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ky ryšiu
Suv. Vaisi, militaristai reika 

lauja dar 100 submarine
Vokiečiai užsileidžia; sutinka pra 

leisti Suv. Valst. laivus

Francijoj mobilizuojama visi civiliai
- gyventojai

PREZIDENTO TARYBOS 
SU SENATU .

Wiisonas turėjo konferenci
ją SU senatoriais; pasta
rieji reikalauja pertrauki
mo ryšių su Vokietija; 
didžiuma priešingi siunti
mui vokiečiams naujų no-

WASHINGTONAS, vasa- 
zrio 3. — Submarinų pavojus 
artinasi ir Suv. Valstijom.

Washingtone esama tos 
nuomonės, kad paskelbimas 

U‘yšjy pertraukimu ^yra tik. 
"kelių valandų klausimas.

Wilsons turėjo ilgą pasi
kalbėjimą su senatoriais. 
Ten pasirodė nuomone, kad 
'“iššaukimas,” kuri metė vo
kiečiai Suv. Valstijų "gar
bei” turi būti priimtas.

Paliekąs neišrištu tik kla
usimas, kaip tą "iššaukimą” 
Suv. Valstijos tpri priimti. 
Suv. Valstijos turi priimti, 
pasibaigė, vienas senatorių 
dalyvavęs joje, užreiškė, kad 
pertraukimas ryšių tarp Vo
kietijos ir Suv. Valstijų ne
abejotinas.

Senatorius Myers vėl po 
konferencijos užreiškė, kad 
didžiumos senatorių nuomo
nė buvus ta, jog ryšius per
traukti reikia susyk, ilgai 
nieko nelaukiant.

Prezidentas Wiisonas ap
leidęs konferenciją prižadė
damas, kad Suv. Valstijų 
valdžia padarys šiokius ar 

atokius-žingsnius dar pirma 
panedėlio.

MILITARIST A M PROGA.

Šiaudiniai patriotai reika
lauja kuogreičiausia 100 
naujų submarinų.

WASHINGTONAS, vasa
rio 3. — Vakar senatan tapo 

* įnešta specialis bilius, kad 
Suv. Valstijų valdžia tuojau 
užsakytų laivų budavojimo 

‘kompanijom padirbti kuo- 
greičiausia 100 submarinų. 

. Iš jų 80 turinčios but paskir
tos kraštų apsaugai, o 20 
prijungtos prie Suv. Valsti
jų kariškojo laivyno.

Vadinas, Suv. Valstijų 
militaristai, naudodamiesi 
sujudimo momentu, sAvo
'eiKaiavimais išeina visai is 
tibežių.
Įneštas bilius be to reika-

pas-lauja, idant kongresas 
kirtir $4,000,000 įrengimui 
valdžios laivų statymo dirb
tuvių.

Debatai del reikalaujamų 
Suv. Valstijų laivyno reika
lams $351,000,000 bus pakel
ti atstovu bute sekama sava-

nigai visi, kiek" reikalau
jama, paskirti.

KAIZERIS DARO IŠĖMI
MĄ SUV. VALSTIJOM.

WASHINGTONAS, vasa
rio 3. v- Vokįotiį^M valdžią, 
įgaliojo grafą von Bernstor- 
ff’ą, vokiečių ambasadorių 
Washingtone, padaryti su 
Amerikos valdžia sutartį, 
kuri leis ne vienam ir ne sa
vaitėje kartą, bet visiems 

i'Suv. Valstijų pasažieriniam 
laivam plaukioti saugiai ka
rės zonų, tik su tąja išlyga, 
kad jie negabens kontraba
ndos.

Nežiūrint betgi tų naujų 
Vokietijos pastangų kaip 
nors taikyties su /Suv. Vals
tijom, viltis išvengti pertra
ukimo ryšių tarp šių dviejų 
valstybių yra niaža.
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FRANCIJA MOBILIZUO
JA VISUS GYVENTOJUS.

Mobilizuojama visi civiliai 
- gyventojai amžiuje tarp 

16 ir 60 metų.

PARYŽIUS, vasario 3. — 
Francijos valdžia, kad ge
riau sutvarkius spėkas ša
lies apginimui, nutarė mo
bilizuoti visus civilius šalies 
gyventojus, amžiuje nuo 16 
iki 60 metų. Ministerija da
bar svarsto, kaip įvykinti tą 
pieną gyvenimam

70,000 FRANCIJOS AMU
NICIJOS DARBININKŲ 

STREIKUOJA.
BERLINAS, vasario 2. — 

Gauta čia žinių, jog Franci
jos amunicijos dirbtuvėse 
sustreikavo apie 60,000 
70,000 darbininkų.

ar

SAN ROSE, Costa Rica. 
Costa Rica respublikos pre
zidentas Alfredo Gonzales 
tapo išvytas. Išvijo mieste 
esanti kariuomenė ir pilie-
čiai. Prezidentas pasislėpė 
Suv.

WAUKEGAN, III.—žmo- 'lis kartus prie visų žmonių 
gus netikėtum, jeigu nepa- tokių šlykščių žodžių, buk 
matytum ir neišgirstum Mockaus pasakytų. Ypati- 
pats, kokių priemonių musų ngai tuo atsižyrąėjo moterė- 
kunigai vartoja, idant išiai-|les. Pats kun. Zaikauskas 
kius savo intekmę žmonių I stovėjo, .apykaklę skrybėle 
tarpte, kuri pastarais laikais; užsidengęs, priedais liudyto- 
dagi tąiĮ> lietuvių pradėjo' jus ir savo žvilgsniais ir kru 
vis labiau ir labiau. pulti, Įėjimais pritari? arba drau- 
nykti, ką geriausia paliudi- dė ką tie turi f sakyti. Už 
ja parapijonų streikai, pasi-1 perkalbėtoją buvo pjauna 
priešinimai kunigų autorite- mergina. Net buvo gaila 
tui ir reikalavimai atskaitų, 
kur ir kaip kunigai parapi
jų pinigus išleidžia.

M. X. Mockus buvo pa
kviestas čia Liuosybės Dra
ugystės kalbėti. Kaip jau 
žinoma, Mockus yra gerai 
susipažinęs su biblija ir ti
kę jimiškais dalykais, ir į sa
vo prakalbas jam pavyksta 
patraukti visados daug pu
blikos, Savotišku budu jisai 
parodo žmonėms tikroje 
šviesoje tuos absurdus, ku
riuos skelbia musų kunigai.

. M. X. Mockui pasisekė 
pasakyti sausio 17 ir 19 pra
kalbas, bet 20 d. nespėjo už
eiti ant pagrindų, kaip tapo 
areštuotas, buk už vartoji
mą šlykščios, profaniškos, 
tikėjimą užgaiunančios kal
bos ir ardymą žmonių ramy- 
fees. (d^n^.feutą. Maulcę-.
ganė ir kun. Kniso iš Chi
cagos, kuris, sako, išvien su 
lenkų ir slovakų kunigais 
padėjęs kun. Zaikauskui 
(žmonių paprastai’ Zuikiu 
vadinamu); vietinės parapi
jos klebonu, išdirbti pieną, 
kaip uždarius M. X. Moc
kaus prakalbas. Tas jiems 
tuo laik pasisekė, ir per in
tekmę vieno miesto komisi- 
jonieriaus (mat Waukega- 
no valdžia susideda iš ko
misijos) gavo ant Mockaus 
varan tą.

Teismas buvo atidėtas iki 
sausio 30 d. Tą dieną tardy
mas prasidėjo 2 vai. po pie
tų. Teismo butas prisirin
ko pilnutėlis lietuvių. Buvo 
tai tikras jomarkas, nes da 
pirmu kartu toks atsitiki
mas įvyko šiame miestelyj 
—kova už žodžio laisvę. Da
ugelis nėjo darban, kaikurie 
net savo biznį uždarė, by 
tik būti teisme. “Jury” ta
po išrinkta iš šešių vietos 
piliečių. Kunigų advokatas 
buvo Buckley, o Mockaus 
advokatas—Mains, iš Chi- •» 

cagos.
Prasidėjo liudijimai prie

šais Mockų. Buvo pašauk
ta septynios mbterš ir, du 
vyrai. Btjvo ten ir daugiau 
moterų, bet kunigas pabijo
jo jas statyti. Tos-gi, kur 
liudijo, pasirodė labai pras
tos aktorkos, nes savo rolių 
nemokėjo. Jų visų liudiji
mai pasirodė kaip iš fono
grafo iškalbėti. Kalbėjo' 
taip, kaip ir išmokintos, ir 
pliauškė tokių nesąmonių, 
kad gaila buvo tų pačių tam
sių davatkėlių. Didesnė da
lis liudijimų tokia, kad jų 
negalima spausdinti laikra-

jos, kada ji turėjo atkartoti 
angliškai tuos tpliauškalus; 
tankiai advokatai liepė jai 
kalbėti garsiau] Vienas jų 
vyrų liudininkų sakė, kad jis 
buvęs ištisai per Visas pra
kalbas, betgi jišAdsai negir
dėjęs, kad Mockus butų taip 
šlykščiai kalbėjęs, tik jam 
labai nepatikę, kad Mockus 
niekinęs Tikėjimą. Viena 
liudininkė pasakė, kad Moc
kus tas pliovonės ir blevyz
gas pirma iš knygos paskai
to ir da daugiau nuo savęs 
prideda, ir kad jai taip karš
ta pasidarę, kad" ji turėjus 
nešties laukan, n’egalėjus iš
būti iki galui prakalbų. Iš 
to net “jury” nusijuokė; •

Pabaigus tyrinėti kunigo 
liudininkus buvo jau 5 ;30.

vėl prasidės '7'Vąl.
i ; - Septintą! Va^ftO^at’ĘjuS' 
jomarkas vėl prasidėjo. Pir
mutinį pašaukė patį M. X. 
Mockų. Už perkalbėtoją bu
vo pašauktas P. M. Kaitis. 
Mockus atkartojo tas pra? 
kalbų dalis, už kurias kuni
gai jį apskundė. Sekantie
ji liudininkai, apie dvide
šimts penki, pripažino, kad 
Mockus vartojo tokius pat 
išsireiškimus prakalbose, 

i kaip kad čia. Višoki bandy
mai supainioti liudininkus 
nepasisekė, visi aiškiai tvir
tino, kad Mockus niekad ne
vartojo tų šlykščių išsitari
mų, kokius jam primeta 
skundėjai, tik visada rėmė
si ant biblijos savo argume
ntuose prieš tikėjimo prie
tarus, ypatingai prieš dvasi
ški ją. Kunigų/ liudininkai 
įtvirtino, kad Mockūs sakęs 
savo prakalbose, jog Dievo 
motina buvus “paleistuvė ir 
voliojosi purvynė kaip kiau- 
Hė.” Bet Mockaus buvo sa- 
ikyta, kad Lietuvoj, kuni
gams pastačius šventųjų pa
veikslus kiaulių išvoliotame 
purvyne ar baloj, kaip antai 
Sasnavoj kad atsitiko, žmo
nės b raidžioj a po tą purvy
ną, garbina tuos stabus, ir 
suneša ten didelius pinigus 
“Dievui ant garbės”.
Dvyliktą valandą nakties 
teismas pasibaigė ir teisėjas 
atidavė sprendimą “džju- 
rej”, taigi prisaikintiems, 
kurie į dešimts minučių iš
nešė savo nuosprendį “not 
guilty” (nekaltas-.
- Kunigas Zaikauskas išbu
vo iki pat galui, bet Jtada iš
girdo verdiktą, kad Mockus 
“not guilty”, spruko laukan, 
o paskui jį vargonininkas ir 
visi jų liudininkai davatkos,

tip- tie į kaip musę nuriję. , 
Valstijų pasiuntinystė-Į liudininkai galėjo turėti tiek1 Gaila, kad kun. Maliaus-

- drąsos atkartoti .da ir «po ke- kas, tas “doros mokyto jas”,

štyj, ir stebėtina,

“metodologijos daktaras” ir 
tt. ir redaktorius, atsipra
šant, ‘“Draugo”, nebuvo šia
me teisme. Jis butų pama
tęs, kaip kunigų intekm^ 
žmonyse nyksta. žmonių 
mulkintojams praėjo tie lai
kai, kada svietas buvo jų. 
žmonės šiuo laiku jau mato 
daugelį dalykų, kurių jie ne
imate kitais laikais.

Iš Darbo Lauko
Užsibaigė rubsiuviųŲijl 

užvesta prieš juos n ar 
" 1915 metais.

v

CUKRAUS FABRIKO DA
RŲ STREIKAS.

Metė darbą 1,000 darbinin
kų; laukiama, kad jų pa
vyzdžiu paseks kitų suke- 
rnių darbininkai.

PHILADELPHI4 Pa. — 
Praėjusioj seredoj, 1 valan
dą po piet sustreikavo 1,000 
Franklin Sugar Co. dirbtu
vės darbininkų. Apleido di
rbtuvę 1,000 su viršum žmo
nių.

Streikininkai pareikalavo 
pakelti mokestį 5c. valando
je. Kompanija pasiūlijo 2 
su puse centų. Darbininkai 
nesutiko. Taigi streikas tę
siasi.

Phįladelphijoj be -kalba
mo cukraus fabriko yra dar 
txąs. Mes sustreikavusieji 
žinome, kad ir jose ne gere
snės darbo sąlygos, kaip tos, 
kokiomis dirbome mes, to
dėl mes kreipiamės į jus, ku
rie dirbate kitur, kviesdami

Už streiką 1915 metais 
dar buvo kaltinami šeši dar
bininkai. Kaltinta jie už- 
mušystteje unijisto, kuri at
sitiko sausio 31 d. Jury išda
vė verdiktą, išteisinantį kal
tinamuosius. Apgynėju bu
vo advokatas Clarence Dar
row. Valstijos liudininkai 
nepripažino nė vieno kalti
namųjų, kad kuris jų butų 
dalyvavęs toje užmušystėje. 
Tikri kaltininkai nesugauti. 

SValdžia dar ves tyrinėjimus 
ir tolinus. Koresp.

jo pranešimo, streikininkai 
nemanantis tokiomis išlygo
mis taikyties. Iš kitos" pu
sės, “Naujienos” vakar pa
talpino žinutę, aplaikytą iš 
kitų šaltinių, kad Philadel- 
pfeijos rubsiuvių streikas 
jau užsibaigęs.

New Yorko j akučių ir brus- 
lotų siuvėjų streikas 

sutaikytas.

New Yorko streikas liko- 
užbaigtas. Darbininkai

PHILADELPHIJOS
STREIKAS.

apmokėjimo. ' Prisidėkite 
prie musų. Kartu bus leng
viau priešus pergalėti.

Franklin’o Cukraus dirb- 
tuvės darbininkai.

Baltimorėje dviejų dir
btuvių darbininkai 

. ® streikuoja.
Baltimore International 

Ladies Garment Workers 
Uhion pikietuoja sekamas 
rūbų siuvimo- dirbtuves: 
North Bros, ir, F. and N. 
Waist Co. Čįa samdytojai 
pradėjo‘kovą prieš organi
zaciją. North Bros, firma 
prašalino 10 kirpėjų, kurie 
buvo prisirašę • prie unijos.. 
Čia įvedama'naujos taisyk
lės, paliečiančios pikietavi- 
mą. Reikės visiem pikie- 
tuotojąm turėti tam tikrus 
ženklus, kad lengvai tratų 
galima jiios atskirti nuo ki
tų žmonių, neužinteresuotų 
pikietavimu. Nevalia bus 
daugiau kaip po 2-žmones 
drauge vaikščioti ir nedau
giau, kapi 8 žmonės prie vie- 
(noĄ dirbtuvės pikiėtuoti. Nė 

■ vieno asmens, kurs dirba di
rbtuvėj, apimtoj streiku, 
streikininkams nevalia bus 
kalbinti, jei tie norės kalbėt.

SimpatizUotojaa negali 
maišyties arti tos dirbtuvės, 
kurioj yra streikas ir tt.

Koresp.

CHICAGO, ILL. Interna
tional Ladies Garment Wor
kers Unija šauks generališ- 
ką streiką. — Chicagos mo
teriškų drabužių siuvėjai 
rengiasi išeiti į generalj stre-

Jau tuoj sukaks 3 savai
tės, kaip streikuojam. Iš- 

: pradžių buvo išėję į streiką 
ypatingai mažesnių šapų da
rbininkai, dabar jau išėjo 

’beveik visi ir didžiųjų. Iš
viso streikuoja apie 12,000. 
Policija žiauriai elgiasi. Pras
iėjusią savaitę buvo areštuo
ta 73 streikieriai. Visus li
nija išpirko. Vieną tik ket- 
vergą ties Kirschbaumo ša- 
pa buvo areštuota’ 43. Poli
cija užpuldinėja ant ramių 
piketninkų ir žiauriai muša; 
Vieną taip sumušė, l^ad net' 
į ligoninę turėjo gabent. Tik 
kuomet didelės piketninkų 
minios pasirodė, šiek-tiek 
susivaldė mušeikos. Ir di- 
įdžioji Kirschbaumo šapa, 
kur dirba apie 4,000 darbini
nkų, jau beveik visa sustrei
kavo. Išėjo į streiką visa 
Snelburgo šapa.

Bosai ir kontraktoriai ga
udo streikierius, fundija, vi
sokių paskalų leidžia, viską 
prižada, kad tik eitų skebau- 
ti. Bet skebų mažai yra. 
Streikas pavyzdingai einą, 
Streikieriai kuoramiausia. 
laikosi. Gausiai lanko mitin
gus ir prakalbas. Ir I. W. 
W. ir Amalgameitų unijos 
gražiam sutikime streiką 
vedai. Kiti darbininkai la
bai užjaučia streikierius. 
Plaukia aukos...

Bosai jau pradeda neri
mauti, ir jei taip toliau dar
bininkai laikysis, jei kiti pa
rems musų streiką, mes tik
rai laimėsime.

Streikininkų Presos Ko
mitetas:

Julius Norvaiša, 
' Jonas Pusčius,

Jonas Bendorąvičius
F. Rimkevičius.

Prierašas. — Philadelphia 
jos kriaučių streiko komisi
ja praneša^, ■ kad kriaučių 
streikas tęsiasi. Vakar "Na
ujienos” aplaikė žinią apie 
‘į streiką ir iš J. Puschus, 
kurs sako, jog streikas jau 
baigiasi. Jis rašo, kad dar
bininkams siūloma 48 valan
dos darbo savaitėje; paskui 
— kad pasiūloma pakelti

si
'gavo pakėlimą algų 7 ir pu
sę nuoš. Vienok darbo va
landos nesutrumpinta. Rei
kalavo streikininkai 48 vai. 
Paliko 49 — kaip ir pirmiau 
kad buvo. Priežastis esanti 
tą, kad dar toje pramonėje 
daug darbininkų yra neor
ganizuotų. Samdytojai ne
sutiko duoti trumpų va
landų, nes esą jiems ant ma
nketo prisieina vesti konku
renciją su tokiomis firmo
mis, kurių dirbtuvėse dirba
ma dar net po ’52 valandas

Koresp.

New Jersey kalėjime panai
kins kontraktus darbų.

panaikinti 
kontraktų 

Pate guber- 
buvo prie

misionieriui, kurį paskyrė 
gubernatorius, pavesta išti
rti kalėjimų darbo sąlygas. 
Surasta, kad tos sąlygos bu
vusios pasibaisėtinos. Juodei 
tai minėtas komisionierius 
ragina valdžią 
taip vadinamą 
darbų sistemą.
natorius, kuris
apžiūrėjimo dirbtuvės, ka
me dirbo , mapas (m op
works), užreiškė, jog ta vie
ta esanti tik šaltinis džiovi
ninkų išvystymui, o kitas 
pavadino peklos urvais.

Čia reikia pridėti tiek, kad 
jeigu jau patįs turčiai, tų 
kalėjimų palaikytojai, tas 
dirbtuves peikia, tai ką-gi 
norėti, kad liuosi darbinin
kai prieš jas neprotestuotų.

Reikia atminti štai ką: 
perkant kokius daiktus nie
kad nepirkti tų daiktų, ku
rie yra kalėjimuose padirb
ti. Tai tik tuomet bus gali
ma visas dirbtuves kalėji
muose uždaryti ir išbaik in
ti kontraktų sistemą.

Koresp.

BOSTONE STREIKUOJA
RUBSIUVIAL

ir Bostone, darbininkai fir
mos Barron Anderson <k>. 
susitaikė ir užbaigė streiką. 
Sutartis padalyta' ta sąlyga, 
kad visus nesusipratimus 
tarpe firmos ir darbininkų 
turės galutinai išrišti arbit- 
racijos teismas. Subatoje,

iką. Streiką mano iššaukti mokestis savaitėje taip va- 
kitą nedėlią. šoi streiko ti
kslu yra suorganizuoti tų

dinamiems savaitiniams da
rbininkams, po 18 nuoš. dir

dirbtuvių darbininkus, kurie .bantiems nuo stukių ir po 3 
nėr dar organizuoti.' ,

Koresp
c. presenams uz isprosijimą 
kiekvieno švarko. Tik, anot

sėdi arbitracijos teismas. 
Charles Baker Cp. darbinin
kai dar streikuoja. Streiką 
veda. Amalgamated Clothing 
Workers of Am. Koresp.

durmiestyje
i $400,000 

$500,000 nuostolių.
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galima 
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Didžiuma priatarė p 
traukimui ryšių tuojaus

KĄ SVARSTĖ PREZIDEN 
TAS IR SENATORIAI.

ildinin- 
dia jie ne- 
žmonėms

tyrimo. Ik 
liu pasakyt 
su

s gauna is ang 
mėnesiui.

Programe dalyvauja: 
Marion Rakausku, 
Karolius Sarpalius, 
Pranas Jakutis, • , 
Jonas Zolp, 
‘‘Harmonijos” Kvartetas,. 
12 žmonių orkestrą, ‘ . 
P. V. Sarpalius, direktor;

ŠOKIAI-ŽAISMĖS

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

WASHINGTONAS, vasa 
rio 3 
daugiausia svarstyta konfe
rencijoj Wilsono su senato
riais: 1 — Kad pertraukus 
susyk diplomatinius ryšius 
Suv. Valstijų su Vokietija ir 
atidavus Vokietijos amba
sadoriui jo pasportą dar šia
ndie; 2 — Laukti, koliai 
koks nors vokiečių pasielgi
mas tiesioginiai padarys 
nuoskriaudą Suv. Valsti
jom; 3 — Dar sykį pareika
lauti, kad Vokietija permai
nytų jurų politiką.

viena šalis, kur tas galima pa
daryti. Ta šalis yra Amerika, 

Ai’ tamsta turėjai kokius 
nors susinėsimus su revoliucio- 

socialistais?

