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LONDONAS, vasario (L

nea

ą tie žmonės neprasimano

ISPANU A PASEKSIANTI 
suv. valst. pėdomis.

Visoje šalyje socialistai ka 
riaus iš paskutinųjų prie: 
Suv. Valstijų kapitalisti 
norą įvelti šalį į karę.

AMERIKOJ LAUKIAMA 
SUBMARINOS DEUTSCH 
LAND ATPLAUKIANT.

GAISRAS LIETUVIŲ APGY 
VENTOJE APIELINKeJE.
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NEW YORK A S, vaš. & — 
Delegatai vietinių vokiečių.

AUGŠČIAUSIAS ŠALIES 
TEISMAS UŽBAIGIA GE 

LEŽINKELIŲ BYLĄ.

NEW YORK AS, vas. 6,-—*
Amerikiečių pasažierinis 
laivas New York apleidžia i

NAUJI VOKIETIJOS PA 
SIŪLYMAI SUVIEN. 

VALSTIJOM.

DERYBOS TĄgP SUV. VALS 
TIJŲ IR VOKIETIJOS

ryšių pertraukimas su Vo
kietija pagimdė suirutę 
Japonijos vertelgų tarpe.

VOKIEČIAI NEATSISA 
KYS NUO SAVO PASI 

ŽADAĖJIMO.

tinai sunkiam padėjime
čiai keblu bus
tiems jų
ar tokius biznius. Todėl dangų 
ina lokių žmonių mano pasilik 
ti nežiūrint to, kas atsitikti gali

Visi vokiečių konsulai ap
leis Ameriką kartu su 

Bernstorf f’u.

COLON, vasario 6. — Iš
siunčiama i New Yorką 20 
vokiečių, kurie dirbo prie 
Panamos kanalo užvedimų, 
ir 80 kitų vokiečių, gyvenu-

YOKAHAMA, vasario 6. 
—Uždaryta šilko birža. Prie 
žastis, tai suirutė (šilko kai
nų puolimas), kuri pasidarė 
delei Suv.. Valst. pertrauki
mo ryšių su Vokietija. Kai- 
kurios firmos, besivertusios 
šilko išdirbiniais, turi milio- 
nūs dolerių nuostolių.

UOiSDUrsAb, vasario b. — 
Derybos tarp Suv. Valstijų ii 
Vokietijos delei pastarosios sub 
marinų 
mo 
čiai

NORI AI’SISAUGOTI
NUO ŠNIPU-

CHICAGO, Ill. vasario 6. 
Chicagoje pradėta smarki 
kampanija ėmimo rekrutų, 
visųpirma laivynan. Vakar 
150 rekrutų iš mokinimo 
stočių atgimsta Chicagon ir 
išstatyta ant įvairių gatvių 
kampų. Jie “darbuojasi”, 
kad prikalbinėjus praeivius 
rašyties į armiją.

SOCIALISTAI KARIAUS 
PRIEŠ KARE.

Ir senatas priėmė imigraciją su 
varžantį bilių

Ispanijos valdžia ketinanti 
pasekti Suv. Valstijų pėdo
mis, gindama savo, kaip ne
utralus šalies tiesas, ir net,

BERLINAS, vasario 6. 
ug Suv. Valstijų piliečių 
čjfų Vokietijoj, kilus kar

zonų, nuo to laiko, kaip vo
kiečiai atnaujino submarine

Bilius, kapi žinia, praeina 
nežiūrint prez. Wilsono vė
lavimo.

RUSAI PATENKINTI 
WILSONU.

MILITARISTAMS RUGIA. 
PJUTe.

100 vokiečių išsiunčiama 
iš Panamos kanalo 

apskričio.

žiuoja 231 pasažierius. Lai* 
vui gręsia pavojus atsidur
ti dugne. Iš kitos gi pusės, 
jei draug su juo žūtų žmo
nių, tatai gali būti priežasti
mi, kad Suv. Valstijos pas
kelbtų karę Vokietijai.

Nurodytoji augščiau bau
smė taip jau gręsia už siun
timą krasa žinių, rašytų “ne 
matomu” rašalu.

Bilius veikiausia praeis.

AMERIKOS VOKIEČIAI 
PRAŠO PALAIKYTI 

TAIKĄ.
GERARD, S. VALST. AMBASA
DORIUS BERLINE, DAR NE
GAVO PALIEPIMO APLEISTI 

VOKIETIJĄ.

PACIFISTAI ^RIEŠINGI WII 
ĮTIKAI.

gabenimą amunicijos ir mai 
sto Europon ir kariaujantie
ji kaip bematant imtu tai-

JAPONAMS PATINKA 
SUV. VALSTIJŲ IR VO

KIETIJOS KRYZIS.
TOKYO, vasario 6. — Ja

ponijos spauda užgiria Suv. 
Valst. diplomatų žingsnį, 
kuriuo pertraukiama ryšiai 
su Vokietija. Anot japonų 
buržuazinės spaudos, jau ir 
Suv. Valst. prisidėsiančios 
prie pasaulio civilizacijos

pie 100,000 narių, susirinki
me, laikytame nedėlios vaka
re, priėmė rezoliuciją, ku
rioje prašoma Wilsono pala
ikyti Suv. Valstijose taiką. 
Rezoliucija pasiųsta Wilso- 
nui.

BERLINAS, vas. 6. — 
Associated Press praneša, 
kad Vokietijos valdžia keti
nanti pasiūlyti Suv. Valsti
jom prie pertraukimo ryšių 
pasinaudoti Prusų-Ameri-

WASHINGTONAS, vasa
rio 6. — Senatorius Over
man įnešė rezoliuciją, kuri 
grasina pinigiška $10,000 
bausme ir dviem metais ka
lėjimo kiekvienai ypatai, ku
ri stengsis prisiartinti ar įei
ti ar skristi viršuj šalies ap
saugos įstaigų. *

Ta pati bausmė kiekvie
nai ypatai, kuri banadys da
ryti pienus, traukti paveiks-, 
lūs nuo šalies apginimo tiks
lais įrengtų įstaigų.

Ta pati bausmė kiekvie
nam ar kiekvienai, kas mė
gins patirti valdžios varto
jamus ženklus šalies ginimo 
tikslais;

rcn. Kongreso pacifistai turėjo 
tuo tikslu susirinkimą, kuriame 
svarstyta bendro veikimo bu-

PAVOJUS AMERIKIEČIŲ 
LAIVIŲ, GABENANČIAM 
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Hine, Gerard, dar 
Washingtoon oficialio praneši
mo apie pertraukimą ryšių tarp 
Suv. Valstjų ir Vokietijos.

Amerikos danJMkai prie 
šingi karei

skelbs nuosprendį kas link 
konstitucionališkumo Ada- 
msono biliaus, suteikiančio 
geležinkelių darbininkams 8 
valandų darbo dieną.

Valdžia tikisi dar šiaje 
kongreso sesijoje pridėt prie 
kalbamo biliaus pataisymus, 
jei jisai butų pripažintas 
nekonstitucijiniu.

im
ir kiti
kad nedavus Suvienytomsioms
Valstijoms įsivelti šalies ka-

BERLINAS, vasario 6. — 
Vokietijos užrubežinių rei
kalų ministeris Zimmer
man užreiškė, jog Vokietija 
nieku budu neatsisakysianti 
nuo aštrios submarinų ka
rės. Vokiečiai, girdi, mano, 
kad Wilsonas apsvarstysiąs, 
ar perspės Suv. Valstijų lai
vus nevažiuoti paskelbtomis 
karės zonų vietomis.

18.000.000 vyry gali Suv. Valstijos 
išstatyti karės lauke

a romą labiau 
padėjimas 

įvažiavusių

WASHINGTONAS, vasa
rio 6. — Henry Ford, “dide
lis pacifistas”, užreiškė, kad 
jeigu Suv. Valstijos stotų 
karėn, tai jisai pavestų val
džios reikalams savąjį fabri 
ką ir duotų juo naudoties ne
reikalaudamas už tai pelnų.

Chicagos Darbo Federa
cija pasiuntė rezoliuciją 
prez. Wilsonui, kurioj prote
stuojama prieš kapitalistų 
norą įvelti šią šalį karėn.

Pasiųstoji Wilsonui rezo
liucija yra sekamo turinio: 
“Chicagos Darbo Federaci
ja” protestuoja prieš tai, 
kad ši šalis (t. y. Suv. Vals
tijos) paimtų dalyvumą Eu
ropos karėj ir reikalauja, 
kad butų uždrausta visiems 
Suv 
žinoti vietomi 
apskelbtos esž 
nu.”

nežinoma, 
gaspadinė 

į bučernę paliko pečių 
ą. Mažas vaikiščias 

(taip bent spėjama) uždegęs iš 
pečiaus šakalį ar ką kitą, užkrė
tė. juo matracų, nuo kurio ug
nis prasiplėtė jau plačiau.

Gerai dar, kad gaisras nepa
siekė rezervoaro gazolino, kurs 
buvo visai arti prie užsidegusio 
namo. Jeigu ugnis butų pasie
kus jį, tuomet, kilus ekspliozijai, 
jau daugiau nuostolių butų bu-

WASHINGTONAS, vasa
rio 6. — Ir senatas didele 
balsų didžiuma priėmė bilių, 
kuriuo suvaržoma ateivių 
įvažiavimas į Suv. Valstijas, 
o taipgi 
neužtikrinančiu 
ateivių, kad ir 
šalin.

Delei šio įstatymo gali iš 
tikti nesusipratimų su Japo 
n i ja.

REGISTRUOKITĖS i 
šiandie, vasario 6, re

gistravimo^ diena. Bal
suotojai, kiirie savo gy
venimo vietą yra per
mainę, arbą kurie dabar 
tik pilietylbčs popieras 
yra išsiėmę, neužmirš
kite savo precinktuose 
užsiregistrtioti.

balsą, reikia sulaikyti ranką 
užsimojrnčia kardu, kol dai 
pakeliančią kardą, kol dai 
laikas, kad paskui neprisiei
tų kentėti tokio vargo, koks 
dabar yra kenčiamas Euro

Chicagos socialistai kartu 
su organizuotais miesto dar
bininkais rengia masinį mi
tingą ir demonstraciją atei
nančią pėtnyčią — taip-jau 
[iries karę.

Wilsonas mano, kad per
traukimas ryšių su Vokie
tija išgelbės Ameriką nuo

kentėj
kuino veil
gadintos vandeniu 
ti per lubas, iš antį 
gaisras prasidėjo.

Nukentėjo taipjau ir šeimy
nos gyvenusios tame name: vie
nos viskas sudegė arba sugadin
ta; kitos šeimynos nuostoliai 
šiek-tiek mažesni; gi namų sa
vininkas neką nuostolių turėjo.

Gaisro priežastis
Manoma 
bėgdama

CHICAGO, Ill., vas. 6. — 
Socialistai ir organizuoti 
lChicagos darbininkai rengia 
sekamą pėtnyčią masinį mi
tingą protestui prie Washin- 
gtono valdininkų politiką, 
kuri grasina įvelti Suv. Val
stijas j Europos karę. Susi
rinkime bus išnešta rezoliu
cija prieš karę.

Bernard Berlin, socialis
tas, narys Chicagos Darbo 
Federacijos, užreiškė, jog 
rengėjai nori parodyti, kad

WASHINGTONAS, va. 
sario 6. — Washingtone lau 
kiama, kad dar šiandie aug

karės budo permainy 
dar tebesi tęsia. Bet vokie 
kiek patiria, neketina mai 
savo taktikos.

tinis, mano iš Vokietijos važiuo
ti į Ispaniją, o jau iš ten į Wa- 
sbingtoną.

LONDONAS, vasario 6. — 
Jau buvo pranešta, kad vokie
čiai paskandino praėjusią suba- 
tą amerikiečių laivą Housato- 

dcarykštes dienos pavakario nįc Išpradžios manyta, kad jis 
iiv. Valstijų ambasadorius Be-lj)UV0 paskandintas be persergė

jimo. Bet pasirodo, kad vokie
čių subinarina. perspėjo ameri
kiečius ir davė visą valandą lai
ką apleisti laivą.

tuziazmo Rusijoj.
PETROGRADAS, vas. 6 

— Kuomet Rusijoj tapo ži 
noina apie pertraukimą ry
šių tarp Vokietijos ir Suv 
Valstijų, tai tos žinios neina 
žai duoda rusams džiaugs 
m o.

tikisįs, kad karės Suv. Val
stijos dar galinčios išvengti.

kad jis to išven- 
> mato ne ten, 
piasi. Wilsonas 

mat tikisi, kad Suv. Valst. 
pavyzdžiu paseks kitos neu- 
tralės šalis ir Vokietija pri
versta bus užsileisti neut
ralių šalių reikalavimams, o 
kartu gal ir taikos prašyti.

neturi nieko pikto prieš ki
tu tautu darbininkus, c. t.

Rengėjai be to mano su 
ruošti parodavimą po vidur- 
miesčių gatves.

I) a rb i n i n k a i žmonės p r i 
valo Imtinai dalyvauti šioje 
parodoje kuoskaitlingiausia

Utarnin., Vasario (Feb.) 6, 1917
M..    > r I. .MĮ. ■.! . 1 ■

NEW YORKAS, vasario 
6. — Mayoro Mitchelio šalies 
apsiginimo vadovaujamasai 
komitetas apskaitliuoja, kad 
d i d ž i a i n reikalui a t s i t i k u s 
Suv. Valstijos galinčios iš
statyti karės lauke 18,000,- 
000. Girdi, Suv. Valst. esa
ma 10,535,940 žmonių tinka
nčių kareiviavimui, amžiuje 
tarp 1.8 ir 45 metų. Tuo gi 
tarpu, jei karės vedimo rei
kalus sutvarkius tai]), kaip 
kad Vokietijoj ar Francijoj 
jie yra sutvarkyti, tai Suv. 
Valst. galėtų išstatyti karės 
lauke net 18 milionų vyrų

WASHINGTONAS, vasa
rio 6. — Visi vokiečių kon
sulai draug su savo ofisais 
ir klerkais apleis Suv. Vals
tijas sykiu su ambasadorium 
von Defhsvurrr.
žiuos i Kubą, o iš ten j Ispa
niją, ir toliaus į Vokietiją.

CHICAGO, III,., vasario 6. — 
Vakar apie 1 vai. dienos, lietu
vių apgyvęntoj apielinkėj — ant 
Union ir 17 PJ. kampo kilo gais
ras. Nuostolių pridaryta j $5,- 
00Q. Daugiausia pinigiškai nu- 

lietuvis gi'oseminkas, 
isos prekės tapo su

ėmusiu bėg- 
> augšto, kur

6. — Visos šalies 
rengiasi kovoti i 
kiek tik jų pajiego 
neprileidus Suv. 
valdžios įvelti sali i c

New Yorko socialistai 
rengė milžinišk;
ei ją Carnegie s> 
siu užreikšti so( 
rbo žmonių, kuriuos jie ats 
tovauja, balsą. Kalbėjo ge 
rieji partijos kalbėtojai.

Aplaikyta žinių, jog Mey 
er London, vienatinis sočia 
listų atstovas kongrese, Wa 
shingtone, taipjau kalboji 
šaukė apsvaigusius kapitah 
atstovus atsipeikėti, sušilai 
kyti nuo bedugnės, kuriui 
norima įpulti.

New Y orkų valstijoj atstu 
vų bute, socialistai Ščipla 
kov ir Whitehorn laiky

HAAGA, vasario 6. — Jau 
kaip vakar turėjo atplaukti 
Amerikon Suv. Valstijų sub- 
mari n a De u t sch 1 a nd. Sub- 
marina, sakoma, atvežanti 
labai brangios inkrovos — 
tarp kitko daimontų, tūli 
kurių priklauso <kaizeriui 
Wiihelintu ir jo pačiai.

Submarina išplaukė iš Vo 
kietijos 14 d. sausio. Taigi 
jau laikas jai būti Ameriko-

greiČiatiHiu ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n ų Reikalavimų Skel- 
himuis, K;is ko reika
laujate, kas ka turite

GERARD NUSITARĖ SUGRĮž 
TI į SUV. VALSTIJAS PER 

ISPANIJĄ.

Adrese?

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, 

TELEPHONE CANAL 1506

i-ii k ms [i.isiui\ t) pa
siskelbkite N a u j i e- 
n <> ■ < . I iiki ian< iai vi
sokio padėjimo žmo
ni i,i knsdic skaito Nau 
jienas, tukstanėiai per
skaitys jūsų pnsiskel- 
bimų ir tas jūsų pasi
skelbi mus atneš jums 
gi liausių pasekmių.

N A U .1 1 E N O S
)810 South Halsted St. 
'telefonas Canal 1506

WASHINGTONAS, vasario
6. — Suv. Valst}’.pacifistai (žmo
nės, reikaląująiitįs idant Suv.

1st. paliktųJncutrališka šali- 
), kaip Wu’lsb, Bryan, Ford 

kctina^darvti visa ka,

metų, kurios likvidavimui 
visokių reikalų, atsitikus pe- 
rtmiikimui diulomatįšku ry
ši ų, duoda amerikiečiams 
Vokietijoje, o vokiečiams 
Amerikoj devynis mėnesius 
laiko.

išneš nuosprendį, kas link 
Addamsono 8 vai. darbo 
dienos įstatymo.

WASHINGTONAS, vasario | 
Darbo lAderacijOs 

prezidentas G^mpcrs jiasiuntė 
vokiečių Tradė unijų federaci
jos prezidentui telegramą su pa
raginimu, kad ta organizacija 
pavartotų visą savo intekmę, id- z
ant nedavus kilti kart'i tarp Vo
kietijos ir Suy. Valstijų.

WASHINGTONAS, vasa
rio 6. — Nežiūrint to, kad 
diplomatiški ryšiai tarp Su
vienytųjų Valst. ir Vokieti
jos pertraukti, Wilsonas buk gelbėjimo,
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Naujienos stačiai 
iš Lietuvos.

; 3d IMBakojimų ką-tik iš Lie
tuvos atkeliavusios mote

lytaus, poni Monika Valen tuk e- 
vičiriiė su dukrele Monika, 11

tokiame kalėjime ir tikrų žinių 
iš jos beveik visai negalima 
gauti, todėl ponios Valent uke-

anejones, visiems plonius. \e- 
inirint į n u vargi m ą iš tokios to
limos ir sunkios kelionės, p. 
Valentukevičienė malonėjo man

tai idti faktai man pačiam bu
vo žinomi.

kevičienes vyras, .Jonas Valen t u-

amerikiečių lietuvių. pradėjo 
rupmties suradimu savo mote- 
risltčs, kuri su pora jųdviejų 
kūdikių buvo išvažiavusi į Lie
tuvą prieš pat karei prasidė
sianti Paduoti pa j ieškojimai 
per valdžią pagulaus atnešė pa
geidaujamų vaisių, ir Valentu- 
kevtfiui pranešta, kad jo motix-

vokiečių valdžią, ji, matomai, 
nusiuntė žandarą, kurs su žydu 
perkalbėto j u atvažiavo pas ją ir 
išklausinėjo ar ji su vaikučiais

gyvulių turi namie, ir tam pana-

davo
vyrui Amerikoj”, išvažiavo. 
Buvo tai gavėnioj, 1916.

Tas pranešimas pasiekė V'a- 
ksrtuiumčių, ir jis tuojau, gruo
džio 15, pasiuntė Amerikos kon- 
suliui Štettiue. Vokietiioi 1000 

jmarkių padengimui kelionės le- 
ių moters ir vaikučių, ir prašy- 
mę |Mts tą konsulį, kad anas pa
gelbėtų jo moteriai Amerikon 
atvažiuoti.

Kudeniop jau žandarai vėl at- 
vitžiavo pus p. Valentukt vičie- 

užklause jos, ar ji su tik- 
sfautli važiuoti /Amerikon. Dir

bet tik kelionei, ir jei nevužiuc- 
4MU pfadgų nebausi.“ Ji sutiko.

nuvažiuot nusiimt paveikslą

ji ir padam 630 markiu
taatomai pasiliko už laivakortę

s*

iš Rotterdamo iki New Yorkui f liai Įsikalusios į tam tikrus ap- 
už moterį ir du kūdikius. saugotus ravus-trenŠejas. Lai-

Vieniolika savaičių vėliau pra- ke mūšių vokiečiai viską ėmę ir
niekam, nieko nemokėję ir nė

v

ti, ir suteiktas jai tam

Gruodžio 5, 1916 apleidžia ji 
Gudakiemį ir brolio arkliais nu
važiuoja Į Poterionių stotį. Is

nuo stoties nuveda i hotu'li ir ten

dienas ir užsimokėti 17 markių.

kini ir išvažiavo į Rotterdimą. 
k k

Rotterdame per naktį, t.) gruo-

dienų pasiekta Anglijos pakraš
čiai, kur anglų kariški laivai su- 
sustabde garlaivį ir per 1 dienas 
krėtė vlsi^ ’aivą. Visų pasažie 
rų išklausinėjo kas jie, iš kur ir

kediems naujiems pasažierams. 
garlaivis leidosi .Amerikos link,

'l iek apie kelionę.
ZIDOlll U

niaus apygardų, viresmep įsa
ke žmonėms išsikasti duobes ir

Klos gilios, apgrįstos balkiais ir 
apsaugotos kitokiais budais. 
Ten kaimiečiai sulindę išbuvę 
per o dienas, o per jų galvas

laiku visai
žmones

link, jie sau gana ramiai sėdė

Besitraukdam: 
darni vokiečiai 
Vilniaus Alvtu, * c
pusėj beveik viskas likę sveika.

rusai

nors

ir ližei-

Suvalkų

arba
ti sekantis kaimai: No- K
Roduka, Ravosiai, Mar-

į įxIenų kuiną. Kaimą M.ilio- 
niški vokiečiai apsupę, išvarę vi
sits žmones, aptverę vielomis ir 
padegę. Kodėl jie taip pasielgę, 
nežinia. lai vienintelis kaimas.

gu tikslu.

šiai ant Merkio: rusai buvę po 
Ruduką, o vokietys lies Merki- 
ne. Abidvi pusės buvusios gi-

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausios grafatbnas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, labai 
pigiai, kurie kreipsis pas mus.