Tas priklausys nuo Rusi, 
jos pažangiojo elemento — je 
jis pergalės reakcionierius, tuo

Kokiu budu Rusija gal 
pasiliuosuoti nuo dabartinės vai 
valdžios?

SANGER PRIPAŽINTA 
KALTA ESANT Už‘ SKEI.
BIMĄ GIMDYMO KON

TROLĖS.

4,000

L i etųvai

Pulaskio Svetainėje,
18 St., ir Ashland Avenue

Po tos sutarties “Metropolitan 
norėjo gauti likusius tris intei 
vius ir uždėti savo “veto“, tai y

esu revoliucijonicriu, tečiau a 
skirtuos veikimo bude.

Kame apsireiškia tas skit 
Luinas ?

Sutaisau receptus su didžinusta atyda, 
apžiūrint, ar tie receptai Lietuvon a> 
Amerikos daktarų. Tai vienatine Jie 

tuvHUta aptleka IkiHtone ir Mnsochu 
aetts valstijoj. Gyduolių galit šaut ko 
kfoa tik pasaulyj yra vartojamos. Gjv 
lit reikalaut per laiškus, o aš prisių
siu per express.

K. ŠidlausScia
ApHekorius ir mivfnlnks. 

SOOTH BOSTON, MASS.

NEW YORKAS, vasario 
3. — Mrs. Margaret Sanger, 
pasižymėjusi skelbėja gim
dymo kontroliavimo idėjų, 
ir Miss Fania Mondell, pri
pažintos esant kaltomis tei 
ki m e i nf ormaci jų, užgintų 
įstatymais. Teismo nuos
prendis bus išneštas vasario 
3 dieną,

NAUDAI NUKENTĖJUSIŲ NUO KARĖS LIETUVIŲ
Nedelioje, Vasario=Febrary 4-tą dieną, 1917

Todel^ kad aš ge 
tu Rusijos augštuosius 
kus ir carą. Gera 
duos jokių laisvių 
Tik tuosyk, kada bus prispirti 
prie sienos, jie sutiks skaitytis 
su žmonėmis. Reikia žinoti, kad

kur ir vėžiai nežiemavoja (į 
Jfadsoną ar kur kitur įieži- 
niau).

Vieną gražią dieną ateina pas 
mane žmogus, kuris* pasisako

¥ DffL JL JOIMIKAITIS £
2 MEDIKAS 1R CHIRURGAS « 
į 3337 Ko. Morgan St., Chicago S 
g Korto 33-čio PI. ir Morgan St. J

imu Durną, kreipusi į anglą am
basadą ir su jos pagelbą norėjo 
mane įskųsti Amerikos valdžiai.

ro jpalocių paslaptįs. Už kiek
vieną interviu “Metropolitan“ 
žadėjo mokėti po $1,000. Pa- 
*aniė tik du interviu ir užmokė
jo $2,000. Kada “Metropolitan“ 
paskelbė, jog greitu laiku bus 
išspausdinti mano straipsniai, 
tai pas mane atėjo rusų gene ra
lis konsulas Ustinov ir Evdokim, 
stačiatikių bažnyčios galva A-

ra visai jų nespausdinti. As su 
žinojau apie tą pieną ir liesuti 
kau parduoti “Metropolitan“ in

4-to vrard’o Lietuviu Publikos Ph- 
šelpinis Kliubas laikys mėnesihj šu- 
sirinkiiną sukatoje, vasario 3 dieną. 
1917 nu, L. Azuko svetainėje, 3301 
Auburn avė. Pradžia 7:30 v. vakare. 
Kviečiame visus draugus atsilankyti 
ir užsjmoketi užvilktus mokesnius. 
Noužsiniok autieji savo mokesčiu 
liks is Kliubo prašalinti per susirin
kimą. Ateidami siisirinkirnaju atsi
veskite naują narių prisirašyti?* -v

Su pagarba, J. K. Valinskas, rašl, 
2214 \V. 23rd Place.

J. J. STASULANIS b
Turiu didelę krautuvę ir dirb
tuvę muzikališkų instrumen
tu. Užlaikau geriausius Vic
tor gramafonus. Gvarantuo- 
juant trijų metų; kas negerai 
pataisau už dyką. Turiu ir 
Rekordus visokiose kalboje 
dideliame pasirinkime.

Užlaikau įvairius muzika- 
liškus instrumentus — naujus 
dirbu ir senus taisau.

Vienintelis mano tikslą; 
buvo tas, kad atidengus pašau 
tini tas bjaurybes, kurios deda 
si rusų caro palociuose. Dabar

Užlaikau vaistus iš viso svieto. 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ir Europos daktarų. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už jų gerumų. 
Užlaikau visokias lietuviškas 
žoles.
Reikalaujantiems pasiunčiu 
krasa arba per expresu.
A. KARTANAS, 

Aptiekorius ir Savininkas
3203 S. Halsted St. Chicago, 111 

Tel. Drover 8448.

a Nesikankykitc savęs skaus-
X niais, Reumatizmu, Sausgėlų, i g Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu X1 —raumenų sukimu; nes skau- A2 dėjimai naikina kūno gyvybę 1
j ir dažnai ant patalo paguldo. 2 
| CAPSICO COMPOUND mo- į 
X stis lengvai prašalina viršini- ■ n notas ligas; mums šiandie dau- 4. 
r gybė žmonių siunčia padėka- j 2 vones pasveikę. Kaina 25c, J J per pačią 28c. 2
į Justin Kulis ! 
i 3259 S. Halsted St., Chicago, III. g 
T > Knyg.-i:“sA.TlNIS SVEIKA- I 
f TOS”, augalais gydyties, kai--Ž 
T ha 50c. w

«»• -1 m* <ę» -r <•.«>
po pietų. Ne

ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panędėlio, Sercdos 
įbatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

SUL)!!' pų\: S.)Al?S (I.1U) SDTJSpd

rūpėjo padaryti biznis ir todėl 
vienas kitam bandė pakišti ko
ją. Esą tik mes vieni turime 
Iliodoro originalą! Reikia pa
sakyti, kad aš padariau tiem 
laikraščiam. visai skirtingus ra
nkraščius, kuriuose aprašomą

Naujienų Reporterio pasikaJbū 
jimas su paskubusiuoju 

rusų nunykti.

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj hetavys nždčjo mafijos 
dirbtuvę. Dirba visokių įiukų daiktus. Jėi 
nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309, HOLBROOK. MASS.
f -*rww < I 41 I »*«**•«( I < J HMMjĮi -< Koi OW— I) l»»— 1141

nicriKoj. ras ta rasis buvo mano 
draugu Rusijoj. Juodu pasiūli
ja man $25,000, kad aš tik su
laužyčiau savo sutartį su “Met
ropolitan.“ Aš nesutikau. Tuo
syk rusų pasiuntinys kreipėsi į 
Witney, Morgano draugą ir 
“MetrojKilitau'o“ gaspadorių ir 
Juraše, kad nebūtų išspausdinti 
mano straipsniai. Pastarasis,

r>s Komitetą; 
i Blindą - 

— žemkalni 
šį vakarą su 
Komitet as>

bendruose pužuose išsiaiškinti 
yra per asmuo Ilio- 

A.

pergalėtojų: visi bus pergalėti.
Kas per žmogus yra Goli 

cin, liaujas rusų ministerių pro 
m teras?

Aš jį asmeniškai pažįstu 
Jis yra carienės draugas ir rėti 
kcionierius iki kaulo smegenų.

Dar vienas klausimas. Kr 
manote veikti Ajnerikoj?

Dabar su viena New Yor-

’XIBadSoR geriausius kirpimo— 
( designing1 ir siuvimo-aky-
V\yrHu rius, kur mes suteiksime

praktišką patyrimą kuo- 
jKm tirtas mokysitės.

Elektra varomos naaMi- 
n*™ musų siuvimo sky- 

lt M lo r riuose.M JO /-į| ’ Jus esnto ufckvlečiami 
aplankyti ir pamatyti 

_ musų mokyklą bite lai
ku — dieniu Ir vak&raie Ir gauti ap^oialilkal 
oigifl kaina laike šio mėnesio.

Pctrenoii daromos pagal Jųsų mierąi — bll* 
«tniI«M arba dydžio, 16 bite madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. KA8NICKA, principalas,

118 N. U Salle St. Kambarys 116-4X7 
Prieš City Hali

tas dplykas bus nagrinėjamas 
teisini'.. Nors man tas labai ne
malonu, bet noroms-nenoroms 

darvti.

ORCHITIS, SILPNUMAS, 
UR INOS. ŽAIZDOS ir tt 
pasekmingai vidteusoimii 
inetodomis UŽ iem lauria

■“ i— geriausių balsų, ir pasidaro 
brangios vertes smuikas.

* ’ratE" YARDS 2721 * fesu praktikavęs 37 metus
tą darbą,

SO. HALSTED STREET, 
Tel. Drover 6737. <■ 
CHICAGO, ILL.

MW5TEH

Vadinasi, tamsta manat 
kad užmušimas Rasputino ii 
permainos rusų ministerijoj į- 
vyko ačiū tam, kad miglų val
džia sužinojo iš tamstos, kas dc- 

paklau-

Mokykis kirpimo ir designing 
vyrlikif Hr moteriškuaprėdalų

Musų siatenm ir ypatli- 
f Y kas mokinimas padarys 

"" ŽctL 2-įĮk Juk žinovu u trumpo* Inl-

v J • • \ ' X.

i Strumil Bros. Svetainėje,
Pradžia 6 v. vak.. 158 E. 107th St., Roseland, IH
Vakarą rengia Roselando, Kensingtono ir West Pullinano 1

Daugelis dar pamena Blindą ir žino jo darbus. Tiems 
“svieto lygintoją’’ scenoje. Ką tik dabar mirė Lietuvoje šios dramos autorius 
(G. Liandsbergis). Jo pagerbimui ir statomas šis veikalas. Beto atsilankydami į 
šelpsite savo badaujančius "brolius Lietuvoje. Tad ateikite visi iki vienam.

PABAIGOJE ŠOKIAI. -

Jums nereikia mokėti dolerio 
iki nebusite išgydytas

Nėra ligos arba susikrovimo ligos, nuo kurių vyrai ser
ga, kurių aš daug kartų nebūčiau gydęs.

pagerinimas pajauč.iamas nuo mano gydymo yra pasakinė mano ilgo pa
vaišinimo mano laiko spėliojimui, aš pradedu tikrų metodu tuojaus. Aš ga
linus į keletą minučių, ar aš galiu jus išgydyti ar’ ne ir aš negaiš) siu ju- 

r savo laiko, jeigu yra abejonė.
turėjau puikausią pasisekimą {gijimui greitų pasekmių.

Aš pasekmingai gydau dabartines
vyrišką silpnumą, Varicocele

JUOKINTIEMS PAS! 
Geriausias grafafonas su dab 
pigUi. kurie kreipsis pes mus

NETYRAS KRAUJAS. Pasekmingai gydo
ma \x-liausia metodu. Salvarsen (606) ir 
pagerintas ^eosalver^n (914) suteikiama 
be skatismo bei neparankumo.
GONORRHOEA. Išgydoma j kaip galima 
greičiausi laikų mano metodą. Visi skau
smai, paliūosuojnmi ir deginami sulaiko
mi ir atvetianri į sveiką stovį suteikiant 
jums nuolatines pasekmes.
VARICOCELE. Prašalinama be skausmo 
arba pjovimo, be peilio ir kitko skaudė
jimui. šis ,kirmėlynaą kaip susikuophnas 
j krūvą tankiui yra priežastim nustoji- 
mo gyvumo, leiskite man jums išaiškinti 
mtino pavyzdingą metodą.
PROST ATIC kliūtis — atgaivinama u 
niai, mano gydymas sumažina uždegimą 
ir sutinimą ir daleidž.ia sąnariams išnau- 
jo veikti savo veikmę atsakančiai.
MASTURBACIJA. — Jeigu Jus kenčiate 
nuo pasekmių jaunystės įpratimų, pama- 
tykit mane tuojau, kuo .anksčiau tuo gc- 
geriau, pirm negu bus pervėlu.

Mano gydymas gelbsti, kuomet kiti nepagydo; jelffu jų« nebuvote gydytas, kodei ne 
atsiduoti i rankas specialisto tokio, kuris turi gerai įrengtą ofisą ir patynmą, suteikti 
jums pasekmes, kurių jus norite. Nežiūrint kaip ilgai »r nuo kojųs kentėjote, aš noriu 
pakviesti jus j mano ofisą ir pavelyti man parodyti jums ką aŠ galiu Jums- padaryt L 
Mano X-Ray egzaiftlnacija dažnai atidengia stovj. kurio kiti nepaelebejo, mano labora
torija ir vaistų skyrius yra prirengtas iki mažinusio mažmožio ir mano ofisas užlaiko 
prietaisus suteikimui jums tų pačių pasekmių, kurių jus norite. Neleiskite aavo pini- 
pu ilgiau be įgijimo pasekmių, aš nieko nerokuoju už pasitarimą ir visą egaamin^crią, 
ateikit ir pasipasakokit man savo negales.

219 South hnnkw DauJ p,ie§ Pačtoa Office
Dearborn Street liOL UOClOr BOyO CHICAGO
Ofiso valandos: Kasdie 9 iki 4 ir G iki 8. Nedėldien. nuo 10 iki ) tiktai

juos atspaus
dinti anglų laikraščiuose, bet 
Nt;w Yorko laikraščiai atsisakė. 
Tas parodo, kad ir čia nėra lai
svos spaudos. Spauda čia tar
nauja tani tikriems interesams. 
Paskui bandžiau susitarti su 
krutamųjų paveikslų kompani
ja, kad perstatyti caro palečių 
gyvenimą paveiksluose. Atsi
sakė. Girdi, mes bijomčs Ang
lijos, Erancijos ir Rusijos 
tų nepasisekimų aš 
du laikraščiu žyd 
čiains, kurie dabartį

914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St.,.............. -:-.................Chicago, Ill.
506 it 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. 
Silpni, riervuoti, sergą ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener
giški ir sveiku , . ,

Jeigu jyš turite, kokį silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
ištikimą spcrialistą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 
daliomis: 10

V yjrva JL^igos
JEIGU Jus kenčiate nuo tūlų privatiškų ligų, 

jus turite pasiduoti į rankas specialisto, vieno, 
kuris turėjo metus patyrimo ir pasekmingu 

gydymą aštriose ir chroniškose ligose, įvairiose 
jų formose. Nė vienas nčra geriau įsirengęs su
teikti jums pasekmes, kurių jus norite už tokią 
žemą kuiną kaip galima trumpu laiku . Mano 
moksliškos metodos vadovauja, kitos — paseka.

Ar Jus Turite

tartį, sulyg kurios; ji mane nu 
sisamdo 20 savaitėms. Ji važi 
nes mane po visų Ameriką —- 
ne parodpi, bet skaitymui lėk 
cijų. Paskui manau organizuo 
ti rusų išeivių žemdirbių koto 
niją. Ūkininkavimas 
supratimu, yra geriausias džsi 
ėmimas.

^Metropolitan,“ aš negalėjai 
viešai niekur pasirodyti, kol ne 
bus spausdinami mano straips 
niai. Sutartis buvo toki: aš par 
daviau “Metropolitanui“ (Nev 
Turko žurnalui) savo penkis in

DUODAME DYKAI 
20 lietuviškų dainų, 1000 adatų ir 
albumą.

Grafafonas tik 20 dol. su gva- 
rantija ant 10 metų. Tik 20 do
lerių.

Prisiuskite 3 dol. rankpinigių, 
likusius užmokėsite prie atsiėmi
mo. Grafafonas su didele triuba, 
paauksuotais kraštais, mechani
zmas grafafono geriausios kons
trukcijos, kurį galima užsukti 
laike gra.iiniino. Tinka rekordai 
įvairaus dydžio. Balsą išduoda 
čystą, kuris .girdėt balsiai ir aiš
kiai. Vietinių meldžiame atsi
lankyti j musų krautuvę, kuri ati
daryta nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro ir taip pat nedėldieniais. 
Siunčiame dykai kataliogą mu
zikai iškų instnuncnlŲ ant parei
kalavimo. Adresuokite:

GREATER NEW YORK PHONOGRAPH CO. 
Grander., New York, N. Y., Dept N.,...

dradarbis ir reprezcntuotoja.s. 
(anti, jis atvykęs tuo tikslu, kad 
padąriiLs sutartį išspausdinimui 
mano rankraščių tame laikraš
tyj- Aš patikėjau jo žodžiams 
ir daviau perskaityti savo rank- 
raščius. Kada jis sužinojo, kas 
jam reikia, - jis pasisakė, kad 
tMuįs anglų ambasados agentu. 
Jo vardas Kazimieras Pilė- 
jnas (lietuvis). J 
!y valdžios $900

Anglų valdžia, sužinojusi, 
kaip ištiknijų dalykai stovi ru
suose — paliko mane šalyj, o pa
tįs grieliesi gelbėti savo milio- 
tufrt. Pasekmės to buvo atsta- 
tymas Šturmerio ir užmušimas 
Rasputino.“

ic5 kurie negali atsilankyti j mano ofisą,turi alsių 
del mano dešimts dolerių naminio gydymo.

Ofiso valandos: 9 vai. ryto iki 9 vai >ah. di liomis taip pat 
Brivatiškas įėjimas per ( asino aptie'

No. 30 South Jlalsted Street

IM III J JUWOXw

Žemaičių Razbaminkas
ŽEMKALNIO 4 veiksmų 5 atiden

gimų drama statoma scenoje

PRARASTAS GYVUMAS. - Mano gydy
mas šiame atsitikime daug sugrąžino t 
grrą sveikatą, ji atitaiso dalis ir sustiv- 
rina sąnarius
INKSTU ir PUSLfiS kliūtį* greitai pa- 
leruįvinnnui. Daujy Žmonių kenčia nuo 
šios litrus delei neteisingo gydymo tūlų 
privatiškų ligų. ,
RECTAL LIGA. Raudonoji gysla, fistu
la, ir tt.*gydoma be skausmo arba pjovi
mo. Jeigu jus kenčiate nuo kokios nors 
Rectal kliūties, ateikit ir leiskit man pa 
rodyt jums ka. aš galiu jums padaryti, ir 
kaip tai yra lengva.
STRJCTURA. Mano nauja metodą gydy
mui strictures atdaro kanalo ir tekėjimo 
urinos, nereikalinga didelio tyrinėjimo 
bei pjovimo, vienas gydymas kartais su
teikia jums pasekmes.
HYDHOCYLK, 
nutkkhjimo 
viekas jrydoma 
moderniškomis 

kaina.

.Ne lik manau, Dt 
is tanu*.

Kuo pamaluojaltĮ Amerika aš atvažiavau 
žeiio 18 d., 1916 m. Tokiu 
du šioj šalyj išgyvenau 7 
nesiūs, teisingiau pasakius 
<iu. Nes sulyg sutarties su

Apie ta: sužinojau is anglų 
valdžios agento, kuris, būda
mas užiuteresuotas mano rank- 

atidengė tą paslaptį, 
pasakyti, kad dabartiniu 
Kusi

i Patarimai Dykai J
I w Hyra' >r I
£ ’ Pasitark su DF. ROSS; i
į W ^‘^^0 ištikimu gydytoju. i 
fl " V4 Čy Nerizikuok savo sveikatos atsiduo-
X į < .<•' damas į rankąs naujų ir nepatyrusių J
A - z _ .daktarų. Almąs malonu patarti šio G
X dienraščio;>skailytojams, kad jie gali •*
A pasitarti šu Dr. Boss dykai. Jis yra
S jaBl. senas užlikimas ir ilgiausiai praktikuo- j

wHBMMhkK jąs specialistas Chicagojc.
x Jis negydo ligonių per krasą. Jokis dak- ? t taras negali padaryti gero diagnozo ir užrašyt |
Z sąžiningą gydymą iki jis neišegząminuos ir pa- jį
? matys ligonius savo akimis. g
f . Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių |
| Suv. Valstijų kraštų pasigydyt pas Dr. Ross. I
t Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, g 
x vidurių ir kepenų betvarke, inkstų, pūsles, šia- | 
t pinimosi ligomis, syphiliu, arba kraujo betvar- |
| ke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero gydy- i
! 1110, neturi palikti nepasitarus su Dr. Boss, tu- g

rinčių daugiausia patyrimo. x
| Laike jo dvidešimties keturių metų prakti- j 
j kos jis sugrąžino tukstantiems ligonių sveikatą. j

Specialė *
X-RAY f

EGZAMI- į
NACIJA J
Kuomet ?

Nurodyta x
Modemiš- I
ki Elektro jį
Medikali j
ški Gydy- 4

mai. i

esu įsitikinęs, kad su 
religijos nieko ne- 

ularyti.. Todėl aš sta- 
ją pirmon vieton. Ži

noma, ją reikia paliuosuoti nuo 
visokių prietarų.

Ką manote ap 
s imą Rusijoj? Ar 
bus sulyginti teisėsi 
liečiais?

lEVESKIO 
į| Dienine irMf W VUIĄ 
® Vaiwhio 1.

čia gali JSmokti Anglų kalbos nuo
Ugi augfiČlausJalf tcipgl Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų! Arltnietikos, Augfii 
Matematikos, Istorijos, GjojrafiJos, Folltib 
Ekonomijos, Knygvedystžs.Daillaraščiio, Lai 
fikų rašymo, Prekybos teigtų ir tt. Ci;\ gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL. HIGH SCHOOL i> 
PREKYBOS KURŠUS. VISKAS AIŠKINA 
MA LlETUVlŠĮj AI.

3106 So/Halsted St.,Chięm>

“BIRUTES”
KONCERTAS
Dalyvauja Geriausios Liet. Artist. Spėkos
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Mosti korespondentų pranešimai

cįarė tikslu paimti
surengimą Liet. Dienos, kq<l tuo 
parodžius kaip atšalę nuo tėvy
nės pažangieji Valparaiso un. 
lietuviai moksleiviai. Vadinasi, 
kitų juodinimu norėjo Įsigyti 
sau liauni vainiką...