DUODAME DYKAI
20 lietuvišku dainų, 1000 adatų ir 
alboma.

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

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, 
likusius užmokėsite prie atsičmi- 
mo. Grafafonas su didele triuba, 
paauksuotais kraštais, mechani
zmas grufafono geriausios kons
trukcijos, kurį gulima užsukti 
laike grajinimo. 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 kataliogų mu- 
zikaltškų instrumentų ant parei
kalavimo. Adresuokite:

GREATER NEW YORK PHONOGRAPH CO.
310 Grand Str., .New York, N. Y., Dept. N........

is Širdies
Knygelė parašyta James Allen, versta
St. Biežier? J. Ilgaudo laida. TuHąys:

Širdis ir Gyvenimas. xxx
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.

Pirmi Žingsniai į Augstesnįjį Gyvenimą. 
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c

NAUJIENOS
1840 S. Hafeted Street, -Chicago, UI.

vijus, kiaules, arklius, į 
mėsą, šieną, vežimus -

traukdami rusai gi nieko dykai 
iie.čine: rekvizavo visas avis, ir

viena, c.

arklius gana augštas kainas. 
Su žmonėmis rusai gražiai apsi-

ru-

keję po 300 iki 600 markių, o už 
metinukus kumeliukus, iki 100

na. žmonių nuomones nesi
klausiu ir jokių prašymų ne
klausą. Tankiai vokiečiai apsi- 
gyveną kaimiečių namuose, tai 
avvi'iitojus išvara lauk. Ten

tinka.

Visur pas juos ma

čiai, matomai, labai skursta, ir

dirbto Martino Mickelio

ėmę net 1280 kailių, bet užmokė

ri, nors to mažai vra, nes mat v
rusai pasiskubinę tai atimti, o 
bažnytinių varpų nežinia ar už
silikęs dar koks nors Lietuvoj 
ar ne rusai visus išvežę.

Mokesčius vokiečiai uždėję 
šitokius: kiekvienas vyras tarp 
16 ir 60 metų turįs mokėti 8 ma
rkos, jei ne, suima ir veža ne

tiją. Bet nuo tokių jau 
daugiau nieko ncbgirdi.

o jei ne, tuojau nušauna.

markių mokesčių., ir nuo kiek
vieno valako visi turi duoti po 
6 pudus rugių, po 6 pudus bul
vių, taipgi po kiek žirnių, lyšių 
ir kitų daiktų. Dabar rudenį

ar užteks, ar dar atvažiuos kitu 
svkiu rinkti. Nuo kiekvienos

nuo

]>o 2 kiaušiniu. Jei kas neduo-

ir papjauną.
po VU kapeikų uz svarą, o uz 
kiaušinius po 10 feningų už kie
kvieną (matomai ten pinigai y-
ra labai maišomi: už vienus dai-
ktus moka kapeikoms, 
tus feningais).

(Bus daugiau)

DEL SUSIŽINOJIMO 
SU giminėmis 

VOKIEČIŲ UŽIMTOJ 
LIETUVOJ.

Daug žmonių kreipiasi į mus 
laiškais, klausdami, ar mes ne-
apsiimtam pajieškot jų giminių 
vokiečių užimtoj Lietuvoj, arba 
kad patartume, kaip jie patįs ta
tai galėtų padaryti.

skirai laiškais atsakinėti, mes

j ienų’’ Redakcija pa jieŠkoj linais 
užsiimti negali, bet duodame ši
tokį patarimą tiems, kūne nori 
susižinoti su savo giminėmis

1. Parašykite, arba gaukite, 
kad kas kitas parašytų vokiečių 
kalba trumpų laiškelį savo gi
minėms
konvertan ir

DIDYSIS VHI.STYBINIS DANUS ANT BBiDBJPODTO |
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT RANK !

H Tyro Maisto Paroda
f I - - - - - - - - - - - - - - - - -  i TTR - - - - - - - - - - - - - - - - - t

■■? r CorJAsfiland

STATE STAIE H Parodavimo Sąvaitė
f Parsiduoda Seredoį, Vasario 7tą
| Vienas puikiausių tyro maisto parodymų, kuomet 
I nors mėginta bile sankrovos ir kitas pavidalas yra 
I musų didelis išpardavimas — paaukautas daugelio 
į pažymėtinų sutaupymų del jus—

1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO 
Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.
Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.

Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir 
Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- 
niame Išdirbysčiu Distrikte. Vice Pirm ARMOUR 
and CO. Pirm. AJ.BERT PICK and CO., Vice Pirm. 
CHICAGO JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir 
daug kitų Kompanijų priguli prie šios Bankos. Mo
ka 3% už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau
goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus Į visas dalis

Taipgi partraukia pinigus iš kitų bankų po visą A- 
meriką ii’ atlieka visokius bankinius reikalus.
Bankos Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 po piet. Suimto
mis iki 9 vai. vakare. Kalbama Lietuviškai.
Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrityj.

Kaip Žmogus Mansto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

T. BIEŽIO, spauda J, Ilgaudo.
TURINYS:

Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno.
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas.

......... vkč Kaina 15c.

180 So. Halsted St.,

$10 INPfeJIMAS DANTIES .. $4.00
LUKE VASARIO MENESIO

$10 viršūnės .............................. $3.00 iki $4.00
Bridge work .............................. $3.00 iki $4.5(

SpeciaHstaa Dantų Traukinio

Ištraukinu 16 dan-
RbtfcX' fu Prie Bostono
■Jk Dentistų visai b*

»k«iusmo augAtai
# juos rekomenduo-~ H- D- wa~M .231 tvrninn, krautuvė,/ ■■ \ H 4520 Evanston av.

BOSTON DENTISTS
135 State St., Kampan Adams. 

Viri Peecock’H. priel “The Fair” krautuvu

kad pirmiau adresuodavote sių-

kite už 6 centus k vi t ūkę, vadi
namą “International Postage

3. Indėkite lą k vi t ūkę ir savo

diesnį konvertą, t žlipinkite, už-

už 5 rentus, ir užadresuokite ši
taip: IHLFSVHREIN DKR DE- 
UTSCHEN JUDEN, STEGLIT- 
ZER STRASSE 12 1, BERLIN 
W. 35, GERMANY,

Ir pasiųskite.

lu patarnauja visiems, be skir
tumo, žmonėms, ar jis butų žy
das, ar lietuvis, ar kas kitas. Ga-

“Couponą” nupirks ten vokiš
ką krasos markę, užlipins ant 
j tisų siučiamo giminėms laiško 
ir pasiųs pačtu. Jei giminės ten-

sulaukti atsakymo.

PARYŽIUS, vakario 6. — 
Francuzių armijos yyriau&y- 
sis komanduotojaf, genero
las Nieville, kelee^į dienų at
gal lankfc Italuos-Austrijos 
frantu Jisai J jau sugrįžo

užadresuokite taip, atgal į Franci-

Chicago, Ill.

i,,a\ Ateik ir
Pamatyk

No Rekordo 65120
“Oi rūta, rūta"

Apart šio populiario 
lietuviško rekordo mes 
tikime, kad jus rasite 
lygti priimnumą rekor
duose No. 65116—65130

Kuriuos rasite visose 
musų sankrovose.

Mes užlaikome visą 
sandėlį Columbia reko
rdų ir kalbamų mašinų.

KENNEDY
FURNITURE CO.

3948-50 West 12th Str.
1968-70 Milwaukee avė.
6137 So. Halsted Street.

Norint

eikite į bis sąkro

vas, kurios skelbia

jūsų dienraštyje

naujienose

Seredoje liktai Ales duosime jums pintinę sam- 
pelių dykai su kiekvienu užsaky
mu $1.50 ir daugiau.

CUKRUS
1(1 svaru kruopoto cukraus., 

kavos

59c
Su užsakymu ši.50, miltai, cu
krus, paukščiu maistas, daržo

ves ir sviestas nesiskaito.
KAVA

Mėgink svarą musu priinmios 
kavos

26c
MILTAI

Uncle Jerry Pancake Miltai 
arba Aunt Jemima's Pancake

Miltai. 3 pakeliai už

33c
MILTAI

Pilssbury’s miltai, ‘s bačkos 
maišas, šiame pardavime po 

$1.23
KENUOSEPREKES 

Richelieu, Savoy arba Boulc-

Boulevard, Savoyc Richelieu 
maži Kernel Komai, kenas 

15c
No 2 Pjaustyti Pineapple, už 

keną IKc: 3 kenai už 
50c

Savoy, Richelieu, arba Boule
vard išlukštenti žirniai 

18c
Dyer’s arba Ritter’s Lašiniu-

37c ,
Jonan ’ Crab Mesa
39c

Alcove Tuna Žuvis, 3 kenai 
50c; kenas

18c
BONUOSE MAISTAS

Old Manse arba Log Cabin Sy
rup, sp<x-ialiai šiame išparda

vime, kvortinis kenas
39c

Didelis puodas Peanut sviestas

23c
Mason puodas pjaustytų Wall

15c

SkLENOS
> Sveikatos Sėlenos

10c

19c
Ml’ILAS

11 m i l< i

•j svaro musų geriausios 25c

COCOA 
Willsbur’s Cocoa.

kenas

18c
Didelis Mason puodas Queen 

Olives 
25c

House arba Monarch
Catsup
19c

vų, puodus

28c
Ryžtų smetona — 2 p

25c
Puikios Džiovintos 

svarui
12c

Peaches,

Pui'kios

Libby’s 
už k

19c

14c
Sek I i -

lenu.

63c
2 dideliu kenu tikro dynio už

25c

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 SO. HALSTED ST.
Telephone Drover 1310.

Miesto Ofisas:
127 N. DEARBORN ST.

Room 1111-13 Unity Bldg.

Kas Išganys Liaudį?
1. Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky

ba Išganys Liaudį?
2. Prietariškojo Tikėįimo Atsiradimas. Jo 

Nekaltybė bei Kūdikystė.
3. Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
4. Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 

Amžių Bėgyje.
5. 'Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 

Vidurinių Amžių Bėgyje.
6. Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 

Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap

tis, patartina visiems įsigyti šią knygą.
Kaina 50c.

“N A U J I E N O S”
1840 S Halsted St., ...... Chicago, 111.

m
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10.000

simc

sumuri

SO. BOSTON, MASS
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p» ne
1809

uždai
diena A
žuoli
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yimas, Paternalizmas, 
:a Lygybė, Privatiška 
jo gaudytojai, Praktiš-

10.000
Ii rbo

bihai žmones

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tik 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiš 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — v 
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitu klausimų 

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

MOKSLAS ir metai patyrimo 
tinai nusprendė 

nedegą vartojamą i 
barnąją vietą.

Utfmiinkas, Vasario 6, 1917

a ir doleri nuo 
ba. Pats m ins
tr tos i ragožiais.

(n šamo 12 d. laike nagrinėji
mo bylos, jau prokuroras apkal
tino “Biusto” redaktorių Al.

bendradarbi

darbininku; pirm karės 
17.000. t ždarbiai nevie*- 
ainalninkai čia uždirba

kad 191 I iii., kuomet laike dar
bininku striuko du streikuotojai 
lapo Įmesti budėjimai) yiz uzmu- 

oro Monk v. tad I .

Kaip as gyvas esu 
alkoholio neturėjau 
series tvirtino vvrus.

Kompa mjai 
laiku išdirbysti 
mat dirbama v.

ix'os numos : Kick- 
sunkuus (’.ienos darbo 
ankštame savo kam- 

pastalvkite alkūnes

mažu
Bet

Ši telefono 
si i i 
Į)llS(

voką tas tik-ką apgynė!
Vagis buvo vėl teisinius už pa 

vogimą Žipono. Pas pats advo

ago Telephone Company 
Bell Telcpllone Building

Official 100

Rollin ,Kirfoy in hHtaęv

Pragyvenimo reikmenis da 
kartiniu 
Be n (los

I UIS1JOS 
kanu v 

a 

dusi tik. apie porą 
sakant, čia susispieti 
žcmaiisiai stovinčiu c 
Europos šalin. Tail 
ninku susipratimas 
žemo laipsnio.

Prokuroras Fikcrl užreiškė, 
kad daugiau darodymu jis duos 
laid, kuomet Ims areštuotas

sušuko tei- 
dabar tavyje 

<is visKvs; savo kva- 
jauti parvers!. Di

milionieriu 1
A

Kinu miestas kaip kinu mirs
tas. bet tun vra vienas dalvkas

visus dm
lakrantūmis
žandaru t
Sučiupo tuos du wru

ie.šai funkcionuo
ti Jokohumoj. kur 
sijos Mikei vienas 

antausius :
Kam perdaug lindo 
japonic t i 
Ina” Jok

uisijos .vilki' isdnve vienai 
naitei čeki ant 25.000 rub- 
Tas Mikes mil laširdingu- 

buvo labai japonus su judi
nės mat Japonijoje gana 
ngai suprantama meilė: 
irs japonai šiuo klausimu 

daug morališkesni

Vokietijos konsulas Bopp; vi- 
konsulas ton C.hak; atašė 
kietijos konsulatos ton Brin- 

Crow-

kas lai viosas keksynas. Kelio
lika ‘ China town" bloku, kelios 

K A

dešimts namu prikimli tūkstan
čiais nelaimiu
moterų, kur pi
ištvirkėliai gi

Berk mana 
A

Fitzgerald.
drauge su Mooney padarę su
moksią užmušti Californi jos
gubernatorių Jonsona ir sukel
ti visuomenę prieš valstijos val
džia. Prirodvmas tame, kad A- »
la.ike kratos “Biusto” redakcijos 
surastas lapukas popicros, kur 
užrašyta: “Ir gubernatoriui duo-

šiomis dienomis tarpe Suv. 
Vaisi. valdininku, užžurinciu i- A A A
leidimą Amerikon kiniečiu, su
sektas specialis biuras, kuris už 
pinigus parūpina netik Įleidimą 
vvru kiniečiu i San Francisco, 
bet ir jaunu kiniečiu mergaičių 
publiškiems namams pristato.

I ž kirks iena tam tikslui mer- 4-
gaitę mokama po $3000.00, o 
valdininkai, gavę delnan dole
riu. Įleidžia jas i San Francisco.

Eina tyrinėjimas ir. rodos, 
tūli porto valdininkai turės tūpt

kuris 
ginti kailiu 
rodymais
tintojo prasimanymus.

Cochran prirodė, kad paimt ii
ii iš “Biusto” rankraščiai ni tu

niaus nerašysiu, 
minėti dar viena A 
ponų pasiilgima, 
busi) suareštuoti 

kus ii 
kalaujama paranka, vietinė Su
nŲ ir Buk ti rų draugystė, pasi
teiravus prie tam tikrų asmenų, 
surengė p. M. X. Mockui prakal
bas dar prieš teismą. Tatai tu
rėjo įvykti sausio 27 d. Bažny
tininkai nehcsumaiiė kas dary
li. Permatydami tai rengėjai ir 
pats kalbėtojas preš pat prakal
bas nuėjo į policijos stoti pažiū
rėtų ar neesama kokių nors pin
klių. Neapsiriko. Butą naujo

mą paranki! ir vyko prakalbus
iai. Žmonių prisirinko gana 
daug. Kalbėtojas remiai pradė
jo savo kalbiu Bet štai po va
landos ateina policistas su nau
ju vvarantu... Bažnytininkai ne
apsakomai nudžiugo. Tuo tar
pu prakalbų rengėjai praneša 
susirinkusiems, kad ncišsiskir- 
stvtu, nes už 20 minučių Kalbė-

e I a i p a'TCT J 
kas beveik dvigubai 
negu buvo pirma k a-

v iena dalis oan r rancisco 
dinas! “China town”. Tai 
tikras kinu miestas: triobos A 
statytos grynai kiniečių sti 
je, magazinai kiniški, prekės 
niškos, apgyventas išimtinai ki
niečiais ir, išdalies. filipiniečiais, 
l en gyvena apie 30 ar 10 tūks
tančių kiniečių; apsirengę savo
tiškais rubais, gyvena po pen
kiolika ir daugiau žmonių vie- 

Bet yra ir jų

( v ieną pu Diiską lin
kimos japonai riisiš- 
ina Nikola iev k u ; mat

nemiegojo, t 
kilo viduryj 

rancisco spi 
gaisrininkai padėjo užge 
ui, ir tuo

Dabar apie iškeltą procesą vi
sas pasaulis dažinojo. Žinoma 
taipgi, kad nors dideliausiais ar- f 
gumvntais buvo prirodjnejama 
kaltinamų žmonių nekaltumas 
“bombarda v:me” preparedness, 
bet vis dėlto, jau tūli iš jų sėdi 
kalėjimuose... visam amžiui.

Palikdamas kilk; 
tik paminėsiu kelii 
ney-Billingso ir kl. 
cident us.

Sausio 10 d., la 
kaltinamojo Moom

(icriausi is pasekmes Iarėsite, kuomet 
mtodami .kalbėsite i persiuntė.ją. aiškiu i 
išarsiu balsu.

gaujomis, 
rkasi meilės...
omos suviliotos gy

venimo bangomis atmestos mo
tel's visokiu pasaulio tautų: ten 
šinkuoja meilę pramonės, len

kitės nelaimingos

manymas . 1 ą lapeli paraše ir
išsiuntinėjo Darbininkų Gyni
mo Lygos kasierius Robertas 
Mainor. Pamalęs ta brošiūra 

C A u

gynėjas Cochran pašoko iš vir
tos ir užreiškė, buk tai siunti
nėjąs prokuroras tikslu suer
zini visuoiiivi/i*. rialu gale tei
smas įsake krasos inspekto
riams užvesti federal] tyrinėji
mą, kas išsiuntinėjo tas brošiu-

Kaltinamųjų gynėjas advo 
tas Cochran iš New Yorko 

dlyginimo pasisiūk’ 
imuosius. savo pri 

sumušė i dulkes kai

eilini \ ra taikoma i 
u ba tolume uuo V,'š<į 
a kitame pale Jinijo 
ba I so.

Kuomet I 
los kanij);i : 
toliau. \ į ):11 
p i r< lėti .jusii

ken ir konsulato šnipo 
ley visi pasmerkti 
metams kalėjimo ir

d aigi nors dabar skaitoma gty 
riausi laikai, nes darbų randas 
i va les. bet skurdas nuo darbiniu- A
ko nusišalina, atpenč — glamo

nei) kietom rankom^ 
Jonės, kiekvienas dai^- 

bininkas klausia saves: kas bus 
tuomet, kada pasibaigs IsurojiOS 
kare, kuomet beveik puse dar
bi niūkų, kurie dirba prie amu
nicijos. neteks darbo?

Tokiose |ai sąlygos^ dabar 
randas Bi'lhlehem’o darbinin
kai. tos kompanijos, kuri perei
tais metais turėjo 50 milionų 
dolerių gryno pelno.

P. Berūksi>s.
IM'les, komanda ir pasazieriat 
|Hvkinio japonu laivo “ l'umi- 
ma-Maru” vos vos dasiv re lig

Profesoriui Californijos uni
versiteto, AII.m rtui šneider, Ber
keley miesto taryba |>askyrv 
$1000.(X) už jo nuoĮK'lnus to mie
sto labui. Cri miesto auditoras 
atsisakė išduot jam pinigų, mo- 
tivijodamas, kad miesto taryba 
neturi teises skirti jam tų pini
gų. Tada miestas paskyrė poną 
profesorių sĮX‘cialiu polysmenu 
su $<k5.(H) algos menesiui, ir tūk
stantukas tapo išduotas. Mat. 
savo žmogeli.

rvfMirtmo uz.iuri 
to gyvenimas v; 
o jame žmonės 
t r iksu.

Visi jie kaltinami už sulaužy 
mą Suv. Vai. neutraliteto. Na 
riai tos šiltosios kompanijos už 
sistalė kaucijas po $10.000 ii 
paliiiosuoti lig naujam teismui.

Bi rlynas juos taipgi prašali 
no nuo tarnysčių (’). o jų vie 
tosna pastalė kitus. Vokietijų! 
konsulio vieta San Francisco už

si m a A
Mooney išeinančiame Cluve! 
Ohio, industrialistų laikra 
reikalavęs paliiiosuoti are.' 
tųjų darbininkų.

Sako, buk gubernatorius 
son, kuomet sužinojęs apie 
kuroro prirodymus, kad 
sumoksiąs jį, gubernatorių 
žudyti, jis užreiškęs, kad ji 
giri h pirmu kartu.

Gi sausio 18 d. prokuroro pa
dėjėjas Koona, savo apkaltina
moje prakalboje, kur; tęsėsi iš
tisi! valandą, pripasakojo mai
šus nesąmonių. Jo prakalbos 
branduolys tame: “Kadangi n?i- 
litarizmas nelabai malonus da
lykas anarchistams, tad bu abe
jo kaltinami anarchistai pra
džioje 1916 m. sudarė šaika, ku

bas perteklius puola ant amu
nicijos, kurią Busijos meška iš 
lįia gabena Lietuvos laukuosna 
ii- dirba tun pragarą.

tai tik Dievulis krapinu, o oras 
tai tuč-tuė bobų vasara.
noma, tokiam*

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
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uropie- 
vesni).

ten Azija, ten 
čia di • m o k ra-

Visokių prekių 
eisvo uosto išveža 
1910 m. už $35,7711

Karai ir automo 
kas dien traški 

Kas kart pribu 
na (lizertirriai. pa rodžiusieji no 
sį Busijos baLiuškaimuškai 
Juos ant laivų repovtoriai ameri 
koniškai fotografuoja 
tumdami vienas kita, 
Mstodam: prieš kito 
Kūnu diz<riteriai mo 
pameluot

nas neina iš svetainės laukia 
kalbėtojo. Komitetas nuvyko 
nuovadom užstato paranką ir 
paskirtu laiku sugrįžta su kal
bėtoju. Didcliausiu entuziazmu 
susirinkusieji pasitiko kalbėto
ją. O bažnytininkai neriasi iš 
kailio. Dar sykį jie. bando pirk
ti vvarantą. bet šį syk nebegavo... 
Prakalbos gi tesėsi iki 12 vai. 
nakties. Žmonės buvo labai pa
tenkinti.

up jau žinoma, eia randas 
lės geležies dirbtuves, pri- 

Bethlehem Steel 
Dabartinės karės 

pasidvigubino, 
isoki karės pabu-

So. Bethlehem’as yra nedide 
s miestukas, apgyventas dau 
iausia ateiviais iš Austrijos

gana 
ra daug ir tokių, kurie uždirba 
virš 10 dol. į dieną. Bet pap
rastu darbininku du C C
tiesiog apverktinos, 
sunkiausius darbus 
šia dirbama 12 valandų paroj, ir 

, nuo 2.10 iki 3 dol. j 
Da r b i n i n k a i neoTga ąi- 
ncpriklauso jokiai uni- 

i jų naudojimas per 
kompaniją beribis. Koinpani* 
ja kiek kuriam darbininkui no
ri, liek moka, ir kaip non taip 
algiasi su darbininkąis. Viskas 
priklauso nuo kompanijos ma

momis ria

Siamas vagis, kurio a 

jį išteisino-apgynė.
Eidamas namo advo

Vadinasi, musų juodieji stve- 
įėdiškiausių prie m on iii 
ioš laisva žodi. Net v v- 

A 4 •

įsiškasai vadas ne- 
\giodamas po sta

bas agituoti žmonos, kad jie 
kreivai liudytų prieš p. M. X.

nurod.v ta raiikimui gar- 
k;i!l)ėlo.i<) lupos yra apie 

ilsluine ir tiesiai Į priekį nuo jo.

kalbamosios vic- 
jįęs^iliu iki jiėdos 
s‘ negalės aiškiai

Sausio 27 d. So. Bostono Lie-, 
tuviu Labdarystės Draugija su
rengė koncertą. Programe da
lyvavo “Gabijos” choras ir keli 
L. Konservatorijos mokiniai.