Kaip jau žinoma, livingstonie- 
«ai Lietuvių Dienoje veikė iš- 
vieho, - ir klerikalai ir tau
tininkai ir socialistai stojo greta 
viens kito, kad surinkus j uodą u-

šalpos badaujantiems broliams 
ir seserinis anapus vandenyno. 
Po Lietuvių Dienos pirmame Ko

Šelpimo Fondo. Tai, matoma, 
nepatiko Wilkes-Bai*rių C. K. 
sekretoriui p. M. Šalčiui. Jisai 
atsiuntė mums sekamo turinio 
laišku:

čiai nukentėti visas aukų rinki 
md darbas.

Kodėl p. M. šalčius nori, kai 
tos aukos butų perkeltos iš L 
Š. F. į Centralį Komitetą? Lie 
tuvos šelpimo Fondas yra pla 
čiosios visuomenės įsteigta įstai 
ga, o jūsų “Central Commi 
ttee“? Jeigu p. M. 
to ką nors blogo L. 
gul ir pasako viešai

Tautininkai

Mx Šalčiaus su- h> baisus sumišimas, žmones 
atėjo pervėlai. persigando ir pradėjo urmu bėg

li iš svetainės. Besarmatis 
kalbėtojas dar bandė ką tai kal
bėti, bet nieks jau nebesiklausė. 
Pagalios susigėdęs ar persigan-
dęs ir jis pabėgo. Po to tūlos 
senmergės bandė lošti kokį ten 
“tiatra.” Bet nieks ir iš to nes * c
išėjo. 'I'uo ir užsibaigė tos ne
va prakalbos.

Dabar tūli fanatikai džiaugia-

Besiartinant Liet. Dienai vii 
name draugijos susirinkime į: 
Rukštalis užreiške, kad butų gc 
ra i, jei kai-kurie I 
rįai sutiktų prisidėti prie jų re n 
giamo aukų rinkimo Liet. Die 
no j e. Tada p. Vitkus pasakč 
kad draugijos nariams butų gč 
da skirstyties į būrelius. K a 
nori dirbti, gali veikt sykiu si 
L. D. I 
kinta

Vaisiai žmogaus Triūso
kimu, kuriais žmogusJie įgyjama tiktai pačėdumu, taupymu 

gali išnešti pirmyn vaisius del pasigėrėjimo
Banka yra dirva, jūsų taupomi piningai augmuo 

vaisiai. ' * '
Mes mokame 3 procentą į metus už jūsų taupomus pinigus

Pradėk taupyti šiandien.
KAPITALS IR PERVIRŠIS $750,000.00. TURTAS VIRŠ

/t K RON, OHIO

Gerbiamas Tams th:
Mes esame gavę Jūsų laiškus 

ir fotografijas ir viską sunaudo
sime Lietuvių Dienos knygai. 
Bet žiūrėkite kokis dalvkas yra

Sansio 27 d. LSS. 21 Lta kuo
pa surengė vakarą. Vakaro 
programas susidėjo iš monolo
gų, dainų ir deklamacijų. Drg.

bedievius.” Kiti gi vaikšto nei 
“žemę pardavę” bijosi, kad 
už kėlimą riaušių nereikėtų pa
simatyti su teisėju.

Žmonės labai piktinasi tais 
fanatikais ir jų pa 
bėtoju. Kiekvienas 
klausimą: “ar ilgai 
viešpataus?“

L V. U. šiaip taip įti 
s. Vis dėlto jie dai 
rid mes sutiksime dirb 
ų išdirbto plono. A p 
. D. išrinko komitetą 

■y, *- 

Vitkus, vienas nauja
s i vyle.
Po to 
išrinktojo komiteto .narys, pra
neša kataliku komiteto nariams

PEOPLES STOCK YARDS
STATE BANK

žinia per kūno 
i pasiimi į 
mo Fondui.

atsitikęs su 
tais pinigais 
klūkia tie 
Raud. Kryžių šelpi
o ne Centraliam Komitetui. Aš 
nemislinu, kad čia butų Jūsų 
blogu valiu Jus kolektavę su 
musų įgaliojimu, su musų dė
žutėmis ir raikščiais negalėjote 
tyčioms siųsti tų pinigų i Raud. 
Kry’žių Šelpimo Fondui, liet čia 
įvyko klaida per išvertimą į an
glų kalbą Centralio Komiteto, 
kuri Jus iKivadinote “Relief 

idin Ii

“Kaliniu Rauda” ir 4.
ne Laidojant.“ Taipgi 
labai juokinga monolo- 
Kelioaės Nuotikiai”, ku- 
Jka nemažai prijuokino, 

ai tunas pasakė 
. Spyčių, kuris 
pavyko gerai. 

Pasibaigus program ui buvo šo
kiai. Varde kuopos tariu širdin
gą ačiū muzikantams J. zVugšto- 
liui, X'alatkai ir K. Frbaičiui, 
kurie jau antru kartu dykai pa- 
griežia. Beje, p. K. F, už pasku
tini vakaru, kiek atlyginom.

up j u 
ir padarė. L. D. išrinktasis ko
mitetas mielai priėmė savo tar
pai! katalikų komitetą. Bet jie 
nei iš

Musų kunigužis stačiog nesi- 
t'ria. Jam neapsakomai pikta, 

čia turi gerą 
tarpu kunigų 
kuris-nekuris

kati .Naujienos 
pasisekimą, tuo 
“Draugą” retai 
skaito... Sykį a 
les (laikraščių i 
lį) vienas klebonijos služaunin- 
kas ir sako jam: “Imk ir parda
vinėk musų “Draugą.” Te- 
čiaus p. Males pasiuntė jį su jo 
“šlofu“ atgal i kleboniją.

musų jau viskas pri
tik reikia dirbti”... Mat 

irgšai pamiršo, kad tik diena 
tgal jie sutiko veikti išvieno. 

betgi sutiko 
susitaikyta.

kada kilo klausimas

Po ilgų ginčų j u 
nusileisti.

Tolia u š
kur si list

Serga arba Prsidldlnę Tonsils
Jie atsilie

pia ant ausų, 
yra priežasčių 
varvoj • mo, k a 
-rtais apkur
tu uo.

Tonsils taip 
gi yra prieža
sčių visų ger
kles kliūčių.

vietų užsikrėtimui 
Reumatiz-J 
ir tankiai

DIDELE NAUJAI

Fturd“, o n-ik ė ji 
“Central Committi 
da reikia atitaisyti. Todėl aš čia 
surašiau laišką i Raud. Kryžių 
angliškai, pranešdamas, kad 
Jus norite perkelti pinigus iš 
Šelpimo Fondo i Centralio Ko-

A. ii-mos kp. pirmas susirinki 
mas. Kad supažinm vietos mo 
te ris su L. M. P. S. A. tikslais 
nutarė surengti ' prakalbas 
Kalbėtoją nutarė kviesti dr. J 
Baltrušaitienę iš Pittsburgho.

S. R. Jautrus.

rialų pagalbos! 
lesiausias žydų 

ėdikas. Nekaip, matyt, sekasi 
musų kunigužiams, jeigu jie siū
lo tą savo “tavorą” net jų neap
kenčiamiems žydams**

Darbai taria vidutiniai. Ir jei
gu ne pragyvenii 
butų gal ir visai 
dabar...

jau 
isai

vienas “Kataliko” koresponden
tas, j).. Gizelis, (tinkamas pseu
donimas!) rašė, buk buvo duota 
įnešimas, kad surinktos aukos 
butų pasiųsta kokiam ten “so
cialistu fondui.“ Bet p. Gizelis 
pamiršo, kad ten pat buVo duota 
įnešimas pasiųsti aukas “vy
čių fondan”, ir dar kitiems fon
dams... 'Poliau Gizelis sako:

yours” ir pasiųskite tą laišką į 
Raudonąjį Kryžių, tai pinigai 
bus perkelti iš vieno fondo į ki-

Sausio 21 d. S. I 
kuopa surengė vy 
va prakalbas. M

K. A. 
ų vardu 

vietine

būtent kas davė tokį įnešimą. 
Jį padavė kaip tik tas, kurin tai
ko savo “šūvius” pats p. Gizelis

Biųe, buvo rašyta “Katuli: 
ko” redukcijom kad p. Gizelio 
atšauktų tuos savo prasimany

.ne yra 
iš priežasties Tonsilitis, 
mo, širdies pažeidimo 
pradžia džiovos.

Aš PRAŠALINU TONSILS be 
Cll LOROFORMOS, be TEK ĖJIMO 
KRAUJO ir visai be SKAUSMO ar
ba LlGONfiUčIO.

Laike ma.no 18 metu patyrimo aš 
prašalinau virš 500 poru Tonsils sa
vo speciale metodą, ’kuri yra visai 
saugi ir nekenksminga.

TĖVAI GALI ATSIVESTI SAVO 
VAIKUS PRAŠALINIMUT TONSILS 
arba ADENOIDS čia pat mano ofi
se ir už valandos vesties namo.

Aš turiu speejalį poilsiui kambarį 
tam tikslui. Mano reikalavimai vi
dutiniai. Aš malonėliau išaiškinti 
savo metodą plačiau. Ateikit į ma
no ofisą ir aš jums pasakysiu, ar 
jąsų tonsils reikalauja atidos ar ne. 
Už miesto gyvenantis gali rašyti del 
platesniu paaiškinimnų kas link 
Tonšils.

FRANKLIN O. CARTER, M. I).
‘Akių, ausy, nosies ir gerkles

New City Pakingl 
Company

4737-39 So, Ashland Ave

M. šalčius,
C. K-to Sekretorius

200 Fifth avė., N(*w York Cit

neJ
taigi kaip nors prikelti ją iš nu
mirusiųjų. Sufanatizuoti baž
nytininkai jau iš kelno rengėsi 
prie atakų. Mat kas tai pakugž
dėjo, kad tose prakalbose busią 
ir “baisių bedievių“. Jų kalliė- 
tojas irgi spėjęs pagarsėti savo 
nepraustaburnia-vimas. Taigi

msio 28 d. vietinė teatralė 
igija “Banga” surengė va- 
i. Vaidinta Br. Vargšo dira- 
“Svctimas Dievaš”. Loše- 
savo užduotis atliko labai 

gerai. Nuo darbininkų daugiau 
ir negalima nukalanti.

Po lošimo buvo dar šiaip įvai
rių pamarginimų ir pagalios šo
kiai. Viskas atlikta kuogeriau-

mus. Bet vietoj to jis teiKes 
pritaukšti dar daugiau nesamo 
niu. Gi pati “Kataliko” redak

| Amerikos tiefuviy Mokykla
Žj Mokina Anglų kalbos

Lietuvių kalbos 
Aritmetikos 
Knygvcdystčs 
Stenografijos

pardavimas.
PASTABA: Mes parduodame tuja pačia sena kaina.
Geriausia paprasta šonkaulių mesa ....  HCc

T e my k m u su apgarsinimu s
PetiivČia.

Director General, 
American Red Cross Society 
Washington, D. C.

iniausia klerikalų spykens pra
dėjo pliaukšti apie “bedievius 
socialistus.” Iškoneveikė juos 
“benkartaks”, “išperomis” ir ki
tais klerikalams priprastais žo
deliais. Lai girdėdami keli iš

šia.
Žmonių buvo gana daug ir vi 

si buvo pilnai patenkinti. M. G

lėkiai pagalios surimtėtų, ir nu 
sikratytų socialistų įtakos, ne 
cici likau tų, bi t mokytųsi.”

Po visa to tegul-dabar spren 
džia patįs skaitytojai 
Valparaiso “katalikai

jieškantįs garbčs'smei 
žmic t r piktžodžiavimuose.

P. Luomons

y ” Abclnos historijos
p ” Su v. Valst. historijos
pp ” Geografijos2 ” PUietystės
q ” Politinės ekonomijos
g ” DailarašystCs
\Tz

Q Mokinimo Valandos:
6 Nuo 8 ryte iki 5 vaL po piety, 
g Vakarė nuo 7:30 iki 9:30 '
p 3360 Emerald Ave. Chicago.

VALPARAISO, IND

We the undersigned: have sent 
to you the collection of the. Li
thuanian day, at Livingston, 111., 
amounting to $108.00,*fmd 
pressed our wish that you 
posit this sum on account of 
National Relief Fund., Now 
understand our mistake and 
desire this sum replaced from 
the account of the National Re
lief Fund to the deposit of the

klausytojui atsiliepė: “meluoji!” 
Tuomet kalbėtojas, rodydamas 
pirštu j tą vietą, sušuko: “vyrai, 
meskite lauk tuos bedievius!”

Yra s;i koma, kad žmogus už
sitarnauja pagarbos savo gerais 
darbais. Bel ('Sama ir tokiu C. 
žmonių, kurie nori įgyti ją mela
gystėmis. Tie žmonės yra Ka
talikų Moksleivių 2-ros kuopos 
nariai Valparaisos universi-

9 svarai Rib roast už ..................................
8 svarai Club steak už..................................
7 svarai Pork Roast......................................
8 svarai kapotos veršienos už......................

DIDELIS ŽUVIES PARDAVIMAS 
KETVERTAIS ir PeTNYčIOMIS. 

Secialiai šiame išpardavime
18 svaru Ešerių, šviežių, už .......................

Silkių, šviežiu, už .......................
pjaustytos Didžiosios Plokštės, už 
Visa kita žuvis sulig kainos.

svaru

Central Committee, because we 
were authorized to collect and 
provided with all the necessities 
by the Central Committee.

tikra karė. Vieni šaukė, ;mtri 
lij^lA per krėslus, ir apie* 30 vyrų 
apstojo tuos “bedievius.”\Su
fanatizuotos davatkos staugė 
nesavais balsaiy. “užmušti juos, 
užmušti!“ Žmonės, matydami, 
kad tie sufanatizuoti gaivalai iš
tiesti rengiasi prie muštynių, ne- 
norėdinmi būti to žvėriškumo 
liudininkai.s, ramiai bai 
leisti svetaine. Bet idul K l

tikai pastojo jiems keli: 
nam sulaužė skrybėlių (mat h

KUPONAI DYKAI

. Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

Baugioj® ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitu 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys

L OTTE
Na t. Citv Bank 

GEO. C. WILCE 
Jo. vice-prez. T. Wilce Co 
JOZEF S1KYTA 

kasteri Vis.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB/lMA LIETUVIŠKAI

w. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR
vice-prezidentas

WILLIAM OETTINT
vice-prez

prez. Getting Bros. 1c 
JARLES KRUPKA 
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS

V. F. MASHEK 
prez. Filsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co

OTTO KL EIN 
prez. Atlas 

[Brewing Co

Man rodos, skaitančioji visuo
menė šiek tiek jau girdėjo apie 
kovą tarjie Valparaiso uni ver- 
sitatės pažangiųjų moksleivių 
draugi jos Literatūriška Drau
gyste ir viršminetos kuopos. 
Ginčai kilo štai delko. Prasidė
jus mokslo metui, pradėjo kru
tėti ir čia gyvuojančios mokslei- 

Iki šiol būdavo 
L. D. d r-jos pir

mininkas paprašo universitatės 
valdybos, kad ji pavelytų kam
barius draugijos susirinkimui. 
Kadangi pereitais me'tais L. D. 
L. M. V. F. pirmininku buvo p. 
Mačys, lai jam ir išpuolė tatai 
padaryti. Bet kas pasirodė? 
Buvęs pirmininkas nei daugiau, 
nei mažiau ėmė ir pamelavo, 
buk jisai negavęs kambario! 
Girdi, tą vakarą kambarys esą 
užimtas. 'Lik po dviejų savai
čių išaiškino tas neprideramas 
j>. Mačio pasielgimas, tą die*-

STATE

mą patįs kata lik:
Mačys pamelavo 
likai, kaip paskui sužinotą, thi

| 1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St, CHICAGO f 
9 Kapitalas ir Perviršis $300,000.0(L ®
Ž Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00. g
j Suvienytų Valstijų Pačto Bankas, Miestas ir i 
! Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio ?
■ Banko,yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- | 
Ž niame Išdirbysčiu Distrikte. Vice Pirm ARMOUR $ 
? and CO. Pirm. ALBĘRT PICK and CO., Vice Pirm. | 
f CHICAGO JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir | 
i daug kitų Kompanijų priguli prie šios Bankos. Mo- | 
I ka 31 ( už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau- | 
?• goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis S
■ pasaulio^ Laivakortes parduoda ant geriausių laivų. I 
S Taipgi partraukia pinigus iš kitų bankų po visą A- | 
? meriką ir atlieka visokius bankinius reikalus. I
J Bankas. Valandas: Nuo 9 ryto iki 4 po pięt. Subato-
J mis iki 9 vai. vakare. Kalbama Lietuviškai. J
■ Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrity]. |

• ■ * ę* [.' ' ' 1 •

$1.00
$1.00
$1.00
$1.00

$1.00
$1.00
$1.00

Nepervedama. Tik viena kiekvienam kostumeriui 
Pristatyk i musų sankrova, pirl
ir gauk 10 Fish’s Štampų, pridedant prie tų, kurie 
duoti su pirkimu. Tur but parašyta:

Aš Alena Kostovska, Siendie Pasirodau

1709 So. Halsted St

Kas n 
SaJutai 
buvau 
riti imo

Ibčjo nuo vargina 
is. AS per praeiti 

kentėjaugyva. Aš 
di<pepsij< 

suvalgytas 
n daug nesmagumo — 
ai niai, režimas, gurgi 
i suimdavo krutinę, 

aš negavau pagelb 
a aš pradėjau reik 

Salutaras, Regu

. i k <iavo

irs \idurių_ Dictf- 
Sonuose ir >.rčnose. 
j del savo eįkatOB. 
Jauti Sahjl-aras Bit- 
vnti iri, <h ! i'iutOTJ, 
rai valgyti ir dirbt, 
’e; 6 ua'neshjs ęi 

eilelę nebegaliu juž.int ir i>m1U|*U 
naudodama Salulars « bitteria. K»L.

Galima gauti gere minose l aliunw- 
ejxo.-e, o kur negali gaut, kreipkis |t

I SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION
Į Žoles nuo visokiu blogumų.
3 P. J. BALTRENA8, FROP.

Te). Sanai 6417 Chfcajt, IIL

pradėjau 
pasidarė 
savo pa 
Ja imi n ąa 
na $1.00

I
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Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo

Redakcijos Straipsniai

IUU

RITASI I PAKALNĘ

vos

$3.00 
$1.75 
$1.00 
$6.00
$7.00

$5.00
$3.00
$1.75
$6,00
$7.00

BE PAMATO 
PRIEKAIŠTAI

u o ji
l, nes 
žino-

Naujas pasaulio 
krizisas.

Skaitytojų 
Balsai.kišimas Wilsonui veidmainiavi 

mo.

k urp
R/ L

talkininkų
nori daryt.

niu
kaip tik Wilsono kalbos kritika

savo 
bia ir pi 
do į labai menkų ] 
apsipažinimą 
suomenes 
šitas p. 
škumas 
už klaidas

(Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

,/ neatsako).

ioje “Nauji 
tsiliepia am 
Laibą, ji raf

savo antru kartu Saugiau 
kaip dviejų trečdalių didžiu 
ma, tai prezidento 
tenka galės 
landoje senate 
vimo 
sprendžiant pagal tai, kai] 
buvo pasidalinę balsa i pi r 
mu kartu, negalima abejoti 
jogei ir senate bus tas pat: 
rezultatas, kaip atstovų bu

(po Kr. gim.), kuomet
sostą

SUDUS

Užsisakomoji kaina
Olcagoje — 
litu savaitėje 
hicagoje metams $6.00

veto ne
Beje, šioje va 

antro baisa- 
nebuvo, vienok

ir tuomet 
valstybių 
Dabar-gi 
užreiškė, 
daugiau

per išnešiotojus 11
Pačiu siunčiant 

pusei me

“SUKRITIKAVO

Dešiniųjų spauda ' 
kiai užsipuohis ant I 
zidento 
Kryžiui 
“Keleivis 
kstą ir tautininkų spauda dabai 
nutilo. IVi 
dar viena

du kartu. Apie to įstatymo 
atžagareiviškumą mes jau 
kalbėjome. Perėjo jisai 
daugiausia ačiū Am. Darbo 
Federacijos užsispyrimui.

Bet — kad šitie laivai' iš
vengtų užpuolimų, tai jie 
privalo laikyties tam tikrų, 
Vokietijos padiktuotų, sąly
gų: plaukt tam tikru keliu, 
turėt tam tikrus ženklus ir

Taip garbina Wilsoną ta 
kraštis, kuris nuolat giria 
kad jis esąs tiki

; apie Vilniaus 
Tyčia ar nely
sti maišydamas 
K. su Vilniaus 

laišku kaip

tai kokį reikalą turi ginti 
juos darbininkai? Miliardi- 
nius pelnus darydami iš pir- 
klybos su Europa, kapitalis
tai vertė badant šios šalies 
darbo žmones, o dabar tie 
žmonės turėtų savo kraują 
liet, kad Amerikos kapitali
stai galėtų dar dalyvaut 
merdėjančios Europos palai

kų vo smar 
.. Š. F. pre 

už jo laiškų, rašytų R 
Savaitė laiko alga 
paskelbė to laiško te-

Kažin tečiaus ar 
supratimas “Kovos 
del ji, jeigu jau ji 
si prato cituot ‘ 
lenkiu lies vien 
pasakojimu,” - 
ve “Naujienų’

V okietijos
las yra tas v
u t rales šalis nuo pa

Firmas Lietuviu Dienraštis Amerikoje 
Atidžia NAUJIENŲ BENDROVE ln 
* Kasdien, išskiriant nedeldienius

is pi- 
surinktų žmonių šelpi- 

tai prisiųstų iš Ame- 
0 juk šitokių nesą- 
rodos, nepasakoja nei 

kuriuo p. Gugis re-

Kltur, ne Clucagoje, metams $5.00
Pašei metų............
Trims mėnesiams
Dviem mėnesi din .
Kanadoje, metams
Boropoje, metams

Imigracijos suvaržymo į- 
Statymas įvedama po 20 me
tų kovos. Jį vetavo prezi- 
dejitai Clevelandas, Taftas

Vokietija pries-pat pirmą 
Šio mėnesio dieną pasiuntė 
visoms neutralėms valsty
bėms pranešimą, kad ji esa
nti pasiryžus be atsižvelgi
mo vest “submarinų” karę 
prieš talkininkus. Visame 
pasaulyje šis pranešimas iš
šaukė didelį sujudimą.