Vasario 11 d. Lietuvių Kdn- 
servą tori ja rengia konCei^ą. 
Sobostoniečiai turės progos 
sigėrėli “Girių Karalių” op<?*’ 
reto. Petras G

ri miKo Denarą su 
Viename paimtame 1; 
sirašvtame “blasteriai

*

mauni siūloma viena 
A

vesti straipsniui prieš militariz- 
mą ir preparedness. Kitame gi 
rankraštyje (be parašo) yra 
fraze: “Atėjo laikas surinkimui 
i š k r i k 11 s i ų n e u ž ga 11 ė dfm t ų - va r- 
guolių jiegų ir pagelbėti jiems

trims. ?
sams ten rupmlies apie magazi 

žandarams daug gėriai 
p sakant, savo dali.

savo zipon.ą.
Šis šposas man primena in

cidentą, kuris turėjo vietos Si
bire, ties Lrkulksku.

Baikalo pakrantėmis papras- 
ku vaikščioja, “žymeja” daug 
Busijos tremtinių.

Kartą susitarę penki jaukai 
iš vienoi

ka visos įsu re
ruošiasi ir kitur. Žinome, kai 
saujalė kraugerių del savo ypa 
(iškų interesų iie.ja jūres nekal 
tų varguolių kraujo. Žinome 
kad kultūriško pasaulio techniš 
koji perkūnija paslveria iš ap 
kasu ar nuo žemės šimtais var c
guolių lavonus, kelia oran, dra 
sko, nešioja po laukus, žino 
me, kad las legates žmogžudys 
tęs laimina dvasiškija. Žinomi1 
kad1 toji baisioji žmonių skerdy 
ne vedama interesais tulu nes

laike prepari 
kažin-kas metė bomba, kuri A
sprogdama sužeidė ir užmušė 
keletą tik subėgusių klausyti 
nežmoniškos
preparedness

svamaniai išėjo pergalėtojau 
“Naujienų” skaitytojams jau v 
ra žinoma, kad šio miestelio Iii 
tuviai bažnytininkai buv 
reštavę p. M. X. Mockų ii 
du vienas prakalbas. Šiomis 
dienomis nigrinėta jo byla. 
Bažnytininkai nepajiege pr’ipa- 
rodyti p. Mockui primetamų 
nuodėmių teisingumą ir jis pa- 
liiiosuota. Vadinas, bažnyti
ninkai dar svki nusidegino savo

Jiauviu ran- 
A.

šimtų. 'Tail 
iteiviai n 
kulturoji 
ir darbi

mzikos ir viso 
triukšmo, 

moterų 
A. 

tame, kai 
kėsintųsi prieš inilitarizm 
tinimą.

ausis nekruta, A
melagius.

sausio mėn. š. m. 
San r rancisco teisini' buvo na
grinėjama tūlų rusų byla: pat: 
reikalavo perskyrų su savo vyru 
del jo didelio girtuokliav imo.

rios tikslas buvo išplėšt vai 
stybę, panaikint nuosavvbe, už 
mušt pri zident<-i

Pasv arsi v kite, ka reiškia že * A
miau paduodamas faktas.

Matome, kad legalė žmogžu
dyste žmogėdystė verda, plėš

cigarų j San b rancisco 
“Krismus pri žentą”? > 
tęs: policija jitsko tūlų 
menu. Mat kuomet sekretorius/ A
American Dredging Co. užsirū
kė prezentinį cigar;
vos užsiliko jo galva 
do. Tūli kili taipgi 
ru su doz'.a dinamiti

kilis i lai y ues dvieji 

įsiimti didesne dali, ne- A 4
I aniems trims, mat 
iems, laike kopinėjimo. 
įgiau baimės ir riziko.

tada dviise pa-

& < J4- L 
f1.**® 

k
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NAUJIEMS

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

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak

Redakcijos Straipsniai
J. ŠUKIO KRAIPYMAI

n (‘žino.

nu

ifeturi

sulig to žodžio straips- 
Padą-

tuo- 
nieko 
ants-

)ažiuro- 
išeina,

Diplomatija 
darbininkai.

šildo, 
niam

vos
tvirtina 
kius, kr

Valstijose 
panašiai, 

Preziden- 
natarė

prasmėje.

šitie žodžiai stovi “Komunis-

ipų>iršoinc ne 
nių kary ga< 
kitoje.

"Naujienos” ir vėl patekę 
j didžiosios kapitalistiško
sios spaudos Spšltas. Anį-

kariuomenė įsiveržė į 
Valstijų teritoriją, tai

neturi jokio balso kai 
Ibimo klausime.

. Dabartinis Suv. Valstijų 
konfliktas su Vokietija dai 
kartą parodė, kaip pragaiš 
tinga yra žmonėms, kad už
sieninė politika yra vedama 
nedemokratiniu bud u.

remti įsiveržusius. Bet šiap, 
tai kilus karės klausimui, jį 
privalo išrišt visuotinas žino 
nių balsavimas. Žmonės ka
rėje lieja savo kraują, todėl 
jie privalo ir spręst, kariaut 
ar ne.

ne tik 
pačia tėvynę, 
me tėvynės, 
vėl aiškiai m 
žili t 
galo tą patvirtina ir 
‘ ‘Ko i nu uis tų Ma n if es to

se, tol žmonės nuolatos tu
rės mirti musių laukuose už 
svetimus jiems reikalus. At
ėmus užsienių politikos ve
dimą iš diplomatų, karių pa
vojus žymiai sumažėtų. To
dėl darbininkai ir privalo to 
reikalaut.

kad mes “sto
gy nimą; bet ji 
rodė, kame to

mą. Kas gi išeitų? Ištiesų ii 
vėl tas pats, kas išėjo Euro
pos karui prasidėjus. Socia-

kad jos nėra? Taip sakyda
mas, aš tvirtinčiau, jog aš esu 
visai negimęs. Juk tai tuštu- 

mjienų” 
Kas 

O jeigu

Taigi, taigi. Bet tai dar ne
reiškia, kad jie turi drauge su 
“Naujienomis” pripažinti, ir

Kitur, ne Chicagojp, metams $5,00
Pusei metų..............................$3.00
Trims mėnesiams ............... $1.75
Dviem mėnesiam................. $1.00

&.adote, metams ............. $6.00
opoje, metams ............. $7.00

Jeigu tą kraštą, kuriame aš 
gimiau, mano tėvyne vadina 
(čia termino, vardo dalv-

uos” keletą kalių ėmė klausi
mą daug plačiau, Ir neveizint 
to, “Kova” tuojautl. kaip tik pa- 
matydavę !

čia jau Šukys stačiai tvirtina, 
kad “Naujienos” pripažįsta' rei
kalingumą ginti tėvynę “impe
rialistinių karų gadynėje”!

Vienuoliktas iškreipimas. 
“Naujienos” nurodė, kad visi 
socialistai vienodai žiuri į tau-

Skaitytojai gerai žino, kad 
“Naujienose buvo parašyta 
griežtai priešingi dalykai. 
Niekas iš “Tribune” nebuvo 
kreipęsis į musų redakciją 
patirt musų nuomonės. Va
dinasi, “Tribune” pamelavo. 
Kodėl? Todėl, kad norėjo 
parodyt lietuvių “patriotin- 
gumą”. Šitokiomis suklas- 
tuotomis žiniomis džingois- 
tų spauda stengiasi pakreipt 
publikos opiniją linkui ka
rės.

(J telankomoji kaina:
Chicago] e — per išnešiotojus 12 
ĮBtq savaitėje. Pačiu siunčiant, 
neagoje metams $6.00, pusei me-

Taigi, pats savaimi supran
tamas dalykas, o vistik “Na-» 
ujienos” mėgina jį kitaip iš
aiškinti arba, teisingiau sa
kant, supainioti taip, kad nei 
pačios “Naujienos” nesupra
stų. Sakau “nesuprastų” — 
ir kodėl? štai kodėl: “Mar-

. O antra, taip išrodo lyg 
uijienų” redakcija “Ko- 

neskailantj, jeigu čia 
, jog “Kova” nepasa- 
įme yra blogumas “tė-

Suv. Valstijų, visų žmo- 
ret'erendumui nenuta- 
išsk i riant, kada reikia

grynai 
Aiški-

, mes
, kaip į tai žiuri kapi- 
kaip j tai žiuri darbi

ni es
įpie klesas, apie vi-

prezidentas.
Blogesnio dalyko, kaip to

kia tvarka, negalima sau 
nė fsivaizdinti. Kur yra už
tikrinimo, kad prezidentas 
nesuklys tokiam be galo 
svarbiam klausime? Nėra 
jokio užtikrinimo. Jisai ga
li pats papildyt klaidą; jisai 
gali paklausyt netikusių pa
tarėjų; jįsai gali neteisingai 
suprast žmonių ūpą. Ir kie
kviename tų atsitikimų šalis 
turės užmokėt šimtais tūk
stančių gyvasčių ir baisybė
mis turtų.

O kokia yra prezidento 
atsakomybė už intraukimą 
šalies į bereikalingą karę?

;Nėra joki 
jisai tyčiomis pasielgė ken 
ksmingai yr 
ma
prirodinėjimu? Karei kilus, 
prezidentas neturi reikalo 
pats nė į mūšių laukų eiti; 
jisai siunčia tenai kitus. Tai- 
gl jisai pats nieku nerizikuo* 

įSjt Visa rizika puola ant 
jhMMRtitb o tuo tarpu žmonės

mums 
tėvynės 

niekuomet nepa 
dalyko blogumas 
i tai atsako:

šeštas iškreipimas. Bet dar 
daug aršiau Šukys iškreipia mu
sų mintis savo pasakomis apie 
“gimtinį kraštą 
didžiausi
kad po žodžiu “tėvyne” reikią

Penktas iškreipimas. J. Šukys 
visai sauvališkai siaurina “Nau
jienų” i š va džio j imtis, 
mas iš jų “išvedamą,” 
buk stoją už tėvynės

to dar tokių nesąmonių, taftai 
galėtum laukt tik iš paataMto 
bepročio.

Mistinių karų gadynėje, kuo
met despotai kapitalistai gas- 
padoriauja, nes tai butų tų 
imperialistų reikalų gynimas 
ir jų gaspadori avimo stipri
nimas, tai yra ilgesniems me
tams tosios tėvynės pavergi
mas.

Trečias iškreipimas. “Naujie
nose” buvo pasakyta, kad jeigu 
socialistai pripažins tėvynę, tai 
jie negalės absoliučiai atmesti 
ir jos gynimą. Šukys rašo apie 
tą musų pasakymą:

. .Septintas iškreipimas.^ “Nau
jienos” rašė, kad nepripažint 
tėvynės, tai reikštų nepripažint 
tautų ir jų teisių ir nesipriešini 
užkariavimams. Šukys į tai at
sako :

Šitokia pavojinga žmo
nėms tvarka turėtų but pra
šą 1 i n t a. U žsien i ų reikalai 
privalo but vedami atvirai ir 
jie privalo but pa kongreso 
kontrole. Slaptumas turi iš-

čia būtinai
Kovos” ro

dirg. V.
Kam gi

Vadinasi, gint ar negint tė
vynę socialistui yra daug pai
nesnis klausimas, ne kaip ai
škina kairieji. Pirma negu 
davus atsakymą į jį tam tik
rame atsitikime, reikia atsi
žvelgti į visas to atsitikimo 
aplinkybes. Vieno amžino 
recepto socialistui“nėra.

šiandien visi kairieji sociaMs- 
ai. “Naujienos” tai vadina 
ne marksistinėmis 
mis. Sulyg “Nauj

Vadinasi, tuo keliu einant, 
kurį “Naujienos” perša, ir 
vėl prie to pačios katastrofos 
artintumės, prie kurios Antra 
sis Internacionalas
“tėvynės
rialistinio karo gadynėje'. Ar 
<įar nepakanka tos lekcijos?

J. Šukys prasimano nebotus 
dalykus, kada jisai sako, kad 
“Naujienos” buk “perša” eiti 
tuo keliu, kuriuo nuėjo didžiu
ma Europos socialistų dabarti
nės karės laiku. “Naujienos” 
nieko nepiršo, o tik tyrinėjo 
klausimą ir to tyrinėjimo rezul
tatą išreiškė šitokiais žodžiais:

“Komunistų Manifeste” yra 
kalbama apie kapitalistų val
domąją tėvynę. “Naujienos”

“ ‘Naujienos’ (Lithuani
an Daily News) subatoje 
davė ilgoką išvadžiojimą 
apie vokiečių notos tikslą. 
Laikraštis užreiškė, kad 
dar negalima pasakyt, ko-

Taip elgdama-
i tikriausis aro- v.
įsmens jausmus
ii lygios su mi- 

lioninės darbininku klesos re-
4-

ikalais. Tuo bildu, žinoma, 
pieščiau suirutę, netvarką į 
bendra ii d r o I c I a r i a t o

Bet dalykas tanu 
jienos” vartojo žodį “pripažint” 

* 
visai kitoje prasmėje. Ir visi jį 
paprastai vartoja ne tokioje pra
smėje, kaip 
Žodį pripažint 
lojo prašinėji 
mano,” kad ‘ 
tas žodis “Naujienų” straipsny
je ištiesų turėjo šitokią prasmę, 
tai patvirtina visi to straipsnio 
išvadžiojimai. Truputį augš- 
čiau to sakinio, kur kalbama a- 
pie pripažinimą tėvynės, tenai 
sakoma: “Socialistai, sakysim,

Fklii Lietuvių Dltnrašlis Amarikoja
U£Za NAUJIENŲ BENDROVE ine
Kasdien, išskiriant nedėldienius

Iš Berlino “Vorwaerts’ 
mes žinome, kad karės pa 
aštrinimą pagelba “submari 
nų” paskelbė Vokietijos vai 
džia be reichstago 
Minėt asai laikraštis 
kad Vokietijos žmonės yra 
priešingi tokiam valdžios 
žingsniui. Jie nori ne di
dinimo kraujo liejimo, bet 

jfo sustabdymo.
Vienok ir Suv 

valdžia pasielgė 
kaip Vokietijoje, 
tas Wilsonas vienas 
pertraukt ryšius su Vokie
tija, ir kada jisai tatai pada
rė, tai pranešė apie tai kon
gresui. Po ryšių pertrauki
mo atsirado toks judėjimas, 
jogei karė kiekvieną valan
dą gali pasidaryt neišven
giama. Tuomet prezidentas 
vėl ateis j kongresą > i 
šys jgaliojimo vesti 
Aišku, kad kongresui 
met nepaliks beveik 
dauginus, kaip uždėt 
pandą ant prezidento

Taigi, nors formaliai šio 
je šalyje karės ir taikos da 
rymo teisė priklauso kong

šis straipsnis nebus indomus 
lii'nis, kurie nėra skaitę drg. J. 
Šukio straipsnio “Tėvynės” gy
nimo klausimu”, įlipusio pasku
tiniame “Kovos” numeryje, ka
dangi mes čionai pasitenkinsi
me liktai atitaisymu J. Šukio iš
kraipymų ir klaidų, kurių pil
na yra jo polemiška ataka prieš 
“Naujienas.” Patį tą “tėvy
nes gynimo” klausimą mes pa
nagrinėsime giliau, kuomet mu
sų oponentas pasakys, ką jisai 
turi prieš kitą, svarbiausiąją, 
“Naujienų” straipsnio (tilpu
siu 13 num.) dalį.

Atitaisyt J. š. iškreipimus rei
kia būtinai, kadangi jie “Ko
vos”- skaitytojų akyse pastato 
“Naujienas“ visai klaidingoje

jienos“ nurodė, kad kairieji so
cialistai savo išvadžiojimuose 
apie “tėvynės gynimą“ tarp ko 
kita remiasi ir augšeiau cituo
tais “Komunistų Manifesto” žo
džiais. Šukys į tai atsako:

»V THK

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc

tis, kuris visą savo amžių nėra 
niekur iškišęs nosies 
bažnytkiemio. Antra

Terms of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week.

12 cents. By mail one year, $6.00;
six months, $.3.50. /

Outside Chicago, by mail, onę
Vear ..................................../$5.00

Six months............................ ;$3.00
Three months .................... $1.75
Canada, one year ................  $6.00

European countries, 1 year .. $7.00

Bet “N.” nesutinka; jos “ši
tokiam klausimo rišimui ne
pritaria.”

Vadinasi “nepritaria” ir 
tam, ką Marksas ir Engelsas 
sakė, ir vistik save marksi- 
ninku vadina: nesutaikomi

išaiškino” J. š. 
“Naujienos” var~ 

: “sakyt, kad tai 
iš turiu.” Jogei

.. .Naujienų redakcija lai 
gerai silpninta, kas “Komu
nistų Manifeste” pasakyta. 
Bet va, kas jų norima priro
dyti: norima prirodyti, kad 
kairieji socialistai nežiną, ką 
jie kalbą,. Bet taip jau ne
nusisekusiai prirodinėja, kad 
iš to viso prirodinėjimo gau

burio norėtų kariaut su Vo
kietija.- Tikrai geidžia ka
rės tiktai tie galingieji ka
pitalistiškieji vilkai, kurie 
traukia pelną iš karės. Jie 
galėtų ir balsuot už karę ka
rtu su visais savo klapčiu
kais, kurie karingus balsus 
leidžia į svietą iš redakcijų 
kambarių, iš estradų ir sa
kyklų; galėtų balsuot, o pa
skui eit patįs mušties su vo-

beaidro neturintjs dalykai ir 
sąmoningai ar nesąmoni
ngai laužties į atviras 
duris, būtent, šturmu prirodi- 
nėti tėvvnės ir tautos buvimą,*■ c

- tai “Naujienoms” sekasi. 
Nežinia kaip da jos nesusi- 
mislino imti ir pririnlyti, kad 
ir kalbų daugiau esama, negu 
viena lietuviška!... Lyg kas 
butų prieštaravęs tam daly
kui. Bei ką mes suprantame 
tuo žodžiu “tėvynė,” lai jau

“darbininkai neturi tėvynė.” 
Vadinasi, ne kas kitas, kaip 
Marksas su Engelsu pasakė, 
kad proletariatas turi but nacio- 
naliu, tik ne toje prasmėje, kaip 
supranta nacionalizmą buržua
zija. Ir patįs Marksas su Engel
su nacijos (tautos) klausimą 
riša kartu su tėvvnės klausimu. 
O Šukys mums pasakojo, kad 
tai esa sumaišymas nieko ben- € *■
dra neturinčių dalykų.” Ar ne 
pergreit tas “kritikas” pradėjo 
mokint kitus marksizmo?

“Naujienos” nepritaria kai- 
kuriems socialistams ne dello, 
kad jie remiasi “Komunistų 
Manifestu”, bet dėlto, kad Jie 
neteisingą prasmę indeda į 10

(I a 1 i m a tikrai paša ky t, 
kad jeigu dabar, prisiarti
nus karės pavojui, Suv. Val
stijų piliečiams butų duota 
proga balsuot, tai nedaug

Ve kame las didysis kriu
kis, kurio “Naujienos” nei 
ištiesti, nei už riesti negali, 
l'aigi, “jeigu socialistai pri
pažins tėvynę, tai kaipgi jie 
galės atmesti tos tėvynės gyni
mą?“ Kas čia pasakyta? Pa
sakyta, kad, jeigu tėvyne yra, 
tai reikia ją ir ginti. Ar ne 
taip? O, leiskim, bažnyčia su 
įvairiom tikėjimo sektomis 
vra, tai reikia ir ja ginti?

kart iškreipė musų nuomo
nę Chicagos “Herald”, kuris 
pranešė, jogei “Naujienos” 
smerkia Vokietiją, bet užslė
pė, kad jos prielankiai atsi
liepia apie Vokietijos taikos 
pasiūlymą. Dar didesnę fal
sifikaciją dabar papildė Chi
cagos “Tribune.”

Vakarykščiam savo nu
meryje, paduodama svetini- 
kalbės spaudos balsus apie 
dabartinį krizisą, “Tribune” 
rašo:

Daro
f C • •žmonių opinijų

Jie šitaip skamba:

“Einant visupimia prie pa 
ėmimo politiškos valdžios 
prie susiorganizavimo į tauti 
nę klcsą,_pric nusikonstitua 
vimo kaipo tauta — pralota 
riatas turi but tautiniu til

Kaip matote, čia jau mums 
tasai “kairysis socialistas” pri
kiša net norą tyčioms apversl 
augštvn kojoms Markso ir En
gelso mokslą, kad suklaidinus 
žmones. Jisai džiaugiasi tiktai 
tuo, kad jam pavykę taip leng
vai iškelti aikštėn tą “Naujie
nų“ apgavingą darbą. Savo o- 
ponentui Šukys nepripažįsta net 
( lementario sąžiningumo.