Jisai ištiesų gręsia di
džiausiais pavojais pasau-

pranešimo ti
kėjus 
ojaus, 

gręsiančio jų laivams, ke
liaujantiems į talkininkų uo- 

Ji neketina be niekur 
> naikint visus tuos lai
mėt ji nurodo, kad ir to- 
karėje negalima apsi- 

3 “klaidų1’, nuo kurių 
priseina nukęst ir nekaltam. 

Aiškiai uždraudžia Vokie
tija keliaut į talkininkų uo
stus pirklybiniems neutra
lių šalių laivams. Uždrau
džia taip-pat ir tiems pasa- 
žieriniams laivams, kurie 
gabena vadinamąją “kontra
bandų“. Paprastų pasažie- 
rinių laivų ji žada nekliu-

tęsti straipsnį, aš čia atašė- 
kyšiu į tai trumpai. Syrijos 
gubernatorius vadinosi ‘ ne 
“Quirinius” ir ne “Cyrinus”; 
bet Publius Sulpicius Quiri* 
nius. r ižydii žemė ^buyp ati
duota po jo‘priežiūra ji
sai, o ne imperatorius Aiu 
gustos liepė padaryt surašys 
mą Judeoje. Jisai 7-ais mik 
sų eros metais atvyko su 
prokuratorium Coponiu su- 
organizuot naujai prijungtą^ 
ją provinciją ir pirmas sva^- 
rbus jo žingsnis buvo pada
ryt žmonių surašymą “pa
gal Rymo būdą“ (bet ne pa
gal Rymo įsakymą!) •

Kas .del Dioniziaus Exi-

ifytoją ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
j rankraščius adresuoti tisini Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
irdu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros puses, be to 
(liekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
■ rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
k arba gražinami atgal, jei bčgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
i ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

.“Kova” atrado, kad “Naujie
nos” garbina Vyilsonų. Per
spausdinusi dalį straipsnio, ku- 

bs” prielankiai 
Wilsono. taikos

ko, bet —• ar jisai išreiškia tai, 
kas gali būti tam* tikros visuo
menės dalies troškiniais?

“Naujienos” prileidžia, kad tai 
gali but: kad buržuazija gali 
trokšt pastovios taikos, kad ji 
gali pripažint tautų; laisvę, kad 
ji gali norėt taikos be pergalės 
ir tt. Bett prilcisdamos tatai, 
“Naujienos” sako, kad tie visi 
troškimai, idealai ir tt. yra ne
įvykdomi, koliai buržuazija ar-

mimętmetų pažymėjime,, tai, 
viena, nereikia tiktai jį už 
tai kaltint. Jisai juk neriš 
piršto tuos metus išlaužomo 
rėmėsi tomis .pačio mis; e van* 
geli jomis, kurių istorišką ii*“ 
krūmą metodologas mėgina, 
prirodyt.. Ir jo klaidos .ne^. 
pastebėjo per-šimtus, metų- 
kiti, krikščionių , rašytojai, 
nors jie, rodos, turėjo pufe t 
kiai žinot viską, kas pasaky* 
ta “šventuose raštuose”* Ai^ 
tai ne parodo dar kartą, kaip 
mažai užtikimas yra istori- 
jos pažinojimo šaltinis tos 
rūšies raštai? - “'A'’M- ...Jr

Bet jeigu Maliauskas vis 
dar tvirtins, kad evangelijos., 
yra be klaidų ir be priešta* 
ravimų, tai aš paklausiu* jo& 
kaipgi sutaikyt minėtųjų e- 
vangelijų pasakojimą apie 
Kristaus gimimą su kitu jiį 
pasakojimu apie Herodo 
persekiojimus? Evangaib 
jos sako, kad žydų žemę' val’ 
dęs Herodas, kuomet

kad tasai valdo- 
išžudyt visurkw* 
iškos gi m ties iki 

amžiaus (iW

kų pasidalinime!
Kruvinas kapitalistų hum- 

bųgas yra tas visas Ameri
kos susikirtimas su Vokieti
ja, ir neišmanėliai butų A- 
merikos darbininkai, jeigu 
jie duotųsi įvelt 4 jį. Šalin 
karė ir jos kurstytojai [ Tai
kos žmonijai reikia, o ne 
naujų karės gaisrų.

Kristus, i) 
nas liepęs 
dikius vyi 
dviejų metų 
bijojęs, kad Jėzus, kadaJE&r 
augs, nepaveržtų iš jo kamb
lys t ės). Tuo-gi tarpu 
rodąs mirė ketvkta»wi«4g|^

Wilsono veidmainiavimas (“a- 
kių dūmimas”), musų nuomo
ne yrh mažos reikšmės dalykas 
toje jo kalboje. < Jį dagi ir .prfe 
rodyt yra nelengva. O gal jisai 
ir trokšta tų visų prakilnių da
lykų, kuriuos jisai paskelbė?

Wilsono nuoširdumas arba 
jo nenuoširdumas tai yra jo as
meniškas dalykas. Visuomeni
šku; žvilgsniu imant jo kalbų, 
prisieina klausti savęs, ne — ar

oru
• v irs

fuo atsiekti ii

tįs skelbėjai ir jų draugai. Nė 
vienas pranešimas apie jų, .kiek 
pamename, ' nebuvo pasiųstas 
progresyvei spaudai arba prog- 
resyvėms organizacijoms. Ge
rai tečiaus, kad “Ateitis” bent 
vadina K. (ingio laiško turinį 
informacijomis, o ne “skundu,” 
kaip Buvo parašęs kun. Bartuš- 
ka. Matome dabar, kad tas ku
nigas buvo
lo. Musų nuomone 
“Keleiviui” 
Visviena bu 
nam
ninku priekaištai neturi pama

jna kabinties tiktai 
Ateitis.’ Perspaus

dinus vienų ištraukų iš laiško, 
kur kalbama apie Centro’ Ko
mitetų, ji sako:

Mums gi rodos, kad teisin
gesnių ir bešališkesnių infor
macijų butų galėjęs suteikti 
paprastas laikraščius skaitąs 
žmogus, ne lik L. š. 
dentas. Pirmiausia 
p. K. G ūgio Įirisipažimmas, 
kad nieko nėra girdėjęs apie 
“Lithuania,” kuri jau nuo 
praeitos žiemos laikraščiuose 

veikimo apyskaitas skel- 
nešimus daro — ro-

K. G ūgio 
lietuviu vi- c

yvenimu. Ir tik 
G ūgio nekompeten te
gali dar jį pateisinti

“Kovos” paskutiniame nume
ryje yra da ir daugiau tokios 
rųšies “kritikos.” Į drg. J. Šu
kio kraipymus ir tąsymus mes 
busime priversti atsakyt pla
čiau, kadangi jisai nesvietiškai 
painioja gana svarbų šiuo laiku 
darbininkams “tėvynės gynimo” 
klausima, čia norime koletą 
žodžių pasakyt tiktai apie kito 
“Naujienų’Uužpuldinėtojo prie-

Bet nesąmones indejo į K. 
Gugio laiškų pati “Ateities” re
dakcija! L. š. F.-prezidento lai
ške aiškiai pasakyta, kad tokio 
“Generalio Lietuvių šelpimo Ko
miteto Vilniuje,” apie kurį kla
usė R. Kryžiaus direktorius, nė
ra. Dalykai, kuriuos užmeta 
K. Gugis, paliečia Lietuvių Dra
ugiją nukentėjusioms nuo ka- 
rėa šelpti ir jos Šaka Petrogra
de. O kas del “Lithuanijos,” 
tai apie ją nors ir senai pradėta 
skelbti, bet kas ji per viena, ti
krai galėjo žinot negut tik pa-

“Kovos” pseu- 
špešdamas iš 
keletą navat- 

‘Grinorius” yra 
vra šmeižtas ir 

Kova” primeta 
r oportunizmą, 
tautiškumų, ir 

larbininkų sąmones 
i, ir boikotus, ir ke- 
gimųsi, ir dar visokių 

.tai ji gera ir nekal- 
mes, žino-

Ir tai dar ne visa. Vokie
tija nustato tam tikrą “ka
rės juostą“ aplink talkinin
kų krantus ir sako, kad to
je “juostoje“ josios pojuri- 
nės valtis naikins laivus (iš
imant augščiau nurodytuo
sius), nedarydamos kratų ir 
persergėjimų. Vadinasi, 
jeigu “submarines“ koman- 
duotojui pasirodys, kad lai
vas yra priešo arba kontra
bandą vežantis, tai jisai ir 

neduoda- 
išsigelbėti

Washingtono administra
cija, matoma, stengsis elg- 
ties atsargiai, jei ir ne tam, 
kad išvengus karės, tai bent 
tam, kad galėjus paskui nu
plauti rankas. Bet abejo
nės yra mažai, kad adminis
tracijos politika bus “tvir
ta“, t. y. kad ji nenusileis 
nuo tu reikalavimu, kuriuos 
ji štate pirmesniuose susi
rašinėjimuose su Vokietija. 
O kadangi Vokietija dabar 
tuos reikalavimus griežtai 
atmeta-, tai galima laukti 
visko.

Galima laukti karės tarpe 
Suv. Valstijų ir Vokietijos ir 
prie tos galimybės, reikia 
but prisirengusiems.

Stambiųjų kapitalistų di
džiuma nori karės. Jų spau
da staugte staugia, kad Wil- 
sonas tik skubihtųsi pagrei- 
tint konflikto įvykimą.

Kodel-gi jie nori karės? 
Todėl, kad jie nori dalyvaut 
grobio pasidalinime. Jie ži-. 
no, kad, Amerikai prisidėjus- 
prie talkininkų, karė ilgai 
nesitęstų. Centrales valsty
bės neturi pajiegų ilgai lai
kyties, ir jų visi šansai iš
nyktų amžinai, jeigu prie
šus sustiprintų visa savo ga
lybe Suv. Valstijos. Jeigu- 
gi Amerika dalyvautų karė
je, tai ji turėtų lygų balsą su 
talkininkais ir taikos tary
bose. Ji galėtų tuomet gau
ti kąsnį Vokietijos kolonijų 
ir taip-pat kitokios naudos, 
kokia teks pergalėtojams.

Bet tarpe tų dalykų, kurių 
pelnytų Suv. Valstijos tai
kos derybose, butų ne vien 
“teutonų“ gėrybės. Ne ma
žiau kaip tos gėrybės, bet 
gal dar daugiau rupi Ame
rikos kapitalistams išplėšt 
vieną-antrą Jkąsnį ir .iš tal
kininkų nagų. Po karės 
juk, jeigu talkininkai laimė
tų vieni, tai jie pasidalintų, 
kaip jiems patinka, didesne 
žemės kamuolio dalim. Už
grobime teritorijų kapitali
stiškai neišsiplėtojusių ša
lių, nustatyme “intekmėš 
sferų“, išrišime “jurų lais
vės“ klausimo, — visame ta
me Suv. Valstijos mažai te
turėtų balso arba visai ne
turėtų, jeigu jos paliktų 
neutralės. Kas kita įsi
maišius į karę! Tai ve kas 
verčia stambiojo kapitalo 
spaudą reikalaut griežtų ži
ngsnių iš Wilsono.

Jeigu tečiaus karė kils, 
tai, žinoma, ir valdžia ir ka
pitalistų spauda šauks, jo
gei Suv. Valstijos kovojan
čios už “šalies galrbę”, už 
“teises“ ir kitokius prakil
nius dalykus. Jos mulkins 
darbininkus ir reikalaus, 
kad jie savo kaulus neštų 
ant “tėvynės aukuro.“ Vie
nok, jeigu “šalies garbė“ ir 
“teisės“ rupi Stiv. Valstijų 
ponams, tai kodėl jie leido 
taip įvykti, kad Vokietija 
užgautų tuos dalykus? Ar 
to nebuvo galima išvengti?

Lengviausiu budu. Rei
kėjo Amerikai tiktai susta
bdyt amunicijos-ir maisto 
gabenimą į talkininkų šalis, 
reikėjo joms būti tikrai neu
tralėms šios karės laiku,. ■— 
tuomet niekas jai nebūtų 
užmynęs ant kojos. Bet jai 
biznis rūpėjo daugiau, kaip 
neutralitetas ir kaip šalies 
ramumas, todėl ji atsidūrė 

kruvinojo verpeto 
Dar žingsnis ir ji

mas progos 
žmonėms.

Šitas punktas tai ir yra

Lietuvos Šelpimo Fondo 
prezidentas, drg. K. Gugis, 
padavė to Fondo komitetui 
įnešimą tuojaus išsiųsti Lie
tuvon bevieliu telegrafu $10- 
000. Nėra abejonės, kad į- 
nešimas bus priimtas.

Gerai, kad drg. Gugis tą 
įnešimą padavė. Dabar, ka
da taip susipynė Suv. Val
stijų reikalai su Europa, rei
kia skubinties kiek galint 
daugiau pinigų išsiųsti Lie
tuvon, nes paskui gali but 
kliučiu.

Terma of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week 

12 cents. Ry mail one year, $6.00 
six months, $3.50.

Outside Chicago, by mail, one 
year .............................

Six months .........................
Three months ................. '
Canada, one year ........

European countries, 1 year

svaroiausis v oKieuijos pra
nešime. Suv. Valstijos jau 
turėjo daug diplomatinių 
nesusi pratimų su Vokietija 
delei to, kad pastaroji buvo 
ėmus skandint laivus be 
persergėjimo. Po ilgų gin
čų Berlino diplomatas suti
ko sustabdyt tokį jurų ka
rės vedimo būdą, 
i n tempti tarpe tų 
ryšiai atsileido. 
Vokietija staigu 
kad ji neketinanti 
savo prižadą pildyti. Ji duo
da sau laisvę kariaut taip, 
kaip jai rodosi galima la- 
biau įskaudint priešui.

Ką-gi akyveizdoje tokio 
užreiškimo darys Suv. Vals
tijų valdžia?
priklauso nuo diplomatinio 
apsukrumo prezidento Wil
sono. Prezidentas turi tiek 
galios užsienio reikalų vedi
me, kad jisai, nors ir netu
rėdamas teisės skelbti karę, 
gali pastatyti Šalį į tokį pa* 
dėjimą, kad karė pasidarys 
neišvengiama. į v

C. Komitetą, 
čia p. Gugis 
Petrogrado ( 
Komitetu, savo 
tik sudarė įspuijį, kad būtent 
dabar (nes R. K. klausė apie 
dabartinį Vilniaus C. K. vei
kimą, o apie Petrogrado C. 
K-tą Raud. Kryžius visai ne
užsiminė, nes ten ir aukų sių
sti niekas nemanė), vokie
čiams užėjus, tasai Vilniaus 
Komitetas perka žemes 
džia laikraščius ir 11 
nigų 
m ui ir 
irikos. 
monių 
p. Bulota 
miasi.

užsipuolęs be reika 
nereikėję 

nė laišką skelbti 
vo aišku kiekvie 

kad tie klerikalų ir tauti-

ar 63 metais pateko po vi 
siška Rvmo valdžia
Pompeu
ją ir mokestis uždėjo, ką pa
tvirtinąs ir minėtasai žydų 
istorikas Juozapas Flavius. 
Bet jisai nepasako, kad Juo
zapo istorijoje dar yra ir vi
sai kitokių dalvku. Tas is- 
torikas, būtent, aprašo, kad 
Judea ,nors ir buvo užka
riauta 63 m. prieš musų eros 
pradžią, bet iki 6 m. ji turė
jo savo karalius. Ji turėjo 
mokėti duoklę ir jos karaliai 
turėdavo but Rymo pripa* 
žinti, bet šiaip į vidurinius 
Judeos reikalus Rymas ne
sikišdavo. šita tvarka pa*- 
sibaigė^tiktai 6 m. musų.e- 
ros 
buvo numestas nuo 
karaliaus Herodo
Achelaus. Tuomet tai Ry
mas ir pavertė' Judeą savo 
provincija, paskirdamas pro 
kuratornj valdyt ją. Šitie 
prokuratoriai, anot Juoza
po, atstovavo Judeoje “ne 
Dovidą, o Cezarį“.

Pas Maliauską išeina taip, 
kad tomiško tarytum ir ne
atsitiko. Jisai pasiėmė iš is
torijos tiktai tą, kas jamHi* 
nka, o netinkamus faktus* 
užslėpė. Ir šitaip falsifikuo
damas istoriją jisai mėgina 
ginti evangelijas nuo “šmefe 
žikų“!

Musų metodologas mėgi
na paslėpti savo nesvietišką, 
ignoranciją da ir “aiškini
mais“ apie “Quirinu“ ir a- 
pie Dionizių Exuiguu.

nebus, tik nc- 
” pusėje? Ko
an t galo su- 

iNaujienas,” o ne 
jos minčių “per- 
- kodėl ji pada- 
žod/žius tik iš 

vienos dalies straipsnio, o antrą

dabartinės
Parodyt, kad ne tiktai yra blo
ga tatai, ką buržuazija sužiniai 
daro, bet kad ji negali įvykint 
ir to, ką ji pati vadina geru, juk 
tai reiškia pasmerkt ją daug 
smarkiau, negu prikišt vienam 
ar kitam jos atstovui veidmai- 
niavimą* O “Kova” to nesup* 
rauta ir priekabių įieško! 
jos“marksistišku” pro tavi
ištiesų prastai dalykai stovi.
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LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

' (žiiir. “N.“ nF 28).
štai pora pavyzdžių. Ma* 

liauskas sako, kad, Syrijos 
gubernatorium buvęs “Qui- 
rinus“ tais metais, kad gi
mė Jėzus. . Ir, beto 
tarp kitko ima už liudininką 
savo žodžių teisingumo tū
lą Tertullianų,'gyvenusį an
trame * musų eros (t., y. po 
Kristaus gimimo) šimtme
tyje; O tasai Tertullianus 
viename* polemiškame rašte 
prirodinėja, kad žmonių su
rašymas, laike kurio buk gi- 
mė Jėzus, įvykęs prie guber
natoriaus. Sen tiaus Saturn i- 
aus! Tai, mat, koks yra Ma- 
liausko “liudininkas“.'

Paskui jisai naudojasi, 
kaipo autoritetu žydų isto
rijos klausime, J. Flavium. 
Gerai, Juozapas Flavius (gi
mė 37 m. musų eroje) apra
šo smulkiai savo žemės isto
riją ir jo raštus mokslinin
kai šiandie skaito labai sva
rbiu ir užsitikėjimo vertu 
dokumentu (nors tūlos vie
tos jame sufalsifikuotos). 
Bet žiūrėkite, kokių jisai fa
ktų paduoda. Jisai pasako
ja, kad-žydų žemė pavirto 
Rymo provincija tais me
tais, kurie pagal dabartinį 
metų skaitliavimą supuola 
su šeštais metais po Kristaus 
gimimo. O Makauskas, tu
rėdamas tokį autoritetą po 
savo akių, kurį jisai ir pats 
paduoda, kaipo autoritetą, 
mėgina užginčyt mano nu
rodymą, kad tais metais, į 
kuriuos dedama Kristaus 
gimimas, žydų žemė dar ne
buvo Rymo provincija!

Bet ’musų metodologas 
moka ne vien remties auto
ritetais, kurie prieštarauja 
jo tvirtinimams, o ir stačiai 
fateifikuot juos.

Pagal ■ jo tf&saįa iž^na

mark
sistinis laikraštis. Wilson’as 
toks “prakilnus, idealis” esąs, 
tai]) daug “svari 
minčių” išreiškiu 
socialistas kalbą 
kad “nepajiegia suprasti klc- 
sinį dabartines visuomenes 
pobūdį.” “Jam, girdi, rodo
si, kad karės šiandien kįla tik
tai del valdžių nenoro ar ne
mokėjimo teisingai elgties”... 
Toks “prakilnus” ir “idealis” 
yra tas prezidentas! Nesup
ranta “Naujienos“, kad visas 
jo “prakilnumą 
tiktai žmonėms 
m a s.

donimas rado, v 
musų straipsnių 
nesnių -žodžių. ‘ 
šmeižtas, koše 
tt. Bet jeigu 
'“Naujienoms“ 
,ir buržuazinį 
k lesi nes ( 
temdininui 
mėsišką ei 
biaurumu C

ta ! Su tuo žmogum 
ma, nesiginčysime.

Bet ve į ką turime atkreipt 
“Kovos“ redakcijos atidžią. Ne
jaugi ji mano 
kurstyl laikraščio leidėjus pi 
jo, redaktorių 
negalės nieko 
jienų“ leidėjai mątė <jos ‘ 
širdį“ iš jos pastabų apie “ 
jienų“ namo sumanymą. T 
kompromituoja Jiktai save 
ir 

panašių kurstymų padorus 
nes nevartoja.

pad ‘,Kovos“ redakcija ant vi
sados mestų tuos triksus j ša
lį, mes pain formuosime ją, kad 
“Naujienų“ redagavimas yra 
pavestas pilnai jų redaktoriaus 
atsakomybei; ir taip bus visuo
met, koliai dabartinis redakto
rius bus (oje vieloje. Vadina
si, j “Naujienų“ leidėjų ir reda
kcijos santykius “Kova“ ir jos 
rašytojai geriau nekištų nosies.

“Naujienų” dalininkai turį “su 
laikyti šmeižtus.”

Pasakysime, kad tokios im 
pertinencijos dar mums neteki

ę ' Vokietija nori blokuoti 
<■ savo priešo šalių krantus, 

kad prie jų negalėtų prieiti 
joks ph’klybinis laivas. Tuo 
"ji nori užtraukti ant jų ba
dą ir vargą ir priversti jas 
pasiduot.