Dešimtas Iškreipimas. “Nau
jienos” rašė, kad socialistai pri
pažįsta tautas ir jų teises ir prie
šinasi tautų pavergimui; todėl 
jie pripažįsta ir tėvynę. Šukys

minimas? Juk 
dakci joj ne vjen 
Kapsukas tesi randa!

Šukys čionai vėl riečia sa
vo “kriukį“ su žodžiu “pripa
žint.“ “Naujienose” eina kal
ba apie tai, ar tautos turi tam 
tikras teises, o musų oponentas 
tvirtina, kad mes kalbėję tiktai, 
jogei tautos skiriasi vienos nuo 
kitu, t.v. kai’' lenkai nėra c *•

via i, rusai nėra vokiečiai 
Ir šitaip iškreipęs musų 
jisai dargi prikiša mums 
kreipimą,” “sumaišymą

ką mes pripažįstamu tai tuo bu 
du išeina, kad mes turime gin 
ti ir bažnyčias, ir kalėjimus, ii 
streiklaužius, ir budelius ir vis 
ka. Šitaip “sukritikuot” “Nau

teisingą miųij priveda is Ko
munistu Manifesto.“ Dabartį- c
nė “tėvynė” yra kapitalistų 
dalykas, tai jie ją ir privalo 
ginti. Dnrbininkas, kuris su
tinka “ginti” tąją kapitalistų 
“tėvynę”, gina jų reikalus, 
tarnauja kapitalistų klesai, 
savo išnaudotojams. Tai yni 
faktas, kurį kiekvienas šian
dien gali matyti b'uropos ka

su tėvyne. Mes žinome, kad jie 
yra ir turi tam tikrą reikšmę, bet 
savo išvadžiojimuose mes apie 
juos visai neminėjome (vienam 
antram laikraščio straipsnyje 
visko ir negalima aprėpt). “Tė
vynę” mes ėmėme vien 
visuomenišku žvilgsniu, 
ndami, ką reiškia tėvynė 
n ure Ki'ėmi 
talistai ir 
įlinkai (susipratę) 
kalbėjome 
suomenę, c 
kus, grynai asmeninius santy 
kius.” Ir jeigu kame “arogan 
cijos” yra, tai tikrai ne “Naujie 
nose”, bet tame “kritike”, ku 
ris prisispyręs bruka mums tą 
ko mes niekuomet nesamo sa

Pirmas iškreipimas. “Nau
jienose“ buvo pasakyta, kad 
“Kovos“ redakciją (t.y. drg. V. 
Kapsukas) jau keletą kartų iš- 
mi'linė

iv “užrietę” jj— iš z&zHin 
pažint.” Jo supra tiihu “pupa, 
žiu t,” lai reiškia sakyt, kad yra 
Bažnyčia yra, 
“pažįstam”; k; 
gi mes juos 
streiklaužiai yra, budeliai, va 
gįs, prostitucija, carai, parazi 
tai - yra, taigi mes juos pripa 
žįstam. O kadangi “Naujienos’

bet jeigu skaito, tai, matyt, ne 
viską supranta. Jisai mano, 
kad 9-jo L. S. S. suvažiavimo 
rezoliucija pilnai išriša “tėvy
nės gynimo” klausimą (ta rezo
liucija, be to, yra ne “Kovos” ir 
ne Kapsuko, bet suvažiavimo); 
o tai yra didelė klaida. Minė
joje rezoliucijoje, kaip pats mu
sų oponentas žino, eina kalba 
tik apie “imperialistinių karų

tiktai 
dabartinę 

nuo seneš
inės panašių 
os” nebuvo- 

pasipylė tiktai 
to laikraščio 

kapsukas, nors 
pirmuoju jo redaktorium dar 
vis tebesiskaito tas pats asmuo. 
Taigi čia kaltė ne. “Naujienų”, 
kad reikia minėt asmenis, bet 
“Kovos” redakcijos tvarkos.

Antras iškreipimas. Šukys 
toliau rašo:

Šukio kaltinimas 
vietoje. Kritikuot 
pažvalgas visuomenes 
muose tai nėra 
prie asmens.
“Na u j ienos“ pa m inejo
dėlto, kad atskyrius 
“Kovos” redakciją 
iriosios. Pirmiau

m a 
tvirtinime, kad išeina 
rra, tas reikia ginti, 
išrokavimo nėra ginti

Jeigu tas, kas yra, nei 
nei šaldo? Jeigu gimti- 
krašti' jokių platesnių 

teisių neturime, negu kituose 
ne gimtiniuose kraštuose, tai 
kodėl aš turėčiau tąjį gimtinį 
kraštą daugiau už kitus kraš
tus ginti? Ir jeigu tuo “gyni
mu

išeina, kad, mes nepritariame 
Marksui ir Engelsui, bet tas, 
kuris žino, kas yra parašyta 
“Komunistų Manifeste,” to ne- 
paslikys. Rašant šį straipsnį, 
mes, ant nelaimes, turime j>o 
ranka tik “sulietuvintąjį” “Ko
munistų Manifestą,” kurį išleido 
L.. S. S. Bet musu tikslui pa- 
kaks ir to, kad mes paduosime

je.” Tokio klausimo apriboji 
mo “Naujienose” nėra; ir mes 
kaip jau nurodėme, “gynimo’

k a kalba.v

Ir kodėl jos taip (kiro? Ne
sunku suprasti kodėl: Jos no
ri prirodyti reikalingumą

Ir kad tai pri
milžius, jos griebiasi prirodi- 
nėti, jog “tėvynė” yra, ir ka
dangi ji yra, tai reikia ii ir

imperialistinių karų ga- 
e aš tik kitus vergsiu ir 

sau naujų retežių kalsiu?
(lai todėl aš turiu “ginti,” 

kad ten gimiau, ten mano 
tėvai randasi? Bet mano tė
vai juk yra tik mano tėvai, 
kurie laip-pat nuo to “gyni
mo” nieko nepelnys. Paga
lios, sūnaus jausmai tankiai 
nieko bendro neturi su tais 
obalsiais, viso pasaulio dar
bininkų reikalais. Kam gi tad 
tuos giminiškus, grynai as
meninius, santykius velt j 
milioninės minios bendrąjį 
darbininkų klesos reikalu 
svarstvmą? 
sis, aš bučiau 
gantas: savo u

se”, šaukdavo: Žiūrėkite, “Nau
jienos” stoja už tėvynes gyni 
mą.! Ir taip šaukdama, ji nie 
kuomet nepaaiškindavo, kame 
gi yra musų pozicijos blogu 
mas.

Ibime sprendžiamas balsas 
turi priklausyt tiesiog žmo
nėms.

šitokius reikalavimus jau 
šonai stato socialistai. Savo 
programa (platformoje), 
kuris buvo priimtas pereitą 
vasarą, Socialistų Partija 
sako: “Kad jokia karė ne
būtų skelbiama arba veda
ma 
niu v 
rus 
atremt įsiveržimą”.

JeiRU, vadinasi, svetima

imt” (skaityt už savo). Keletu 
sakinių žemiau charakterizuo
jama tūlų socialistų pažvalgos 
šitaip: “Jie sako: mes atmetame 

tėvynes gynimą, bet ir 
Mes ncpripažįsfa

ir dėlto,..” čia ir 
atyt, kadi “pripa- 

turi prasmę “atinęst.” Ant 
garsusis 
’• pasa

kymas, kurį mes citavome savo ’ rčt šiandie tiktai tamsus kaimie 
straipsnyje: “Darbininkai netu 
ri tėvynės.” Sako, 1 
reiškia, nepripažįsta

Taigi, kaip matote; aiškumo nų” straipsniuose niekur nebu
vo kalbos apie “atmaus jaus-

kias ji turės pasekmes Šiai kokį padarė J. Šukys, galėjo tik 
šaliai, bet kad, šiaip ar tai žmogus, ku 
taip, visos tautos Ameri- s"Prast “Nauju 
koje privalo stovėt “be
hind Prezident Wilson in 
a solid Americanizm”,
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kad kun.
vargai
tremtiniams

. ja ga

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

nubaudžia — .atėję į valgyklą 
mokiniai randa tik sausos duo 
nos.

uzsirasc 
e turi, sako, 

mo.”

Šitie žodžiai man patiko ir 
iš tą numeri pasidėjau po 
‘anka.

Programe dalyvaus gabiausi artistai ir solistai.
Kalbi-s “Naujiem/’ Rcdaklurius, llrv, l>. (iRKiAITIS

tesidžiaugė 
, nes tuoj 

Yilažai 
Naudoties 

buvo 
pasinaudoti 

mokiniai; 
šiurk.š- 

rei-

PRIE SUSIŠELPIMO 
ISTORIJOS.

Naujienų Bendrove rengia Grandioziška Vakarą 
itMcOiinyni 1 Varmiją paskidhii ncdčklicin prieš 

Užgavėnės.

Knygelė sutaisyta Dr. A, J. Karaliaus. Leidi
nys “Lietuvių Žurnalo’’. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai
na 10c.

Lietuvių tremtinių 
gyvenimas.

ašyti, pamatę tą 
tarp rusų darbiniu - 

IV) neturi but gana, 
klausimu mes turim 
užsiimti, — męs, so- 

i, o ir šiaip pažangie- 
radikališkieji

PASARliA: PrivnžiHoti galimu 18'los gatvės ir Blue Island Avė. I
{IZ • _ /• • ivieci

(Čia tarpas, cenzūros is 
brauktas. Toliau rašoma)

“Daugely vietų darbiniu

vo darbą neatliepiamas jo
kios grupos ir klesos reika
lui “N. Liet/’ redakcija ra
žo: “jis turėjo organizuoti 

darbą demokratiniais vi- 
suomenybės pamatais, ku
rie leidžia dalyvauti ir kon 
Moliuoti ne tiktai šelpėjas, 
bet ir šelpiamuosius.“ To
liau: “Tiesa, tokiame darbe, 
kur užtenka gauti milžiniš-

Aš turiu pardavimui geriausias ukes, išdirbtas, 
su trobomis ir su visais intaisymais; taipgi ir neiš
dirbtas, Wisconsin, Michigan ii’ kitose valstijose. 
Pirkti galima labai lengvomis išlygomis, su mažais 
pinigais. Taipgi parduodu namus ir lotus Chica- 
goje; išmainau i farmas, arba farmas j namus.

kad iš C. K-to gauna 
tik u i po 9 rub. 

sj, bet tie vaikai, kurie 
ar kitokių .priežasčių 

prieglaudos nelanko, iš Komite
to nieko negauna (vienok prie
glaudos sąrašuose jie pasilieka). 
Sumažėjusio lankančiųjų prie
glaudų skaičiaus būvis nėkiek 
negerėja: ta pati duona, toks 
pat laikymas.