Vienintelis ginklas Vo
kietijos rankose atsiekti to 
tikslo yra josios pojurinės 
valtįs. Į atvirą mūšį su An
glijos laivynu juroje ji ne
gali stot, bet ji gali pojuri- 
nėmi.u valtimis skandinti lai- 

benanČius maistą, 
Gus dalykus. į 
šalis. Ta iixir

Bet jeigu kapitalistų biz
nis išstatė “šalies garbę” ir 
“teises” sielvarton įpuolu- 
sios Vokietijos smūgiams,

traipsnelis indėta į “Ko
ma loma, 

>. organo redakcija jo iš
vadžiojimams pilnai pritaria. 
Ir rašoma tenai štai kas: kad 
“Naujienos*-, girdi, keliančios 
neraųiuiną sąjungiečių tarpe (o 

esanti ĮBekpl^. jr,

C 'Wit!'

t



Laiškai

Chicago Surface Lines

iseiSAUGUMO* SRYTIS
BANKA

MAU

SCHIFF and COMPANY ANK

;W

nio.i
ruun

Kompanijos turi but prisirengusios ne tik del ištiesimo 
patarnavimo, bet del pągerinimo patarnavimo užlaikymui ša-

Mokestis sugrąžinimo turi but užtikrinta, kuri užlaikytų 
užtikrinimą Kompaniją lygioj vertėj, ir palaikyti jų kreditą 
iki tokio laipsnio link valdymo Kapitalo reikalaujančio sutik
ti busiančius reikalavimus del išplėtimų, padidinimų patar
navime ir pagerinimų įstaigos ir išrengimo.

Visa tai reiškia nuolatinį reikalavimą naujo kapitalo, 
kuomet naujas negali ilgiau suteikti pelno, pažanga turi > 
stoti.

ntį visame josios 
le”. Seniau, kada

Transportacijos Kompanijos, abelnai kalbant, negali ma 
nyti apie padidinimo kapitalo apart kredito.

Dora — iš tos ir kitos pusės 
Tikybininkų politika.

ir vesties savo žmoną, nors 
ji ir butų paskutiniame nė
štumo laipsnyje! Ir jisai tei
ktoms savo nesąmonėms vėl 
suranda patvirtinimą pas 
savo “autoritetus”. Et, jau! 
bent truputį sarmatytųsi 
tokį savo kvailumą rodyti 
žmonėms. Dar kaip svietas 
stovi, panašių surašymų nė
ra buvę jokioje šalyje. Net 
šiandie, kada žmonių komu
nikacijai tarnauja geležin
keliai ir garlaiviai 
kurioje-nors šalyje butų pa
liepta žmonėms kiekvienam 
keliaut užsirašyt savo gimi
mo vieton, tai pasidarytų 
didesnė suirutė, negu bėgant 
nuo priešo armijos. 0 ką 
kalbėt apie tuos laikus, kuo
met Žmonės turėdavo beveik 
išimtinai pėsti keliaut! Toks 
-surašymas yra stačiai nega
limas dalykas.

Tai matote dabar metodo- 
logo iš* 
“blizgėji

Indely pinigų Surface Lines yra daugiau negu $150,000 
000, bet patarnavimas žmonėms reiškia nuolatinį išsiplatini 
mą, ištiesimą, ir pridėjimus-prie intaisymų ir įrengimų ir de 
lei to, reikalaujama, daugiau kapitalo, ir dar dau 
talo. .

8 va) 
Telefonas: 

Main 877 & .1

Gabumas šių Kompanijų sutikti šiuos reikalavimus sko 
lingas normaliŠkam reikalavimui didelio miesto remiasi vi 
siškai ant jų pasisekimo pasiskolinimui pinigų atdarose pre 
kyVietese.

Miesto augimas nesustos ir transportacijos sunkumai 
neatsiliks nuo publikos reikalavimų.

Kai ko ir Amerikos darbi
ninkai gali iš kanadiečių pa
simokinti. Štai: dabar Mon- 
tfeale yra genaralis vyrų ir 
moterų rūbų siuvėjų strei
kas, kuriame įvesta pagyri
mo verta disciplina. Unija 
atspausdino vadinamas strei 
kierių kortas ir visiems na
riams" išdalino. Kiekvienas 
streikieris privalo kas diena 
ateiti į paskirtą vietą, kur į 
jo kortą yra užkertama sky
lutė. Tokiu budu unija kaš 
dieną žino, kiek narių strei-’ 
kuoja iri kiek skebauja. Jei 
streikieris kelis kartus ne
ateina, tai komitetas yra siu
nčiamas ištirti kame daly
kas. Ir reikia pripažinti, 
kad tokia disciplina suteikia 
didelę naudą patiems darbi
ninkams.

i Briedžių Antanas.

Šiomis dienomis musų 
mieste Įvyko vadinamas vi
suomeninio pakėlimo kong
resas. Tarp kitų kalbėtojų 
buvo ir Amerikoj žinomas

lediniai varnai 
i sparčiai. Pif-

aš porą kartų mačiau “Nau 
jienų” ginčus su tuo žmo

mimu 
Todėl 
kodėl 
stengė 
pamatyti.

Šiandie beveik kiekvienas 
skaitąs žmogus žino, kad do
ra keitėsi, keičiasi, ir todėl 
yra išsivystymo pasekmė. 
Dabar, regis, tik jėzuitai 
skelbia, buk musų “dora” 
(moralybė) esanti Dievo 
kiekvienam suteikta ypaty
bė, arba kaip nors panašiai. 
Vienok tie žmonės nenori, 
arba negali, be savotiškų a- 
kinių į gyvenimą pažiūrėti. 
Jų ligoti.proteliai visur ma
to Cuvier’o katastrofas.

Bet juokingiausia yra tai, 
kad jie patįs pateisina doros 
supratimo permainas tūlose 
aplinkybėse ir sykiu skelbia, 
buk dora esanti neatmaino
ma, nepriklausanti nuo ap
linkybių. Štai paskutinių j 
dienų pavyzdys.

Kelios dienos atgal tūla 
paryžietė nužudė savo ką 
tik gimusį kūdikį. Mat, kū
dikio tėvas buvo vokietys. 
Teisme moteriškė pasisakė, 
kad ji tai padarius, ir teisė
jai ją išteisino, o publika iš 
džiaugsmo teismo salę pri
pildė garsiais aplodismen- 

t tais.
Ir niekas tokį darbą nepa

vadins “nedoru”. Net kata
likai, kurie skelbia, kad, su
lig Dievo prisakymu ir do- 

i ros, negalima žudyti dagi to
kį kūdikį, kuris gimdamas

bėtino, kad
varė Maliauską
nes ką jisai gali išmanyt a- 
pie tuos klausimus, jeigu vi
są savo išmanymą jisai sė
mė iš to klerikališko raugo 
kuri teikia kunigų “mokyk

riu, tai jisai yra visai aklas 
ir toje dirvoje, kur jisai tu
rėtų but specialistas. Oi, 
“daktare”, “daktare”, be rei
kalo košę valgei, tose kuni
ginėse "mokslainėse” skurs
damas! Butum geriau mo
kinęsis batus siut arba mal
kas kirst, tai gal butų bent 
išėjęs iš Tamstos naudingas 
darbininkas. 
Tik pajuoka 
mas geriems žmonėms.

Jonas

visuomenės klausimus, tai 
sakiau sau: Nėra nieko ste- 

au j ienos” su- 
i ožio ragą,

Montreal, Jan. 28.
Kitados vokiečiu filosofas 

Kantras tvirtino, kad dora 
tai esąs toks prigimtas, am
žinas, neatmainomas daly
kas. Žinoma, garsaus Kanto 
laikais didžiumos filosofu v 
protus valdė metafizika, o 

protus — prietarai, 
beveik nenuostabu, 
didis galvočius neį- 
tiesos tame dalyke

Nori pranešti, kad 
atidarė ofisą po 
1(127 So. Main Sin

Rockford, III.
Valandos: 10 

2—5 ii

; gresas. ir visas tos įstąigos 
darbas kunigų rankose. Tai 
savo rųšies jūsiškio kun. Ke
mėšio “darbininkų sąjun
ga”, tik truputį platesniu 
programų-.

Visą veikimą ir agitaciją 
galima sutraukti į kelis žo
džius: nedaryk nieko be ti
kėjimo, nes pasisekimo ne
turėsi.

Tai savo rųšies tikėjimo 
kova už būvį, kuri ypač da* 
bar labai reikalinga tikybi- 
ninkams. Augant žmonių 
susipratimui ir kįlant moks
lui tikybinė dirva skubiai 
tirpsta. Todėl ‘jos šulai su
prato, kad reikia kišties į 
politiką, reikia eiti prie žmo
nių, j minias, ir ką nors nau
dinga pasakoti, bet visuo
met turėti omenyje savo ti
kslą: dabok, kad tikėjimas 
iš. minios neišgaruotų.

To negana. Pakilus psy- Į 
ekologijos mokslui, pasiro
dė, kad žmogaus dvasios gy
venimas yra painus, svarbus 
ir vietomis da visai neišaiš
kinamas. Ir iš to viršminė- 
ti tipai pasidarė ar bando 
pasidaryti pašaro savo nu
mylėtam ^arkliukui.

Jie gudrus. Sako: “mums 
ne galvoj, kokiai bažnyčiai 
priklausai, by tik tavo širdy
je Dievas yra”.

Ir tai, ką psychologija da
bar laboratorijose pradeda 
ar baigia išaiškinti, jie tri
umfingai paveda Dievui. Jie, 
'taip sakant, pirmiau sėja 
prietarus, kad paskui butų 
galima žemišką rugiapjūtę 
pasidaryti. Siaurai matan
tiems žmonėms jie pasako. 
“Juk mes kovojame su vai
kų darbu, mažomis algomis, 
ilgomis valandomis,” ir tt.

Visgi tas parodo, kad prie- 
tarininku 
tirpsta gan 
miaų žmonės jų jieškbdavo 
dabar jie

Aš duodu kainas ui 
puliu Davimu pagal jŲ* 
s ii išgalę. Ncaik vokite 

tuojau* rašykite 
man. Kalbama pat 
piane liet miškai ir Jen 
k iškai.
. .Valandos priėmime; 
,Xm» 8 r\t<> iki 8:30 va* 
karo. Neimliom ir Sve* 
nhidicniah into 8 ryto 
iki 12 jx> pietų.

Jie turi konkuruoti-su kitais pinigiškais užmanymais, ir 
jų užmanymais apdrausti reikalingus milionus del platinimo 
ir ištiesimo turi but pritraukianti kaip pagal sąlygas ir sau
gumą. ' '

ši VALSTYBINĖ
aukauja saugumą
navimą; paremta 25 metų 

patyrimu.

Dr. Render
SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS. 
Mano specinli&kumas yrii gydyme paslaptingų vyrų ir motery Hęu. 
Chroniškos ligos vyru ir mole) u \ra j-vdomos su dideliu paMsekl- 
mu. Ligos PŪSLĖS, INKSTŲ, PILVO, KRAUJO, NERVU ir SKIL 
ROS.. PATARIMAI DYKAI

Už si sen ėjusios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra mano speci- 
sdiškumas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytu pacientu.
Visiems viena kaina.

1827-29 Blue Island Av.
Mano ofisas arti 18-tos

1O1B
STATE I

TVIRTA BANKA VAKARŲ PUSĖJ.
i utB mnatiETi' a f* i i i i alubttfso sr, chi

cius”. Jeigu Kristus gimė, 
kada buvo žmonių surašy
mas žydų žemėje sulig Qui-!gum apie socializmą ir kitus 
riniauS' prisakymu, t. y. 7- 
ais musų eros metais, tai ji
sai negalėjo gimti, Herodui 
dar tebegyvenant, t. y. ma
žiausia ketverius metus 
l>rieš musų eros pradžią.
Tarp tų dviejų atsitikimu y- 
ra mažiausia vienuolikos me 
tų tarpas, o evangelijos su
dėjo juodu i daiktą!

Nieko Maliauskui negel- 
bts ir jo “autoritetų” pasa
kos apie tai, kad “Quirinius” 
ar “Cyrinus” buk du kartu 
buvęs Syrijos gubernato
rium. Istorijos žinovai to 
visai nepripažįsta, kadangi 
yra žinoma, jogei nuo 9 m. 
prieš musų eros pradžią iki 
Herodo mirties ir po jos Sy- 
rijoje gubematoriavo vienas 
po kito M. Titius, C. Senti- 
us Saturnius ir P. Quintilius 
Varus. Ir tuomet Judeoje 
nebuvo jokių žmonių surašy
mų “pagal Rymo būdą” (žy
dai butų ir neleidę savo ka
raliui dar>t tokių surašy
mų; jie pakėlė maištą net 
tada, kada buvo daromas su
rašymas, jau pavirtus Judė
si Rymo provincija!).

Bet jeigu evangelijos pai
nioja tokius įžymius daly
kus, kaip Herodo viešpata
vimo laikas ir Judėjos pri
jungimo metai, tai argi iš to 
dar kartą neišeina, kad jos 
turėjo but parašytos tokiu 
laiku, kada jau aplinkybės, 
prie kurių buvo atsitikę tie 
dalykai, buvo jau išnykusius 
iŠ žmonių atminties? Ir prie 
to tie rašytojai dargi turėjo 
but labai neapšviesti žmo
nės.

Su jų neapšvietimu tegali 
lyginties tur-but tik Maliau-’ 
sko ignorancija. Jisai ,pa
vyzdžiui, visai rimtai mėgi
na prirodyt, kad žmonių su
rašymas Judeoje buvęs ly
giai toks, kaip pasakoja e- 
vangelijos, t. y. kad kiek
vienas šeimynos galva turė-

pats žųva ir motiną žudo. 1^ 
Atsimenant gerai, koks ® 
triukšmas pasidarė, kuomet y 
Chicagoj vienas daktaras 
atsisakė padaryti reikalingą X 
operaciją kūdikiui, kuris 
butų turėjęs visą savo am- 
žiu vien tėvams bei draugi- 
iai būti gryna sunkenybe, i x 
Tada kilo šauksmai ir biro X 
ašaros iš akių tų pačių žino- Jį 
nių, kurie dabar paryžietės 
papildytą žmogžudystę taip 
atvirai pateisino...

Da vienas pavyzdys. Har- 
vardo profesorius eilėje pa- Jį 
skaitų prirodinėjo, kad ši 
karė reiškia krikščionybės S? 
bankrotą. Kanados vysku- 
pas sumanė "prirodyt”, kad <2 
profesorius neteisingai daly- 
kus perstatė.^ Jis užreiškė, 
kad Kristus nebuvo joks tai- S* 
kininkas — "Aš atnešiau 
ant žemės ne taiką, bet k.ar- 5 
dą” — vyskupas tais Kris- Jį 
taus žodžiais pasiremdamas ž 
"pri rodė”, kad krikščiony- ® 
bes idealai visai nėra prie- S’ 
šingi karei. O kas del gar- z 
saus prisakymo "Neuž- 5 
mušk”; tai šioj valandoj tur- 
but pats Dievas nori, kad jis 
butų užmirštas... . S

Ar galima rasti didesnę 5 
veidmainybę šioj ašarų zpa- 
kalnėj ? Patįs farizėjai per- S 
keičia doros supratimus p<7 
teisinimui duoto atsitikimo, s 
ir patįs skelbia, kad dora yra t 
neatmainoma, amžina, visa- 
da vienoda. ' S

ŠELPKITE LIETUVĄ 
AUKAUDAMI LIETUVpS 

ŠELPIMO FONDUI.

VIENATINIS REGISI RUDI AS RUSAS A l' J J k M ORI U 8 ANT &HJI>GBPW0 

VYPAMS IR SUAUGIEMS ?
S : ' •■> nuo M Ir o*

: xlnbro rxuntwsvd BUH ft
itirkurtie akiuiua i

n k ll ; (.h)'. O*
y ' 1-Hili'jtmjts, uivflMįįo Ąfc 

h įvairių
.•».u *'•. K<*rų akinių -

j.-.'n.H'i uždykų, Jei
Jc) jos raudone^ 

j h, jei LiOMtd matai, M 
r m ilgiau, o jMUcoit P***$M|

o j, kur kirk vienam jMrfta&Bmaln 
i u Myku* Atmink Jokd MM 
gi arantuojam aklftlu* Ir tgttAAįB 
gerai priraukam.

1 M. MEBreOFF,
Jei jųn •rrirnto ir refliaisajata patarimovaistų, ateurfl paa mtsa 
tl**kr>rhm Rusijoj vir4 10 metų, Amerikoj 1S duoduJSffijįąAjftjįl
padaryti bite kokiu* ru-riSUHa vr.i*tu*. Al t i Ja,
drwov.v f.wohhi B. M - M . -f «’j!



Laiškai iš Lietuvos Amerikoniška ValstijinAMes Parduodame

Atdara R :3l

■Kalbama lietuviška) ir

krasu či

Citizens State Bank
MELROSE PARK, ILL
Bankas prie kampo

10%

viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus.

Apdraudimas nuo ugnies

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 9 vakare

Turgaus Žinios

1C)--«O

15—20

903 W. 33rd balnyčių
100-^120 svarų,

22—22%
19% 20

RUSSIAN 
TURKISH

8.45
7.25
7.05

numerį 
laiški

22 %—23 
22%—23

.13% 
12% 

11%

nu 
visai 
laiku

1 avė).
Monika Andriulis

WITH SĄĮTJ

Sausio 14 d 
prakalbose, A 
aukavo:

Zenono 
a., Box

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Valdininkai ir Direktoriai šio Banko yra gerai 
žinomi žmonėms šios apielinkės, kaipo žmonės pini- 
giška atsakomybe, o taipgi ir del jų teisingumo

Astuonių pėdų “Concealo” palankaus metalo 
/ft dūdų, su sušriubuojančiais suvienijimais, 

lengvai pritaikoma prie kiekvieno gaso 
išėjimo,

. 15—15% 16—17% 
17%—18 
18%—■19

Nelaukite iki jums šalta ir ne
paranku. Įsigyk vienų, dabar ir 
turėk gatavai reikalui priėjus. 
Juos galima gauti gatavai suvy
niotus, kiekvienoj musų skyrių 
krautuvių, arba didžiausiame o- 
fise, vidurmiestyje. Mes jų ne- 
siunčiame.

21—21% 
21 %—21%

IS LIETUVOS
Nubaustos 6 parapijos. “B 

wnoer Zeitung“ rašo (I-XII-K

Žiemkenčių kviečių
Patents ................
Straights ...........
Clears . .. ..........

Vasarių kviečių—
Standard ...........
Patents

Padekite savo taupomuosius pinigus j tvirtą vietinę lietuvišką 
Banką, kur žinoma gvarancija yra, kad jųsų pinigai yra saugiai 
padėti ir kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite .

Viso su smulkiomis $24.65
J, A. Ramonas, pirm.

A. K. Sagatis, sekr.
Am. Exp. M. O. $24.65 gauta 

ir perduota I
krctoriui p. T. Dunduliui. Red

Jonas Bagdonas, iš
Stanislovo

. 2.00—6.00
R 2.75—3.50 
. 1.75—3.50 
2.75—3.55 
. 3.00—3.25

Aukos Liet. S
Fondui.

Pradėk taupyt šiandien dėdamas pinigus j CI
TIZENS STATE BANK. Tas suteiks jums visiškų 
saugumų ir mokės 3% už jųsų pinigus. Ši banka y- 
ra po priežiūra Illinois Valstijos Valdžios, kuri už
tikrina visiškų saugumų jos depozitoriams.

Valai. 
i Mųjjidiari Ak

kind jie bu-

Ši Banka yra tvirta naminė taupymo Banka 
kuri yra valdoma ir kontroliuojama vadovaujan
čiais vertelgystės žmonėmis Melrose Parko.

PASIRANDAVO.IA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

The Peoples Gas Light & Coke Company 
oples Gas Building Phone Wabash 6000

> Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

Ferdin. Bajoras, iš

“Tėvynes’ 
visados nu

IZtti St. Tel Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12tį 
St.. Chicago. TIL

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS Į VISAS 
SVIETO DALIS

3.50— 5.00 
1.00—2.50

75—2.50 
, 25—30
3.50— 6.00
4.50— 6.00
2.00—3.50 
1.75—2.50
6.50— 7.00 
2.00—3.50 

. .75—1.75

Pajieškojimai gimini 
Amerikoj.

8.50—8.80
7.90—8.50
7.20—7,80

255. — Ona Adomaitis rašo 
Ant. Adamavičiui (Can Falls, 
Me., Box 572), kad pinigus pri-

No. I Eclips Space Heater 
Virš dviejų šimtų žmonių parsinešė na
mo šiuos mažus šildytojus vienų dienų lai 
ke šių šalčių. Jie yra gražus panešami 
šildytojai ir geras daiktas del “extra šil
dymo”, kurio jus kartais labai reikalau
jat. Lengvai perkeliamas ir galima pri
taisyti prie kiekvieno gazo jvedimo.

11.00—11.90 
10.50—11.25 
0.50—11.20 

.. 6.50—8.85 
. 7.00—8.75 
. 5.50

. 6.75—8.50

Cibuliai, 100 sv...........
Stringbeahs, gurbas 
Tomėtės, dėžė, 10 sv. 
Viricščiai, did. stat. >

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė 
Grapefruit, d. 46—96 
Apelsinai, dėžės ...’. 
Citrinai, dėžė .*.... 
Ananasai, gurbas ..Mk

Cukrus, už 100 sv.:— 
Piaustytas, H and E 
Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus .....

MILTAI

9.25—9.30
8.30—8.75
8.00—8.25
7.50— 7.90
7.50— 7.80

16.50— 17.00 
15;00—16.00
14.00, 14.50

12.50— 14.00 
8.00—10.00

12.50—14.00 
10.00—14.00 
. 7.00—8.00 
10.00—11.00 
. 8.50—9.50

8.50—9.50

Kaspariunas 
L Stankevičius 

F. Šults ..........
L Pakellis . . . . 
J. Ramonas . .

‘Viesti.” Samaroj 
Viesti“, liaudiniu- 
Vos suskubo pa

valdžia jį 
ketino 
kelią į 
kurių 

tsisku-

ieško Mik. Dauk 
atv. Pa., IL F. D

. Valgomieji produktai.
CHICAGO, Vas. 2. 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimi
ninkės moka brangiau 
Sviestas:—

Extra Creamery
Extra first .........
First ....................
Seconds .............
Ladles ..................

Oleo margarinas:—
Stalui ........... ..
Kepimui .............

Kiaušiniai:—
Extras ..................
Firsts....................
Paprastieji firsts
Maišyti..................
Purvinieji .........
Checks ..................

Suris.
Cheddars .............
Twins ..................

P, Stapeiko........
K. Baltuška........
Igį. Smetona ... 
J Jozcnas ;.... 
P. Navelinskaš . 
Ant. Čekanauskas 
Kaz Kiškis .....* . ftP. Rumanicnė ... 
J. Maigis............
J Bernot............
Rrank Sadauskas 
J,. Gaška ............
John White........
M Miller............
E Varanauskienė
J. šlikas ..............
B. Grinius ..........
ML Barvainis . . . . 
S Ališauskas . . . .

i Rusiškos ir Turkiškos Vanos

267. — Juz. Brazdeikienė, iš 
G roust ų, nuo Stxlos, j ieško Mi- 
kolo Brazdeikio (Poquonock, 
Conn., Box 149). Žiur. No. 262.

268. — M. Bagdžiunenė, iš 
Troškūnų, j ieško savo dukters 
Marg. Bagdžiunaitės (11.111 Eu
clid Ave., Cleveland, Ohio).

Young Americas . 
Longhorns ..........
Šveicariškas .........
Limburger .............
Brick ........................

Paukščiai, gyvi:— 
Kalakutai (svarui) 

Vištos ...................
Viščiukai .................
Antjs 
Žąsjš

Paukščiai, išdarinėti: 
Kalakutai (svarui) 

Vištos ..................
Antis..........................

K. Krumenienė . . . . 
M, A. Kaspariunienė 
F. NeinaviČiute . . . . 
M(. J, Sagditienė ... 
Košt. Janulevičius .. 
A. Sagatis ........... *
E. Cler.....................
K Ginaitis *

4. VALDYBOS 
pildytojai, globėjai 
administratoriai 
šią banką del jo 
stiprumo.

5. INSTAIGOS, 
ir įvairios rūšies 
jimai ir tt., kurie 
nigus i šią liauką

užlaikyti 
saugiai 
uždirba

No. 2 No. 3

.16% .11

lėti taupyti nuo $1.00 arba daugiau. Taupo 
įdaras subatomis iki 2 VAL. PO PIET ir SU

BA TOS VAKARAIS nuo 6 iki 8
Kalbame lietuviškai

draugijos 
susivieni- 
deda pi- 

, norėda- 
savo pinigus 
ir tuo pačiu 
teisingą pel-

zennau isspa 
giminių pajieš 

la iš

čiaus (Hoosįck Falls, N. Y ).
249. Marijona Paulauskie

nė* iš Akmenės, pa j ieško Jono 
Paulauskio (201 E. 5 s t r. Dės 
Moines, Iowa) Rašo: ‘‘duktė 
Ona ir tėvas mirė.“

250. . Ona Toleika, iš Roglai- 
čių, jieško Antano Toleikio (Ba
tavia, Ill., 27 Hutchin str.). Ra
šo, jog tėvas labai serga.

Rokiškės, jieško Mr. Javva.
252. — Albertas Meyhofer

.12%
.,.11% 

10%

eme.
256. — Elzbieta Ambrasunas, 

iš Skapiškiu, Raseinių pav., jies 
ško Petro Rastauskio (arba Si

jos buvo nubaustos pinigais; jų 
tarpe 4 par. už pagalbų pabėgu
siems rusų belaisviams, 
ventojai prasikalto tik tuo 
davė belaisviams maisto.

Vidut. (100—250)
Lengvesnės ...........
Paršai, geri ...

AvjiR“
Mitulės ................
Senės, geros ...
Avinai, geri ...
Erai .................... .

L 237. — Agota Vaitkienė, i 
Judenių, jieško Simono Venc 

į kaus (Chicago, Ill., 1827 So. U 
nion a ve.)

- Ferdin. Bajoras i; 
jieko Gustavo Maušo

Už $1.95
ir pristatom kiekvienam pirkėjui su vienu

Suvienytų Valstijų 
laiko savo pinigus

h (STEPINA, PrezideutHb
\DOLPH J. KRaSa Kasteria*

239. — Z. Vinckevičiene su 
vaikais, iŠ Raseinių, jieko savo 
vyro Franc. Vinckevičiaus (Pit
tston, Pa., 32 Penn avė.)

240. — Petras Kaubris, iš Už
girių, jieško Jono Kaubrio (Banį 
ford, Me., 215 Franklin st.).

241. — Daukšai ir žiulpai, iš 
Dabikinės dvaro, jieško C h. Da
ukšo (Eureka, Cat., P. O. Box

Rašo: “Antanas ant ka- 
nrirė Kazimieras ir Myko-

Slavikų, jieško Alberto Meyhoe- 
fe’o (Stratford, Conn.)..

253. — Jokūbas Hamer, iš 
Abelių, jieško Mor. Hamer’o 
(Bridgeport, Conn.).

251. — Dominikas Abo j us, iš 
Doinbrawkos, nuo Kupiškio, 
jieško Aleks. Abojaus (Hedna-

PETRAPILYJ. Patvirtino. Vi 
daus reikalų ministerija jau ga- 
lų-gale užtvirtino 
papilio Lietuvių Draugijos aug- 
štųjų mokyklų moksleiviams 
šelpti.’’ Prašymas ir įstatai pč- 
lėjo ministerijoj arti metų. 
Draugijoje dešinės — trumpi 
paklausimai apie jį ir trumpos 
žinios apie tų, kas jieško; lygio
mis teisėmis naudojasi augštų- 
jų Petrapiliu mokyklų mokslei
viai ir baigę augiuosius moks
lus. Kiti visi gali būti tik t. v. 
nariais-šelpėjais.

Studento krata.. Petrapilyj, 
naktį gruodžio 11 d. policija 
krėtė stud. P. Raudonikį. Kiek 
anksčiau Karo Cenzūros Komi
tetas šaukė jį pasiaiškinti del 
vieno laiško.

Uždengtos 
pradėjęs eiti 
kų laikraštis 
sirodyti du n timer 
uždengė, šis žiburėlis 
šviesti darbo žmonėms 
šviesesnę ateitį, bet tie, 
rankose dabar valdžia, ] 
bino jį užgesinti..

Kaz. Strikolis . 
Chas Patkus . . . 
Z. Jasipnis .... 
Liud. Kimontas 
P. Tamošauskas 
J. Franks ........

266. — Agota Brazienė, iš Jo- 
niškelės, jieško M. Paugio, 
(Manchester, Conn.., P. O. Box

SKAITYK IR PLATINK 
!•!.< “NAUJIENAS.”

6. 4201)0 PAVIENIU Y- 
PAT(J, priskaitant daug lie
tuvių, laiko savo taupomuo
sius pinigus šioje bankoje, 
dėlto kad jie žino stiprumą 
šios įstaigos ir mėgsta jos 
patarnavimo ypatybę.

pozitorių siekia nuo vieno iki 
Visi gauna tą patį širdingą prie- 

banko kapitalu ir perviršiu 
i klausti bankos patarimo pini-

Iluginiai .............................

Gyvulių turgus
CHICAGO 

benta šiaip: 
—2,000; I ‘ 
duodamos kainos

Galvijai—
Jaučiai, parinktieji -
Kiek menkesni...........
Mituliai .......................
Stockers and Feeders
Veršiai, parinktiniai
Karvės, vidutiniškos
Buliai .........................

Kiaulės—
Sunkiosios (240—400 sva

11.65
11,40—11.75
1 f 00—11.50
9.15

Jautiena: No. 1.
Ribs (svarui) .18 
Loins 
Rounds 
Chucks 
Plates z

Kiauliena, už 100 sv _
20—40 svarų ...........  $12.50—14.50
40—60 svarų................12.50—-13.50
60—100 svarų ............ 11.00—12.00

Bulvės, bušeis ................ 1.80—2.25
Jaunosios bulvės buš................2.20
Saldžiosios, statinė . 4.50—5.50

Daržovės:— - • '
Burokai, didelė bačka 
Kalafiorai, 12-14 glv. . 
Agurkai, dėžės, 2 tuz. 
Salierai, už grįžtę .... 
Morkos, didelė bačka 
Kopūstai, 100 sv............
Žalieji širniai, gurbas

STATE BANK of CHICAGO
La Salle ir Washington Sts., (Priešais City Hall.)

moterų- DaJt- 
valdiAka tAT* 
ir patinuxu| 

sunku 
N su
voki* 

taipgi 
i tioj* 
panek- 

chronilku> 
utnuodiji- 

vaistų del 
Prašalina 

jeijru turite- 
kryiiuje ekau- 
i» įmik ų pra- 

— visa

257. — Ona Amon, iš 
nių, jieško Jurgio Amono

258. — Petron. Anelin, 
kalniškių nuo Kėdainių, jieško 
Juozo Kontovt’o.

259. — Kazimiera Arbačaus- 
kis, iš Raseinių, jieško Kazimie
ro Arbačausko.

260. — Ona Asmaviče, iš Blo- 
goslavenskio, jieško Agn. Mitz- 
kunas (West Filada?) Rašo, 
kad Juozas Asmaviče mirė.

261. — Juozas Baulynaitis, iš 
Kauno, jieško Juozo Baulynai- 
čio (Wilkes-Barre, Pa., Allen 
str., pas Adomų Beržynskų). 
Rašo, kad serga ir reikia pinigų.

262. — Juzefą Brazdeikienė, 
iš G roust ųt nuo Sedos, jieško 
Juozapo Beūsio (Poquonock, 
Conn., Box 119); rašo gavusi

267.
242. — Emilija Ritter, iš šile 

lės, jieško Ritterio (Braddock 
Pa., 307

243. -
Raseinių, jieško Jono Andriulio

244. — Juozas česnilevičius, i>
Kalvarijos, jieško
nulio (Stellarton,
587)

245. — Barbora
Marijona KaraševiČ iš Kalvari
jos, jieško Juozo JageleviČio 
(Sheboygan/Wis.).

246. —Ona Breškis, iš Širvin
tos, jieško Mykolo Breškio 
(Frankfort).

Pavandenio, jieško
Bailio (Detroit, Mid 
born Ave.),. Rašo,
Genutis. *

248. — Elz. Suzaitis, iš Jos 
vainiu. iidko Antano Linevi

maįčio
272.

Ba-KaiŠedarų, jieško Boliaus Bal 
suko.

272. -
Batakių 
Canada.

273. — Marijona Baltuškaitė 
iš Lapinčių, nuo Panevėžio, jie
ško Juliaus Baltuškos (Calle Cc- 
rutte, No. 922/Carwc Cerio, Pa- 
lermon, Argentina). Reikia pi
nigu

lint suštdpti.
270. — Anelė Bajorienė, nuo 

Pajūrio, jieško Petro Bajoro 
(Bajohren), Luckburg, Pa.

271. — J ui. Baltramaitis, iš 
Felikso Baltra-

Jieškau kaimyno Antano Kut- 
kauskio, gyvenusio Amerikoj. 
Jis kilęs iš Tytavėnų parap., Kiš- 
konių sodž. Mano adresas:

Carkoje Solo, Novaj 
nia. 7, k v. 3, J. Gečusu

275. — Jokūbas Budvitis, nuo 
Vėžaičių, jieško Tarno Budvičio 
.(Bartlett, N. II. BosT1501); ra
šo, kad mirė brolis Steponas.

Pa j ieškojimų laiškai randasi 
‘ ‘Te vynės’ ’ rodą kci j o j e.

Reikalaudami i 
redakcijos Jaiškų 
rodyki te pa j ieško j i m o 
nesą kitaip sunku bus 
surasti.

Reikalaudami laiškų, adresuo 
kite redaktoriui:

Veršiena:—......
--vii svarų,*b,ui ui

60—-80 svarų ” i

“Tėvynės“ Rudakei 
vokiečių užimtos Lietuvos dau 
gybę laiškų, adresuotų gyvenau 
tiems Amerikoje giminėms ii 
pažįstameims. “Tėvynes“ Re 
dakcijos prašomi 
usdiname tuos 
kojinius. Tie, kuriems ti 
kai priklauso, kreipkitės 
vynės“ Redaktorių V. K. 
kaoską, 307 W. 30th St. 
York, N. Y., nurodydami laišk 
iidmeiį.

274. — E. Burba, iš Gadeikių 
nuo Alsėdžių, jieško 
Burbos (Monessen 
615).

xi G Kampan uuuRllB 11
‘ * XLAS. PERVIRŠIS IR PELNAS 

$600,000.00
Anūkas dideliu Kapitalu aru namui 
^sūrimas Valstijos ir Clearing House 

4i uncija, kad jųsų pinigai yra 
kunmef įųs oareikalaus 1

Ketvergo ir Subatos «*ikar»i>

1. VALDŽIOS, nacionalės, 
valstijos ir municipals, ku
rios oficialiai pasiskyrė šią 
banką kaipo padėtųvę del 
jos stiprumo, valdymo su
tarime su atydžiais bankos 
Įstatymais.

2. BANKOS IK BANKIE- 
BIAI, kurie supažindino 
viršininkus apvertinti Šio 
banko neperviršijamą ga
bumą patarnauti kaipo pa- 
dėtuve del atsargos fondų.

3. KORPORACIJOS, ku
rtų perdėtiniai mėgsta la
biau turėti reikalus su se
na įsigyvenusia banka.

Piningai laikomi šių de 
šiurių ir tūkstančių dolerių, 
lankumą, visi yra apsaugoti 
$5,000,009, 
g iškilos e re

Galima
OLi5.ii škyr

Slate Bank of Chicago
Kurie turi sudėję $32,000 000, gali but paskaityti sekančiai: 

kurių iš- 
irba 

pasirinko 
pinigiško

SPECIALISTAS
Gydo jvjuxias vyrų ti 

carais »ako: Mano 17 metų 
nystė davė man patyrimų 

S daigelio sunkių atsitikimų, kuriuos
■'' buvo pergalėti kitiems specialistams.

• foWnm; dojuos .naujausiomis franeuzifikomis,
Akomis ir itališkomis metodomis, o 
.ir amerikoniškomis, kurias ttmokau 

JF šalyje. Mano epeciališkuma* yra
mindas gydyme uisisenėjusių, 

■: pi.--lupi ii>y ų i) |>) i\>.f it-r likij
mo kraujo. Geras sutaisymas 

e kraujo. Valo greitai kraują,
viso kūno ufesistovėjimus, 

įjąįSiM n Jeigu turite pilve, Bonuose,
h"")' ^’><<<: I "lift) !>>»;, L <’.iu 
kaitavimą, nemalonų kvapą

'Gį-...; greitai praSalina Mano pilno rinkinio
x Bakteriologijos Laiioratorija ir X-Ray spt-

7' Hfhilini )<<'< )i1y< )>.. blins 1 i 1- i zj )'>ie4lket|
s : : - z J< »>>i >>:> \ ir patarimas

V dykai > ui i i> i i i ii ui p i ii \ h ar ris

DR. C. H. HAIR
:: J’..^ '7 Motor Bldg.
': j l’roini- < i j > i.ir.l.Hi v , !-/>

>1 Bri<‘A North American Cafe.
• Mx So. fiiate St , Kainpaa Monroe,

/W" jValnntlos: nuo 9 ryto iki 8 vaka-
;»<■ Nrtlėiioitiis inm Hl rvlo iki

MO. III.,

Geriausia Laikrodel. Krautuvė.
Visokių auksinių ir sidabrinių papuoAaių, ypatingai laikrodė

lių, šliubinių žiedų ir t.t., parduodu pigiausia kaina Gerai 
taišau visokius laikrodėlius. Kviečiu savo draugus ir paipda- 
mus ateiti ir pamatyti mano naują krautuvę. Adresas:

J. VE N CK U S
SL, prieš pat šv. Jurgio

16 markes
263. — Jonas Bildušas, iš Pa. 

j virio, jieško Konstanto Dermei- 
čio (Elizabeth, N. J., Prairie st., 
323); rašo, jog senuolis sbrga 
ir labai reikia pašalpos.

Elzbieta ButkeviČ, iš Mariam- 
poles, jieško Miss Elz. Podols- 
kiutės (Toronto Ont., Canada, 
22 McDonnell Lane),.

265. — Julijona Baltramaitis, 
iš Kirbaičių nuo Šiaulių, jieško 
Apolinaro Petraičio (IHttsburgh

11.90—13.40
8.00—10.50
8.00—11.65

12.40—14.75
ŠIENAS 

Motiejukų, geriausias 
Motiejukų No. 1 .... 

Motiejukų No. 2...........
Mot. No 3 maišytas.. 
Kultų motiejukų .... 

~ Dobilų, sulig rųšies 
Prėrijų, sulig rųšies 
Packing .........................

Šiaudai, ruginiai .... 
Kvietiniai .............

Avižiniai ........................
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WINOGRAD & COOGOLD1531 Milwaukee Ave., Antfos lubos 
STASYS TURSKIS, Mokytojas.

vestuves, grupas ir kitokius 
paveikslus traukiame vaka
rais. Darbas atliekamas

nums.
Kiškai

11418 MICHIGAN AVENUE 
Arti Konuintiton Av®.

Phone Pullman 655. Chicago, Ill

kins paveikslus, meldžiame 
kreipties prie musų ,o mes 
iš savo puses gvarantuojam 
užganėdiiiimą.

pj sown

“ Block of Stores' 
Malsted arZOia

Geriausia Sūkių Mokykla r , ,’r I ’ b

CHICAGOS ŽINIOS CIIICAGOJE

BAISI EKSPLIOZIJA.

Vhkar žuvo guzo vkspliozijoj metamas

i

ILIODORAS CHICAGOJ. ,

luptis jis taiĮ> jau gerai žinąs,
i vienintėlę Šokių Mokyklą, Visi fto-\

migo ledą kalnai.

PEG O’ MY HEART.

VYRAM KODĖL

Molly Petracek, Stanley Petra-

nežinomos.
PROGA

it,

VICTOR I < It ;' m.-. ('mml S73f

GRAMAFONAI

Tuo laiku jo bankas jau 
galėjęs išmokėti skolų.

žinomas rusų minykas Iliodo- 
ras dabartės raudasi Chicagoj.

$310. 
nebe

vesi yra ge
riausių pasau
lio siuvėjų.
Tuos siutus' 

Jums bus ma
lonu dėvėti.

PASIKALBĖJIMAS, EGZAMINACIJA ir PATARIMAS DYKA?
Valandos: 9 iki 8 vakare. Nedėllomis: 9 vai. ryto iki 12 dieną.

igo, 
iki

hen, Dora Cohen, 
hen, Annie Cohci

Dabartės eina tyrinėjimai. 
Kiek laiko atgal buvo nurodyta

Tetraukiau .16 dan
tų prie Bostono 
Dentiatų visai 1m» 
skausmo ir augSta! 
juos rekomenduo
ju — II. D. Wa
terman, krautuvė, 
4520 Evanston av. kotų, 

tokių

pa- J
VO- |
ho- !■

kaltinamas tame, kad priėmęs 
nuo keturių žmonių depozitus, 
kuomet jis neįstengęs jau išino-
>—■■■■■ ................... . ........................ . ...— . ............................—

kuogeriausiai.
Kurio norit

Chases, 
Matelasse, 
Boucles, 
Vilnonio pliu
šo ir puikių 
maišytų.

Su diržais mo 
deltai, kailiu j 
apsiūtos stai- 
lės, žibanti iš
žiūra ir t.

Daugybe puikių naujų žieminių 
kuomet nors "paaukauta bile kur už 
kainų ir laike šių šalčių.

mus, jus 
m t) iki Jus 

Dautfelyj 
daktaro a pi 
pavelijimo, 
turės

Privatiški bankieriai traukiami 
atsakomybėn.

DR. I. W. HODGEN8, 
Ištikimas Specialistas,

Aštrių ir Chroniškų Vyriškų Litrų.

Užnuodijinias Kraujo

land Ave., Chicago, Ill, 
(Apgarsinimas)

$10 INDfiJIMAS DANTIES .. $4.00
LAIKE VASARIO MĖNESIO

$10 virSdnėa .................... ~.......... $8.00 iki $4.00
Bridge work ................................. $3.00 iki $4.51’

*■ Hpecidlistns Dantų Traukimo

buvo gabenami ligoninėn.
Eksplioda v usiuose namuose

avė. 
nuo 
bus 
My 
jau

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdai us. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins 
Valandos dieną arba vakarais 
del jūsų parankumo. Už ?10 
išmokiname jus sint visokiu# 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

2336 W. Madison g. Western av 
1850 Wells gatvė.

SARA PATEK, MOKYTOJA.

Stailės taljHna savyje, pinch back, ir 
prasti modeliaj vidutines ir lengvos 
gos, vilnoniai,^ cassipicresį worsteds, 
mespuns, tweeds ir čhcVIots.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina! . / 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis phr1 
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 32-ta GATVfi. ■

Ateik
kiai mokinama sulig naujausioa mados, “mo
kinamu: waltz, two-stop, fox trot, three step 
ir one step, padespan, veng^rka, taipgi .ir -ki
tokį šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
šokti netur savyj smagumo. Mes. gvąran- 
tuojame, kati išmokysime jus j trumpų laiką 
šokti. Sdkiai atsibuna kas panedėlj ir ket
vergiu \7:4f> vai. vakare. Muzika po vadovyste 
T. Bernatovicz. • -
PROF, J. SLAZA8 IR PAGEŲBiNINKAI. 
Geo. M. Chernausko Svet., 1900 ’Š.1 Union Av. 
kampas 10-tos gatv. Chicago. Tel. Caųal 3923.

tuvių šeimynos.
Štai žuvusiųjų surašąs 

ikišiol nepasisekė surast

40 ypatų. Ekspliozijos viela — 
813-23 14th Pi. Ugnegesiai ma
no, kad žuvusieji raudasi griu
vėsiuose. Tokios katastrofos 
dar nebuvo Chicagoj, jeigu ne
skaityti gaisrą Iroquois teatre.

5

lliodoras kalbės Hull House 
(Bowen Hall). Jo kalbos teina 
— “Stranica iz Tain Rūsskago 
Imperatorskago Dvorca.” Įžan-

pati, Gustave Dornitz, George 
Bicek, Kate Bicek, Georg BicL 
ko pati, John Bicek, Stephon Bi
cek, Bartholomew Kalowskff 
John Kalojwski ir Bosic Kalow- 
ski.

Sekami asmens liko sužeisti.
Peter Spitzley, George Mes- 

suur, John Gahorka, John Bielk, 
A n ne Petrick, Michael Sisson, 
Stanely Peteris, Harry Dohne, 
David Cohen, Anton Jonsky ir 
jo pati, Man’ Jonsky, Monika 
Jonsky, John Garaboka, Bose 
Kalowsky, George Mozor, Ste
phan Xupuskus, Lewis Wiggins, 
William K rosin uchup," Anna

BOSTON DENTISTS
135 State St., Kampan Adams. 

Virš Peacock’s, prieš “The Fair” krautuvą

atsako reikalavimams. Bet, 
matomai, perkūnas nesugrumės 
— žmogus nepersižegnos.

Ekspliozija ištiko 12:50 vai. 
nakties. Reginys buvo pasibai
sėtinas. Pusnuogės moters su 
vaikais rankose l>ėgo gatvėn. 
Neapsakomas šauksmas ir verk-

Kompetęn-
1.

lietu
viui parda* 
vejai pata
rnaus visoj

KLEIN BROS STAMPOS Y- 
RA EXTRA SUTAUPYMAS 
TO, KĄ JUS PERKATE IR 
JUS PRARANDATE TĄ SU- 
TAUPYMĄ, JEIGU JUS NE
GAUNATE JŲ KAS SYKIS, 
KUOMET JUS PERKA l’i-iS 
GROSERIO, MĖSOS IR KI

TŲ DALYKŲ.

TIESA — LAIKO DUKTĖ
Jei reikalaujat vaisto nuo 

kietų išpustų vidurių, riaugr 
sėjimo, galvos skaudėjimo, 
nervuotumo, neturėjimo no
ro valgyti, energijos truku
mo, apskrito nusilpnėjimo, 
tai atminkit, kad Trinerio 
Amerikinis Karčiojo Vyno 
Eliksyras per 26 metus kar
tų kartus buvo išmėgintas ir 
kad jo puikus pagarsėjimas 
yra pasekme jo tikro geru
mo. Gruodžio 25 d., 1916 m. 
p. Jim Skola, Elm St., Mil
waukee,, Wis. rašo mums ši
taip: uAš turiu 37 metus a- 
mžiaus. Ilgą laiką buvau 
nervuotas, silpnas ir negalė
jau dirbti.' šiandien jau
čiuosi stiprum ir geriausioje 
sveikatoje ir tik Trinerio A- 
merikinis Karčiojo Vyno E- 
liksyras man pagelbėjo. Aš 
patariu jį kiekviena”. Saus. 
12 d., 1917 m. p. Rudolph Ka- 
rafiat iš Hastings ant Ęud- 
sono, N. Y. pasakė savo lai
ške: “Per dvi savaiti nega
lėjau nieko valgyti ir tik Tin- 
nerio Amerikinis Karčiojo 
Vyno Eliksyras sugrąžino 
man sveikatą. Mano noras 
valgyti dabar puikus.” Kai
na $1.00. Aptiekose. Trine-' 
rio Linimentas yra taip pat 
pagarsėjęs, nes nuo ramatų, 
neuralgijos susižeidimo, iš
sisukimų, sutinimų, nušali
mų ir tt. jis yra vaistu netu
rinčiu sau lygaus. Kaina 25 
ir 50c aptiekose. Krasa 35 ir 
60c. Jos Triner, Manufac-

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti am užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertės nuo

Tokis jau apkaltinimas p ri
jūnui M. Tananevi- 

čiui. Jis priėmęs iš Jono Pred-

8 ATMINKITE, KAD už KLEIN BROS. PILNĄ STA 
į MPŲ KNYGELĘ JUS GALITE GAUTI $2.50 GRY 
| NAIS PINIGAIS ARBA UŽ $3.00 TA VORO. .

$21) iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ik) 
$4.50. Vaikinams sfinai nuo $3.0f» 
iki $7.50. • ■ '1 1'

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va 
karais.

S. GORDON- 
1415 S. Halsted SU Chicago. Il>

l ‘;n r k m i ng ai p;i1 arnau- 
i, l’ždyky duodu rodą 

li)’Obr rnoHiiini ir mertfi* 
h ulbu lietui iskwi, angliškai, ru- 
oiikiškai ir nlavokiškai.

K. HALSTED ST.. CHICAGO
Ant antrų lubų.

hson, Sarah Johnson, Edward 
Johnson, Elconor Johnson, 
“Sorty,” Lottie Spitzley, Mary

36 Bo. Dearborn 8t.» Crilly BuiMmgf. 
antra* ausštaa, Juambarys 208-2W.' 

m.
9 ryto iki 8 vakaro. Utarninkais Ir ketvergais- nuo 9 ryto fkl • 

NedėliorBMi nuo 9 iki 1

V id įkas
riioH Iv o I <■;') j ;i i lipai prak-

Dailės Mokykla
MOKINU mišrus, moterų, vyrų ir vai

ki] chorus, Išmokinu dainuoti solo, due
tus, trio, kvartetus, kvintetus, sekstetus ir 
oktetus. Taipgi režisieruoju veikalus.

DUODU privatiškas lekcijas lavinimo 
balso, piano, vargonų, smuikos ir mandali- 
nos. Valandos ir ofisų vietos sekančios: 
Panedėliais — Koselande, 10635 Edbrooke 
ave.,l-mos lubos; nuo 4 iki 9:30 vai. vak. 
Scrcdomis — West Side, 2512 Blue Island 
avė., 3-čios lubos; nuo 4 iki 9130 v. vak.

Gyvenimo vieta:

valstijų
Jurėjimo 
Illinois, 

tas pačias

SENOS ŽAIZDOS EPITHESIAX* AU
GIMAI ir odos luros išgydoma ant vi

sada ištikimu, turinčių ypatingą veikmę kraujo gydymui, gyduolių. Jos veikia tie
siai ant kraujo cėlių, panaikina nuodus ir sugrątina vidurinius organus j normališ- 
ką stovj.

Patinę arba pasididinę gysIOslu^U“^” 
cirkuliacija, Širdies plakimas, rūgštis pilve, silpna atmintis, žemas gyxmmas—dita 
cirkuliacija. VIENU SAVAITĖS GYDYMU UŽGANĖDINS JUS JO TEISINGI VAI
STAI. Ar jus kentčsite ilgiau nuo tų negalių ar atsiduosite į jo rankas ir buk ant-, 
visados išgydytas tiesioginiu budu ir kaip galima trumpu laiku t

— S —TUKINTI SMEGENŲ SUIRUTE, Lsilpni, nervuoti vyrai, kenčianti nuo neprotingumo, pa 
baudą nuo nenuosaikumo ir užgavimo, pamatysite, kaip greit tikra gyduolė tikroje « 
vietoje ir laike atliks darbą. Prašalins nūs to j imą energijos, ambicijos ir stipruma^ 
sustiprins ir sušvelnins svarbiausius organu*, priklausančius žmoniškumui.
Irtlzcfll DlfclAc IR REUMATOS KLIŪTIS ant visados išgydoma |

I llSlCS 30 dienų, jeigu nėra kitų susdėjimų. Alos ligos afeta- 
matiškai ir gatavai pasiduoda kraują darančiom ir kraują valančiom gyduolėma. 
A Ii Yno UŽNUODINTOS IR SUTINĘ gilės, gauna kasdieną atL
ASirOS dą ir yra pastovinčiai išgydomos j keletą dienų. Sic» ,
ligos, jeigu nesulaikius, pasieks neišgydomą susidėjimą. Protingam Žodžio pakanku. 
ATEIK DEL PASIKALBĖJIMO UŽDYKA.

Dr. Hodgen’s pilnai j rengta laboratorija ir X-Ray eg^eminacija ištirs ir paro
dys tikrą stovi vidurinių organų. Nėra spėliojimų. Dykai X-Ray egzaminąclja.

Metodus išmėgintos, priskirtos ir< pagerintos, kaipo geriausios gydymui Hgų ir f 
silpnumų ypatingai del vyrų. Jus gydydamies pas j| pamatysite j j ypatiŠkai ir |- 
gysite naudą jo daug metų patyrimo. Jus žinote su kuo jus turite reikalą.? Pi-’ 
giausia mokestis. Sutvarkyta pigiausia mokestis. DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
INRENGIMAS OFISO IR LABORATORIJOS aprūpinimui 914 arba pagerinto m. 
Jus galite turėti “Paslėptą plėgą” ir to nežinoti. Visi ligų apsireiškimai’ greitai 1 
panaikinami. Neatldėliok. Ateik šiandien.

DR I. W. HUDGENS
Kampas Dearborn ir Monroe Sts., Chicago, 
VALANDOS: 
5 vakaro.

MUZIKANTAMS
Mes atidarėme 

! š t o r (j ir sykiu 
dirbtuvę. •

Mes dirbame 
naujas koncerti
nas ir sutaisome 
visokius muzika- 

lišk^is intsrumentus. Taipgi 
mainom naujas ant senų ir— 
kam nereikalingos—atperkam 
ir naujas parduodame už pri
einamas kainas.
.T. BURBULAS ir J. NIUKAS 
753 — 32 St., antros duris nuo 
Halsted St., Chicago, Ill,

Imperial teatre, Western 
ir-Madison gL, pradedant 
vasario 4 per ištisą savaitę 
statoma scenoje “Beg O’ 
Heart.” Ta žaisme buvo 
statyta ir kituose teatruose ir 
turėjo gero pasisekimo.

lik du lavonu. Žmonės, kurie 
nespėjo išsigelbėti — liko pa
laidoti namų griuvėsiuose. Be- 
gesinant gaisrą liko paleista tu- 

1 -ks ta učiai galionų vandens į de
gančius namus. Nespėjo van
duo apleisti gesinamųjų masinti 
dūdelę, kaip tuoj sušaldavo į

Svarbus pranešimas l|
Ką-tik intaisiau naują va- 

—— karinę šviesą, su kurios pa- 
gelba nutraukiu kuopuikiau- 
sius paveikslus, lyjančiose 
ir Vhmsiose dienose. Taipgi

Nepaprastas Išpardavimas Mo
terų ir Merginų Žieminių Siutų 

po $5.00 
Daugybė puikių aprėdalų visokių po-" 

puliarių žieminių stailių ir materijų. Mes 
nupiginome musų kotų sandėlį ir tūomi 
mes paraginsime pasiskubinti.

KOTAI VERTI IKI

kintos. Peter Spitzlcy's žuvo 
penki vaikai ir brolis. Žuvo da
ugiausia vaikų arba senių, ku
rie buvo persi Įpili išsigelbėti.

Pora blokų atstume nuo tos 
ekspliozijos\ visuose namuose 
langai išbirejo. Artimesni uo
sius namus taip supurtė, kad kai 
kuriuos net įio truputį ir apga
dino. Įnamiai tų namų stačiog

LAIŠKAI J LIETUVĄ
Laiškus į' Lietuvą galima siųsti, 

bet reikia juos surašyti vokiškai.
Vokiškai laišįuis parašo ir nuro

do, kaip juos isįsiųsti M. Jurgelio- 
nienė, 751 W. 32nd Street, Chien 
UI. Kreipkitės vakarais nuo

Tel. Canal 2118

$ 0r. A. L. Vuška |
Gydytojas ir Chirurgas )SŽ

1749 So. Halsted St, kampas 
18-tos gatvės, Chicago, Ill. ĮįŽjį

VYRAI
Jeififu. jus esate nusiminę, del to, kad 
jus esate neišgydyti kur nors, jus 
esat užkviesti pasitart su Dr. Hodgens 
apie bile ligą, silpnumą arba pnva- 
tišką nesralę. Ateik del draugiško «r» 
ba ištikimo pasikalbėjimo. Tas jums 
nieko nekainuos. Jo dvidešimta metų 
patyrimas gydyme sergančią, silpną, 
liguistų vyrų, yra užtikrinimu, kad 
jus busite pasekmingai išgydytas. *

Jeigu jąs peržengėte gamtos |staty- 
neturite mąstyti apie vedi 

galutinai pasveiksite.
tiesos reikalauja ?

prieš išė«*imą 
be abejo, greitai 

tiesas.

I )i\ SehntTder
1553 W. 47th St. Kampas Ashland avė. 2-ras aukštas. Chicago

JllS RŪPINATĖS?
Kam gaišuojate laiką rūpindamiesi praeičia — skubėkite 

tuojaus pasiliuosuoti nuo esančių kliūčių, ir padarykite galą 
geresniai ateičiai. Leiskite man pagelbėti ir patarti jums, 
parodyti tiktai ką daryti. Ateikite tuojaus del ištikimo pasi
kalbėjimo uždyką. Ateikite del sužinojimo jiat pradžios da* 
lykų; patirti kur jus esate. Aš pašvenčiau savo profesiona
lišką gyvenimą tos rųšies ligoms, ir aš vadovauju tikru pa
tyrimu.

AR JUS NORITE BŪTI STIPRUS IR MIKLUS?
Ar jus esato nerviškas ir nusiminęs, silpnas ir nusilpnė- 

jas, pailsęs rytais, be ambicijos, be gyvumo, silpnos atmin* 
. ties, palengva pąilstąs, klystąs ir susierzinąs, turite stoką e- 

nergijos ir užsitikrinimo? Ar jums stoka stiprumo, išsisėmi
mo sistemos? Pasitark su ištikimu specialistu.

. Pasisekimas paeina tik iš tikros priežasties ne paviršu
tinių apsireiškimų arba sujudinančio gydymo.

Ar jųsų nervai silpni, drebą ir intemptL Ar jums sto- 
kuoja stiprumo ir energijos? Ar jus turite bile nervišką, pa
sipriešinimą? Ar jųsų mintis sumizgusi? Ar jus negalite 
naktimis miegoti? Ar jus kelete rytais jausdamies silpnais, 
nuvargusiais, nualsintais? Ar yra apsunkinimu jums pasiju
dinti, dirbti; arba mąstyti per dieną? Ar jus turite apkvai
timą, arba silpnaregystę? Ar jus turite tamsius rinklus pa
akiuose? Ar jus turite mėlynes? Ar jus turite neaprašomą 
jautimą, ar baimę ir prijautimą? Ar jus turite klintis su sil
pna nugara, drebėjimus, arba širdies plakimą?

‘ Man rodosi,.kad kiekvienas žmogus reikalaujantis medi- 
kališkos pagclbos nuo jo turėtos, taipgi nepripažintos arba 
priešinančios gamtai, turi tą žinoti ir turi jvykinti, kad jis 
negali laukti gamtos įžengti ir apgalėti silpnumą arba ligą 
be patarnavimo tikro gydymo. Tai yra nepažeminimas ken
tėti nuo tūlų ligų, bet tai ištikrųjų yra pavelijimas plėtoties 
be gydymo iki pasiekimo pinklių arba neišgydomo padėjimo.' 
Nebūk sannatlyvu nėgi bailiu, ąteik pas mane su užsitikėji- 
mu, papasakok man priežastis jų pasekmių taip plačiai, kaip 
jus žinote, ir aš patarsiu jums , kas galima jums daryti, klek’ 
kainuos, ir nurodysiu jums kiek maždaug laiko ima išgydyti 
jųsų ligą.

X R;iy Lgzaminacijos 
Kuomet Reikalinga

Jeigu jus turite pilvo, plaučių, širdies, jaknų, inkstų ar
ba pūslės kliūtis, arba, jeigu jus kenčiate nuo raudonosios 
gyslos, suskilimų, reumatizmo, dusulio, senų žaizdų, skaudu
lių, išbėrimo, prietvaro arba bile kokios chroniškos betvar- 

t kės, netruk pasitarti su manimi, aš išaiškinsiu savo patobu
lintas gydymo metodas.

Aš turiu didelį sandėlį 606 ir 914 Prof. Ehrlich’s tikrų 
vokiškų vaistu, kuriais aš aprūpinu savo ofise už labai priei
namą mokesti iš priežasties savo didelės praktikos.

Mano egzaminacijos yra tobulos, aš įsigilinu į patį dug- 
gną. Taipgi daug remiasi ant atsargaus rūpestingumo egza
minacijos, suradimo pačios priežasties ir vietos kliūties. To
buli paskučiausiai puikus gydymai, kuriuos aš vartoju, atne
šė man didelį ir pasekmingą patyrimą, aš šiandie gclbsČiii 
daugumui be vilties ir nusiminusiems, kenčiančius grąžinu į

| Musų Pusmetinis Vyry $5 Siūty 
| Išpardavimas dabar pažangoje.!

Siutai lygus ir puikus pilki, mėlyni, ru- J 
ra syi, dryžuoti, kvortuoti ir naujausios iŠ- | 

žiūros už mažiaus negu kelnės ir vestės 
gSt ..paprastai prekįpoja pavieniui. / g

I $8 ir $10 siutai i

ir lietu
viški Re

kordai.

$10 00

maMile Klein Bros.
pirtlianimo Siempy su

M ® v S ® ® 1 n atableau pirkiniu.
-■■■ - -' - - ■ - ----  ■ ----- ■

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose, taip 
ir civiliškuose teismuose. Daro visokius 

dokumentus ir popieras.

ADVOKATAS

Namų Ofisas: 
3323 S0. HALSTED ST. 

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 H. DEARBORH ST.

Room 1111-13 Unity Bldg. 
Telephone Central 4411.

i L

isi Aleut-
HKt Pen
del phi j<
j e iiud



PONAS RANDUpanešimai

MOKĖTOJAUREIKALAUJAMĄ

COFFEEMadison

ARBATARYŽIAI

>10)

■MMMI

DYKAI

Pajieškojimai

Or. O. Blumenthal

hr, W. Y0SZK1EWICZ

Telephone Yards 5032

Randai

AKINIŲinic

” r .

Jeigu

Pardavimui
Reikalavimai

seno krajaus

1721

Garsinkis “Naujienose

lis

im
2054
1046
1610
2880

1644
1836
2612
1217
1882
1818

Specialistas moteriškų 
vyriškų Ir vaikų Ilgų

Jeigu
Jeigu

American ScMcrt 
crf Lonffaaffes

H BID® 
Dhtoto®

TUTUU paaukauti $165 seklyčios 
seta vėliausios stailės už $32, valgo-

WEHT BIDK
Milwaukee A v.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
W. Madison 81
W. Madison St

PARSIDUODA saliunas T 
i vieta

* pietų, Rednun Hull 
Si.

IENOS,! Chicago, II!

Extra susirinkimas.
Lietuvių Bučerių ir Groserių 

^darbininkų extra susirinkimas 
rjvyks nedėlioję, vasario 4 d. 2 
Wak po pietų, Frank IJankaus

Clark, N. W. kampas.
Frankllu, S. E. kampas 
Halsted, ant 2-ių kampų 
ir State, N. \V. kampas 
ir Krankliu, visi kampai

Dr. MStupnicki
3109 So. Morgą® SL, Chlcsgo. 
VALANDOS: nuo R iki 11 Iš
ryto, nuo 6 iki 8 vakare.

išryto;
6-- 9 vakare.
i. Union Ava!
687.

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

W. Chlcsgo Av. 
Blue Island Av. 
W. Ndrth Av.
S. Halsted 8t 
B. Hoisted litu 
W. L2th St.

nej (1447 49th avė.) 
Drauges ir draugai, 

kite atsilankyti susirįukiman 
Fin. Sek r. K. Kairi s

P EI K AI .Al J AMA patyrusių 
plovėjų.

Chicago Cleaning Co.,
W. Washington Sir., Room

ipgyventą visokių tautų. 
Biznis cond cinu, AtsiAaukitc tuo
jaus, jei norit pigiai nupirkt. 
Savininkas apleidžiu miestą.
3714 So. Halsted St., Chicago, Ill

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dieno
mis ir vakarais, viskas pui
kiai, darbas kiekvienam 
žmogui Ateikite arba ra
šykite :

A. J. FRANCKEWICZ 
Room 87-154 W. Randolph st 

Chicago, Illinois.

Roeelando^ Kensington o ir 
Pulimano Progresyvių 

Draugijų atydai.
Lietuvių Dienos Komitetas su 

visais draugijų, kuopų ir kliubų

REIKALAUJAMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reikalaujama ci
garų pardavėjų. Atsišaukite j 

“VTELKA POLIONUA”
1419 W. Division St., ' Chicago.

$20. Karpytas $10. Komodos^ kro
sines lovos, paveikslai, f i rankos.' 

$800 Grojantis Pianas už pirmą pa- 
shdymą; $225 vič&ola ir rekordai 
— už $o0.

' Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie Ave.

PIGIAI PARSIDUODA groserne 
lietuvių distrikte, apie 18 gatvę. Au
ksinė proga išmintingam vyrui. Pa
rdavimo priežastis —- nemoku lie
tuvių kalbos. Atsišaukite greitai ant 
žemiau padėto adreso, Sukatoje, 3 
d. vasario.

Walter Yurkeviez
3326 S. Halsted St., Chicago, Ill.

I.IIWVYS PiHHSTA
Valandos: nuo H ryto iki S 

Nedaliomis pagal sutarimu
4712 So- Ashland Arą.

arti 47-tos galvis, >

KUOMET Jus norite pirk
ti arba paaštrinti skustuvą 
(britvą), eikite arba rašyki
te) pas K. A. VOGEL, 
204 N. Clark Str., Chicago, 

Arti Lake St.

I* \.I IEŠKAI.' D AKIMI į bučernę, c- 
sų dirbęs 1 metus tą darbą; kalbu 
lenkiškai, angliškai ir lietuviškai. 
Kam bučiau reikalingas malonėkite 
tuoktus atsišaukti laišku j '‘Naujie
nų” Ofisą, A. A.

PASI RANDAVO.!/V 
bariai labai pigiai, 
šviesių, švarių kambarių 
atsišaukti tuojaus.

K. Jamontas, 
1KH) S. Halted St.,

Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 32 »t.
Chicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų Ir Valkų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piėt 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Ncdėldie- 
niais vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Yards 087

Br.J.VanPaing
¥yŲi Chroniškos Ligos

Id ETŲ VISKAS AKIŲ GYDYTOJA® 
turi skaudančias arba silpnais akis, a 

■MUM

Ofisas..Ir Gyvenimam
3600 S. Halsted St., kanip 80 8t
Ofisas atdnraa iki 10 vai. ryto, 1—S 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

Elektriška Dlagnoza ir Gydymas 
Spociališka medicina nuo 

užnuodljimo kraujo
Vao4en«ta ttaedega slaptam Ilgom

2069 W. MADISON ST., kampas 
Boyne Ave., virs nplickos

REIKALAUJAM daug kriaučių 
prie moteriškų drabužių darbo, taip 
gi operatorių ant mašinų. Dalbas 
ant ilgo laiko. Gera mokestis. Rei
kalaujam daug merginų finišerkų.

REIKALINGAS barbens. Darbas 
nuolatinis. Stanley Buitkus, 
210!) So,. Hoyne Ave. Chicago.

Phone Canal 6116.

Gana pirkt kitiems namus 
pirk savą. 10 metų randų pi 
nigai užmokės už tuos na- 
mus.

Madison ir
Madison ir
Madison ir
Van Buren
Van Buren
Halsted ir 14 gatv., prie Klein store
Halsted ir 47 gatvės.
State ir 18 gatves.

Taipgi visose lietuvių apgyvento 
se vietose"

Už genis patarimus iškal 
no tariame ačiū.

“N-ų” užžiurėtojai

ČIA YRA PROGA GYVENIME.
Parsiduoda: vištų ir daržovių li

ke; 2 nkeriai žemės, 5 kambarių na
mas, pilnai įrengtas, ūkiški įrankiai, 
arklys, vištos, užtektinai anglių ir 
daržovių iri pabąlgai žiemos. Rei
kalingos tik sėklos pavasaryje. 5c 
nuvažiavimas į Chicago. Savinikas 
tuojaus turi keliauti j vakarus. Pa
aukauja už $4500. Apie $1500 įmo
kėk likusius po $25 menesyje, arba 
maliau. Kiaušiniai dabar parduo
dama 60c tuzinas.

F. PHELAN; 
3802 So. Campbell ave

T PIRK BAU vinhh l’hunbHVojb 
1 mui reikmenis tiesiai už “who- ’ 
£ lesale*’ kainas. Mes parduosi- , 
f m e visiems.
į LEVINTHAL PLUMBING

SUPPLY CO., z
T 1637 W. Diviaibn st., Chicago. T 
X Cor. Marshfield Ave. y

Kalbama lietuviškai. i

šiuo adresu:
Antanas .Jusi 

‘aulina Si.,

Dr. Marquis kalbės South Side 
Forume, Oakwood Blvd, ii 
Laiitfley avė.

PARSIDUODA 4 automobiliai:
1, Wenton Limuzinas;
2) Packard Limažinas;
3) Lozer vasarinis;
4) Catileg Trokus, geras del duo- 
niaus arba bučernės. Visi keturi 
automobiliai yra vartojami kasdie. 
Parduosiu pigiai, nes eiriu į kitą už
siėmimą P. STUPEUS, 

46 St., Chicago, Ill 
M. Yards 7158.

REIKALINGAS jaunas vaikinas Į 
partnerius, mokantis rašyt ir skai
tyt lietuviškai; taipgi turi turėt apie 
1500 dol. Atsišaukite į Gečo drugšto- 
rį 2359 S. Leavitt St., Chicago.

PUIKI VIETA išrandavojimui ka
mbarių, šviesus gy venimas arba fin
tai, 11 kambariu, elektriką, maudy
ne. garage, visi įrengimai, apie $300 
grvnais pinigais, likusius pagal iš
gale; kaina $2,500. McDONNELL, 
2630 W. 38 Str., Chicago, III.

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 SoY Bnlntod Street 
Tel. Drover 

VALANDOS: £>-11 
2 T» po pietų; < 

GYVENIMAS: 3341 So 
Tel. Yards I

^A8UMIGA^-“-4>^ prantAbnoB ake«>WMB« 
4b» ttteelMMtiaa. Pranešimai bet«1 turi teat 
Orimąja ml bi rakate, UUkelta arba telefonu. 
M*U^U«ti ta| pači* diena, kada epanedtnamaa 
MBimraitla. notarai! bat WML — "Nanjtenv**

REIK AI DUJAME merginų prie 
lengvo fabrikus darbo. z Gera mo
kestis nuo pradžios. Pakeliamu po 
poros savaičių. Darbas lengva iš
mokti. Nereikalinga anglų kalba. 
Atsišaukite bile dieną. ' 

.AMERICAN CAN CO..
3951 So. Canal str., Chicago, Ill.

saliunas geroj vie- 
dirbtuvės. Biznis 

Parduodu delei nc-

PRANEŠU Northsides apiclinkes 
visuomenei ir pažjstamicms, kad a< 
užlaikau expresą del perkraustymo 
pristatymo anglių ir 1.1.. Visokiame 
reikale meldžiu kreipties į mane, ( 
aš tinkamai jums patarnausiu.

JOE ZINKIEV1ČIA
1736 Wabansia Ave., Chicago

DAKTARAS^ MiSSIG
Specialistas 15gpFsino krajaus

BUIKAI .INC AS barberis mokan
tis savo darbą vakarais, subatomis 
ir nedaliomis. Gera mokestis. At
sišaukite:

lyj, v.'tsniTo r$ va 
lowstiip House, S31 
Place (ne Aušroj. I

PARSIDUODA du bizniavi lotai 
su mažu namuku ant 25-tos avė., 
Gary, Ind Gatves ištaisytos, van
duo ir idektrika. Prie gatvokarių 
linijos. Kaina $1600. Grynais pi
nigais arba ant išmokėjimo. Par
davimo priežastis — savininko liga. 
Atsišaukite šiuo adresu:

Kaz. Stulčiiis7
2f!) W. Wisconsin St., Chicago, III. 

Prie Lincoln Purk.

Plačiai budrių žmonių del 
gerai vykstančios organiza
cijos. Gera proga del paki
limo hupriegtam gero užsi
laikymo. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite į 29 
So. La Salle St., Room 902. 
Klausk M. Justus.

Mūrinis namas ant Union Avė ir 30 
St., Storas ir 5 pagyvenimai; ran
dės neša $600 per metus; kaina 
tik $4500; $1000 ar mažiau jmokėt.

Žpagyvenimų mūrinis namas ant 
Wallace ir 33 Sts. Kaina tik $2000, 
$500 jmokėt.

3 lotai ant Lowe Ave ir 35 St., tik 
po $725.

2 pagyVenimai naujus mūrinis* na
mas ant 42 PI., arti Kedzie Avo.; 
pigus ir lengvos išlygos.

Puikus mūrinis namas, ant Francis
co ir Archer Avės. 2 pagyvenimai, 
tur but parduotas už bile kokią 
kainą. Lengvos išlygos.

7 kambarių stuba ant Arlision Avė. 
ir 40 St., tik $1800; lengvos išlygos 

Mes taip-pat turim daug 
kitų namų, lotų ir farmų ant 
pardavimo ir išmainymo. 
Jeigu nori savo prapertę ap
mainyti ant kitos, mes ap
mainysime greitai ir ant ko 
tik nori. Taip-pat mes bu- 
davojam namus, skolinam 
pinigus nuo $100 net iki— 
$100,000 ant pirmų ir antrų 
morgičių. Kiekviename rei
kale kreipkitės pas mus, mes 
patarnausim greitai, teisin- 
gai’ir pigiai. Kurie negalite 
ateit ypatiškai, meldžiame 
Tašyt mums.

pifkties “Naujienas” mies
te. Bęto $ar prašome pra
nešti, kur, jųsų nuomone, 
butų reikalinga įrengti sto
tis, už ką busime dėkingi.

Stočių vietos:
State Sts. (prie Boston

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią Įmainą, $160JM) se
klyčios setas, tikros skaros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir 
ganiojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divdnu, davenport, taipgi $525 
pianą su 25 m. gvarancija už $ 115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $50.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint 
kiir jus gj-venat. Viskas vartota vos 
9 savaites, parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyveni
mo vieta: 1922 So« Kedzie Avė., arti 
22-roš gi V., Chicago, Ill.

PARSIDUODA 4 lotai arti 55 gat
vės ir Wisconsin avė, apgyventoje 
lietuvių apielinkėj, už $2,000 arba 
už bile teisingą pasiūlymą.

Henry Prschek,
Halsted Str. (Saliunas).

t Dr.A. I. EPSTEIN i 

t GYOnOJASirCHIRlR6»S ;

PASIRANDAVOJA flatus, t kam
bariai, eJektrikos šviesa, ir rrutudy-. 
klė, ant antro flioro. Randa $15.00. 
Savininkas gyvena ant pirmo flio
ro. J. Masalskis
1412 S. Richmond

Ncdėlio j, vasario 4d., 7:30 vai. 
vakare, West Side People's Fo
rtune (Robuy St. ir Warn n 
ave.) L>r. S. S. Marquis iš Detro
ito perskaitys lekcijų temoj 

Ford Profit Sharing 
Plan r

< i«» > > H Vi r I * 
i h i, \ , » i. b ■

tink bu bent

PASIRANDAVOJA del dviejų vai 
kinų ruimas, styriu šildomas, elek 
tn>s šviesa, maudynė ir kiti paran 
kūmai. 3CHMI So. H .listed St.

JUB KU- 
Kauti . .

Ger Įausto* 
rųihw, 10a v«

iuod* ui . _

Dr. Ramser
AKIŲ 8PKCIALI8TAB

Valandos: 7—9 vak. nedėld

K. NURKAITIS 0. D.
Gptametristas ir Optikas
Pritaikau akinius pagal , 

'valstijos tiesas. <
1617 N. Robey St., Chicago
Prie Milwaukee ir North avės

Tel. Humboldt 4(jl3

PARSIDUODA 
toj prie didelės 
gerai išdirbtas, 
sveikatos. 
1209 So. Kedzie

Phone McKinley 4617

PAIlSIDliODA saliunas lietuvių 
ir svetimtaučių apgyVentoj vietoj, 
prie Crane dirbtuvių. Pardavimo, 
uriežastis — savininkas išvažiuoja j 
kito miestą. Kreipkitės šiuo adresu' 
3953 So. Kedzie ave. Chicago, III. y

7 Phone Drover 2815. į

REIKAIAUJU vedusių, b(^ \ 
žmonių. Už dyką kambarys 
mažo namų darbo. Meldžiu 
šaukti greitu laiku.
K28 West 31st Street,, Chicagc 

(Netoli Halsted St.)
Kas
galvot ikaudejimą, aUilankykita pa*

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Ave. . . 

Valandos: Nuo 9 ryto iki » vakaro. 
Nedidiouii* nuo 9 ryto iki 1 po p totu.

Pajieškau Barboros Mickaitčs ir 
Jono Varno; abudu iš taavikaimių 
sodos, Šiaulių apskričio, Kauno g. 
Meldžiu atsišaukti, kad ir apsivedę.

I. Jankūnas.
570 \V. 18 St., Chicago, Ill.

f PIRMA Nli(il) PIRKSI (SAUK MliSŲ KAINAS f 
f Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Poplero* ■
Į CARE EROS. WRECKING CO. į
į .4003 3039 S, Hulstcd 31.. ( Z

PARSIDUODA visokios rųšies na
minių rakandų, naujų ir senų, 20 
vargonų ir kitokių iiivzikų. Kaina 
žema. Pristatom i Danius.

ANTANAS DOČKUS, 
1813-1815 Lake St., Melrose, Park, Ill. 

Telephone Melrose Park 621.

db) Tilo, 5 pėdų su 
šviesiai geltoni il- 
kaziruoti ir lošti 
patėmytii ir pir- 

š20 dovanu. Mano

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

H pec įeit irta* Vyrilki|, Vadi^
Ir vistj chroniiku lirų*

VtdandoNr 10—11 ryto, <—A po pietų, ® **“ 
kare. Ned^Honxl* • 10— X po pletq.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

RJ'JK \LINGAS vyras su šeimyna 
prie abelno namų darbo. Duosiu 
puikius kambarius—gazu šildomą 
fintą už dyką. Atsišaukite tuojaus.

325 So. Green SI., Chicago.

Paįit'škau stivo pusbroliu. Vladis
lovo ir Jono Gribiij, Kauno g., Pa
nevėžio pav., Joniškėlio par. Sti- 
nionu kaimo. Turiu svarbų reikalą 
Meldžiu atsišaukti.

Julius Pinčiukas, ’ 
3231 Auburn Ave., Chicago. H!

holt m. Kas toki 
mas praneš, gaus 
■eil e-, is: Jonas
3.‘ U l i So. HaLstcfl

Phone I >ro\'ei

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
7t W. Monroe St., Iltį,

Chicago, DI.
Phones Central 61Q7 Ir 810B

Z J1 kp. laikys savo im 
nesinį susirinkimą vasario 
ftlidžia 10 vui. ryto. Virti 
Ifni v. of CChicago Settlement 
3fi30 Gross ave. Draugai 
IcMiėkite atsilankyti, nes 
daug svuri)ių reikalų.

J;au Antano Barausko, Kau 
Šiaulių pav., Gruzdžių mic- 

Pirma g\ veno Taskerur, Pa 
a!' kas ii žinote maloiiėkitt

PARSIDUODA namas ant dviejų 
pragyvenimų arba ir išsrtnaino ant 
biznio ant bile kokio biznio, jeigu 
kas nebenori biznio laikyti ir pa
norėtų inainNti, malonėkite atsilan
kyt tuojaus po šiuo adresu:
3328 W 60th Place Chicago, UI.

n 2 dažų dirbtuvėj
1 prie rakandų apmušimo
2 prie Gordon fyderio
2 skardžių.
1 prie aukso žiedų dirbimo.
Taipjau daugelių darbininkų ne a- 

matrunkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie jvalrių- 
įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaiky skyriuje reikalaujama dau
gybes vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjimui, mokinties įvairių, a- 
matu etc.

SldTEKŲ SKYRIUJE reikalauja 
tna moterų ir merginu įvairiems da
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, namų 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

"NAUJIENŲ" STOTIS 
DIDMIESTYJE.

SkaitytojamB reikalai! 
jant, noriai paaiškinam, ku 
riose vietose

GVARDIJOS L. K. MINDAUGU) N1 
VALDYBA 1917 m.

Antanas Ramiais, pirmininkas, 
2040 S. Halsted St., Chicago. 

Vincentas Danta, prot. raštininkas, 
2000 S. Halsted St., Chįcago

Silvestras Dargis, fin. raštininkas,
638 W. 18 St., Chicago 

Juozapas Zautro, kont. raštininkas, 
1911 Canalport ave., C.hicago

u jirogoa Jaji- 
Gercsniam persitikrinimui,*

daugeliu paaiikinimų KATAUOGA 
Rąžyk laiSKą tuojau/*; indėk dvi markes prlsfunttmizt

Tiems, kurie gali pr 
turime dienines ir vakarine 

negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi- 
sutaisytą musų pačių del j radilamokalfrĮ 

Daugiau «uirantantiems

k Ruimas 002-004 National Life Rldg., C 
į® 29 So.' La Salle SL, Chicago, I1L k 
q Tek Central 6890-0RV1. Atdara: Utar- 3 
a ninko, ketverge ir auhatoa vakarais nuo L

6 iki 8 vai. vakar*, po numeriu: $
XKG« MILWAUKEE AVE., Čikaga. DL V

g Tai. Humboldt «7. į

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B. L lubinas, pirmininkas,
2129 W. 21 St 

I. Petrauskas, pirmininko pagelbin 
664 W. 18th Street 

A. Tankevičia, nutar. raštininkas 
1918 String St 

Pi-an. Mikliunas, turtų raštininkas, 
1906 So. Union Ave 

L. Kiisper, iždininkas,
3117 So. Wentworth ave

GYDO VISAS LIGAS VYRI 
NEŽIŪRINT KAIP U2SISENG.1UB1OS Iii

SpecialiSkai gydo ligas piho, plaukių, inkKtų 
liga?., žaizda?, reumatizmo, galvos t>ka»niws 
Hkaudejimn ir paslaptingas ligUN. Jcūn) 
persitikrinkite, ką jis jums grill nadarxP. 
tukstančiua ligonių. Patarimas

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto tki 
IfMto BLUE'ISLAND AVE., kampas- !»•:

PARSIDUODA likieriy namas ir 
sali(iiuiri—-viena geriausių vietų ant 
Halsted gatvės už prieinamą kainą. 
Priverstas parduoti delei ligos šei
mynoje. /'

Henry Prschėk,
Chicago, Ill.

^£iame visus lietuvius bučerius- 
Marbininkus, prigulinčius ir ne- 
c^prigulinčiu s, atsilankyti paskir- 
uMu laiku ir meldžiame paimti ti- 
idkietus sugrąžinimui.

Kviečia Komitetas.

vakarų vardu 13-kos draugijų 
karės nukentėjusiųjų naudai. 
Vakaras įvyks vasario 1 d. Bro
lių Strumilų svetainėje (žiūrėk 
apgarsinimo).
* Gerbiamieji visų draugiją ai
riai bei auk u riūkčios ir rinke-

ROSELAM), ILL.
Draugystes DLK. Vytauto Nu 

2 nariai yra kviečiu m i i mėnesi 
nį susirinkimų, kuris įvyks ne 
dėlioję, vasario t d., 1:30 vai 
po pietų Strumilų brolių salėje 
157 E. 107th st. ir Imi. avi'.

Visi nariai atsineškite sena 
sias konst:tut 
diuxlamos na

Fin. i

KOUTR EJ>>» 
toy*/ v. v iiv.'itb M477 |š.
C/7V Iš.

"COMMON SENSE CUTTING 
SYSTEM” mokoma specialiai šiame 
mėnesyje: 12 pilnos micros braižy-* 
tų modelių su pilnomis instrukcijo
mis, kaip ištaisyti mierą ir piešinius 
del visų mierų, išžiūru ir formų, at
spausta ant kiekvieno modelio mo
kytis be mokytojo. Kaina nupigin
ta iki $5.00. Už DYKA PARODAVT- 
MAN SYSTEMOS NEDĖLIOJĘ PO 
PIET V NUO 2 iki 4.

Prof. L. C. VONSAV, 
Kambarys 804, 37 So. Wabash Ave..

Chjcago, III.

PrirenJka v u lemu tinkamais akiniu*, 
nueja ir patarimus duoda lykal.
786-88 Milwaakee Are., arti Chk»r« Avk l-r«i 
lubos. VALANDOS* N no 9 išryto iki vak» 
r ui. Nedėliomi* nuo V iiryto iki 3 po ptotw.

TsL Haymarktt 2414.

eškau kuinu: Jono Kurnėtos
Aliukono. Prašau itsišaid

J. Rusackus,
urnington, III.

REIKALAUJU bučeriaus, atsakan
čio savo darbe. Tuojaus atsišaukite.

M. R.,
732 W. 19 Str., Chicago, III

GARSI SANTOS KAVA 
Visur parduodama po 28c i; 
po 30c....... .
JSVIESTAS

Geriausios
unatonos, g,s- a 
rsania, neg< n 1 f

Štai proga Išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesose
'■ *mw» .KORE8POKDKNCIJ1NTS SKYRIUS.— Kiekvienas gali iimokti 

■ ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iš lekcijų Butais?tų
B J H|ypač tam tikslui, sis kursas yra labai parankus kiekvienam,
Hjg Rjkuris nori greitai išmokti Anglų kali

kytica i mokyklų ypatiškai 
čiame gražiai iliustruotą, bu 
DYKAI 
KATALOGO.
KLE8Ų SKYRIUS 
kyklą ypatiškai 
me daugiau valandų 
me atskirą kursą 
greitam išmokinūnui Anglų kali 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius. 

[ Viskas aiškinama Lietuviškai
IDvi mokykloj: 781 W. J8th St., ir 1741 W. 47th St.

Laiškus adresuokit: American Sc!ax>I of Languages, 1741 West 4<th St., Chicag

menes viešpatauja sutikima.1 
Visas vakaro pi lnas yra skiria 
mas badaujanlitTHs Lietuvoje 
Priegtani turėsite progo 
tyti scenoje “Blinda."

i BAN KES’ .

i
 Telephone. Humboldt 1278 P

M. 9AHUD M.- D. § 
Senna Rusan Gydytoja* fr Chirurgą*, c 
Specialistos Moteriškų,' Vyrišky ir Vai- t 

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų. L 
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., £

Kampas North Ave., Kambaryv 208. a 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; į 

1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare. g

Phone: Yards 4817
AKIŲ SPECIALISTAS

Akla IšegzairdEBoj&m DYKAS 
Valandos: Nuo. 9 ryto iki 8 vakare; nedšlls 
oris nuo 10 iki 12 dieną.

4649 8. ASHLAND AVE.. k a m p*ji IT «L

REIKALAUJI
j/eigu kenti gnlvou Mkaudėjim,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Iš akl< 

Tau skauda akys, 
skaitant raidės xsusi beg* i V rūtą 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių? 
tau skauda akys skaitant 

.reikalingas akiniu.
Duokite apžiūrėti savų akis specialistui ukiiy 1 m n tiu i 15 met 
tyrimo Sv, Vuitckaus parapijoje. Stiklui šlifuoti sulig jųsų akly is 
akiniai padalomi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. JSIVIETTklNJA
TftMYKIT MANO UŽRAKA-

IBOl SOUTH ASHLAND AVE.
Kampas 18-tos gatv
Valau daw: nuo M i

IR MOTERŲ, 
NEIŠGYDOMOS .

ir Įjuslvs, užnuodiji
usnius nugaroje, 1-

Hgyd>li
daugeli

DR. M. HERZMAN I
IŠ RUSIJOS |

Gerai lietuviams žinomos per 16 me- n 
tų karpo patyręs gydytojas, chirur- X 
gas ir akušeris. y X

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vj’- U 
rų, moterų ir valkų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros <£ 
prietaisus. D

Ofisas ir laboratorija, 1025 W. 18th X 
St., netoli Fisk St. ( 4U
. VAIaANDOS i Nuo 1A—-12 pietų, ir M 
G -B vakarais. Telephone Canal 3110 jfi 
Gyvenimas, T112 S. Halsted st T
Valandos: S—9 ryte, tiktai. Y

Pajit-škau savo tetulės, Marijonus 
Bučienės, Kauno gub., Panevėžio 
nav., Linkuvos par., Tuliminių kai
mo. Aš nesenai atvažiavau iš Lie
tuvos. noriu susirašyt su savo gi
minėmis Amerikoje. Meldžiu atsi- 
šnukli arba kas žinote, praneškite.
Petras Valašinas GNortoikiu kaimo) 

2332 \V. 2511) St.. Chicago, 111.

Pajieškau Beržinskio, kuris |)ir- 
ntiaii buvo dirbęs pas Gulbi, Archer 
ave., o paskui turėjo latviškos duo
nos keptuve. Turiu į ji svarbų rei
kalą, meldžiu atsišaukti.

M. Algminotvicz, 
12001 Indiana Ave., Chicago, Ill

Kuns p'VKS vasnr.o zd g., vi 
Meldažio svetainėj.

Pnišome progresyvių draugi 
jų ir kuopų nerengti toje dieno 
jokių vakarų.

„ . BURKE BARBER SCHOOL
galima gauti 612 Madison St, Chicago, III.

L lį! w»1

j ’ * e ‘‘ , f .A! ?•
h -!F; ■’1'Ra- '■i;?

___________i______ ir ________