Pabaigoj 'arpai 
važiavo iš 
prieglaudos 
kytoją. 
į o, valka

Šitie visi nurodymai, ypač 
Rekašiaus str a i ps n i a i, ma
ne pajudino prie to, kad aš 
sumaniau parašyt knygelę. 
Ir per S. L. A. seimą, pama
tęs, kaip mus tautos “mylė
tojai“ spardo demokrati
nius pamatus, vieną vakarą, 
apleidęs pasisvečiavimą,

Kun. suite tiek įgriso tremti 
niams, kad kelios moteriške; 
nusamdė susitarė kaž-koki rusa < < c
kuris parašė, joms prašymų 
bet kur - “ar pas gubernato
rių, ar į Centro Komitetą” 
jos pačios nežino; žino tik lai 
kad jokio atsako negavo.

Ženk is.

SAMARA. Vietos lietuvių 
Komitetas laiko 3 vaikų prieg
laudas. Tvarka ten neišpasaky
tai bloga. Viena tų prieglaudų 
kibai drėgna, langų atidryti ne
galima, vaikai nuplyšę ir tt. 
Blogiausia tai. kad nežiūrima

n m, jei 
kiniams 
žiu c 
gatvėj t 
kiti mokini 
nežada 
džiausiąs nešvarumas ir netvar
ka. Duona tai nedakepusi, tai 
supuvusių miltų ir tos dar ma
žai; viralas, kaip ir vaikams e- 
konomijos delei, kai kada su 
vandeniu maišomas. .Jei moki
niai drįsta Įgaliotiniui pasiskų
sti, tai jis tuomet ketina visai jų 
nebešelpti ir už “netylėjirną“

“Nauj ienų” redakcija ra
šo “Diskusijų Sutraukoj“ 
(U. L):

"Susišelpimo principas tai 
buvo vienintelis dalykas, ku
rį’ pirmas paskelbė lietuvių 
spaudoje dabartinis “antra
sis“ “Kovos” redaktorius ir 
kurį galima butų pridėt prie 
minėtų trijų dėsnių, suda
lančių socialistų poziciją.”

Kadangi šitas principas 
man iš pat pradžių rodėsi, ir 
dabar rodosi, labai svarbus 
ir dideli
ekonomiškos kovos principų, 
tai skaitau savo priederme

Šis Vakaras daug kuo skirsis nuo kitą vakarų, nes 
žino ko pageidauja publika.

susišelpimo istorijos rašyto
jas kartais nesuklystų.

*Nau, joji Lietuva’’ kovo 
6 d. (s. st.), N. 11, 1916 m. 
rašė, atsisakydama dalyvau
ti suvažiavime, kurį šaukė 
klerikalinis Centr. Komite 
tas. Nurodžius, kad, kaipo 
šelpimo komitetas, "turėtų

menesio at- 
Voronežo baigusi 
rėdė jų kursus nio- 

Mokslas kiek pagerė,- 
i nebępešaiui, bųt dėl 

kitų augščiau minčių priežas-, 
čįų lanko tik 12

NAUJIENOS
1810 S, Ilalsted Street, -> Chicago, III

“Nauj L.” N. 13, kovo 20 d 
1916, V. Rekašius da aiš 
kiau rašė, pabraukdamas 
“Aš tik norėčia pabraukti

1 kad savo pinigais ir savo rei 
kiliais teturėtų rūpintis pa 
tįs pabėgėliai-žmonės, o ne 
pek vi ėstieji “tanios tėvai’ 

/klerikalai su tautininkais 
r

Kitų tautų pabėgėliai-darbi 
ninkai jau senai pradėjo ko-

tiku: mokiniams griežtai užgy 
ne tremtinius lankyti. Vieną 
pavyzdžiui, žadėjo iš bemlrabu 
čio išmesti, kam 
tremtinio adresu: c
iš Centro Komiteto leidi

bėgei i a ms šel p t i. Pap rasta 
puse komiteto narių pabėgė
liui, pusė — vietiniai.“ ■

Ir taip toliau aiškino ple 
i ną, nors gana siaurai, šite 
' straiĮ>snį buvau pažymėjęs 
I atspausdinti “Dilgėlėse“, si 
1 ta minčia, kad musų visuo
menė apie tai pradėtų rupiu 
ti(\s. Tuo tarpu gavau ii 
“ R a n k Į>e 1 n i o “ nu i n e r j, ku i 
drg. V. K. rašė apie “susi- 
sišelpimo reikalus, atsikrei 
pdamas stačiai į amerikie 
čius. Kad taip, tai tuojau* 

.šito straipsnio dalį, branduo 
\lį, paėmiau, uždėjau 
/ša: “Aukos Susi:
Draugijos” ir pat

ne, berinkdamas medegos 
prie jau esančios po ranka. 
Netrukus ir išėjo knygelė 
“Labdarybe ir žmonišku
mas“. Čionai parodęs visų 
amžių labdarybės nežmoniš
kumą, nurodęs susišelpimo 
tvarką, aš rašiau:

“Šitokia tvarka jau žino
ma; tiesa, da visai ne nuo 
senai težinoma, — apie tai 
tik šįmet mus laikraščiai

Btto 
įsčiau- 

rudens mc 
? sausi ba 

r pussaldės- arbatos 
dažnai vakarykš' 

nok i ui ų- rea I i s tų U k u- 
ir su vandeniu mai- 

kaip ii 
žėjus šalčiams, Vai

va ik u sveikatos. A ta i vyz
dys. Pirm 1 menesių vienoj 
j>ricgLmdoj 8 vaikai sirgo tra
choma. Dabar tokių ligonių 
jau yra apie 80. Mat, pirmie
siems susirgus, nieks jų nuo ki
tų vaikų uditskyre, todjel užsi
krėtė ir visa prieglauda.

Komitetas žiuri į prieglaudas 
per pirštus. (IŠ “N. .L.”).

<xik “Kovos’ bendradarbis iš- 
licfa visą savo tulžį imt “Nau
jienų.“ O kokių pamokslų ji
sai' joms sako apie marksizmą 
ir kitus dalykus!...

Atrodo, kad “Kova“ su savo 
artimesniais prietelials jau taip 
lalj uuėj

joj ta idėja dar nevykdoma 
Dabai
iš Maskvos
mi tik pamatiniai padėliai“. 
Tik bene tarp mokinių, kaip 
p. A. Bulota man pereitą va
sarą sakė, buvęs susišelpi
mo ratelis — netoli tos idė
jos. J/Baltrušaitis.

uių ir gavo nuožiūra juos 
vartoti be plačių musų gy
mtojų sluogsnių kontroles, 

—tokiame darbe mes nenori
me dalyvauti.“

Parašysiu -ir iš mokinių gy
venimo, Sužinojęs iš laikraš
čių, jog Lietuvių Komitetas į- 
strigs mokiniams bendrabučius 
pradžioje mokslo metų j Pane
vėžio reidinę mokyklą atvažia
vo 20 mokinių su viršum. Vi
sus juos priglaudę Lietuvių Ko
mitetas, Reto, buvo pakviesti 
visi lietuviai iš Tatjanos Komi
teto, bet šie, pamatę, kaip kun. 
Suite, naujai atvykusius šelpia, 
atsisakė. Tiesą pasakius, Lie
tuvių Komiteto priglaustiesiams 
teko nemaža vargo patirti. 
Daugiau mėnesio gulėjo moki
niai ant žemes neplautuose, ne
kūrentuose' kambariuose, pasi
kloję kas ką turėjo (paltą, bliu- 
zę etc.), negaudami nei sąsiuvi
nio nei plunksnos. Dabar jau 
šiek-tiek jų padėjimas susitvar
kė, be?t nei drabužių nei balti- 

neskaityti keliems mo
dų otų kelinių ir bl i il

su kurioms tik vasara gali 
pasirodyti ir nuo kurių 

dsisakė, kunigas 
duoti. Vaigvkloi di-

jadiosr’’ “nežino kairioj 
dešinioji,“ nes, gii 

pačios rašė, kad “tėvynė 
klausime yra trįs į 

ate#' srovės.
Odei te> turime pastebėti, 1 

tėvynės klausimas 
dalykas, o tėvynės gynimo klnu- 

-shiMis yra kitas dalykas.
f?a<fcirv šitą peržvalgą, mes 

Wgalime nejjastatyti klausimo: 
Kg visa tatai reiškia? Kokiu bu- 
du galėjo atsitikti taip, kad D. 
& S. organe pasirodė straips- 
aas* kuriame tuzinais knibžda 
.aiškus oponento minties iškrai- 
pyniai ir ligi šmeižimo daeinan- 
lįs priekaištai? Kokiu būdu to- 
lOM* literatiški nesvarumai galė
jo Mšilieti iš po L. S. S. Pild. 
•L. sekretoriaus plunksnos ir 
jĮMitckti įšpaltas laikraščio, kuris 
turi pivienziją kalbėti visų lietu- 
v<ų socialistų vardu?

Ir dar kas mus ypatingai ste- 
jfouut. tai tas tonas, kuriuo J. 
£ukys kailiu su “Naujienomis.“ 
•Jfeujienų’“ straipsniuose', prie 
kiurių jisai prikibo, nėra nieko 
mfcticniška; juose* stengiamasi

Tokios tai naujienos iš Boro- 
vičių padųngės. Kame* lik su
tiksi hvintinj, ašarodamas sku
ndžiasi kun. Suite, kuris ddug 
pažadėjo, kviesdamas iš kitų 
komitetų, o dabar nė to, ką ten 
gaudavo, neduoda. Daug kas 
jau bandė“ vėl kreipties į Tatja
nos ir Lenkų K-tus, be t ten be 
liudijimų, jog esi išsirašęs iš 
Lietuvių Komiteto, nepriima. 
Rašyti tokius liudijimus kun. 
Šultė atsisako; “Negaliu, jokiu 
budu negaliu.” Tiems, kurie 
“bėgioja”, ketina nieko neOsluo-

ŠltUO 
gyviau 
cialista 
ji žmones 
demokratai, liaudininkai“.

“Musų Amerikos lietuvių 
pirmeiviškieji fondai ** 
privalo atsižadėti labdarių 
vardo ir nešelpti jokių 
labdarių ar jų draugijų Lie- 
tuvojekir Rusijoj. Jų prie
dermė: tinsti aukas tuo ke- 
liu, kuriuo jos nueis į susi
šelpiamąsias beturčių komu
nas*** Geriausia bus, jei to
kios komunos bus globoje

1(U (iNovgorocio gimj 
Praeitais metais prieš Kalėdas 
įsteigta čia Centro Komiteto 
skyrius. Įgaliotiniu buvo pas
kirtas kuo. Suite. Iš pradžios 
jis, regis, turėjo omenyj vien 
tremtiulų labą: įsteigė valgyk
lą, siuvyklą, skalbyklą, vaikams 
pricgludą ir kt Visa tai džiu
gino lietuvių tremtinius, ir jie, 
viliojami dar įgaliotinio gra
žiais žadiniais, daug nemąsty
dami, perėjo iš kitų komitetų į 
savąjį.

Ret deja! nelgai 
nelaimingi tremtiniai 
pasirodė, 
terūpi jų 
skalbykla 
uždrausta 
lik Komiteto ponai ii 
pradėta su tremtiniais 

kolioti juos lx

Kiekvienas gali aprūpinti savo ateitį įsigydami 
nuosavią ūkę (farmą). Turėdamas savo farmą ne
reikės b i joties blogų laikų, bedarbių. Dabar geriau
sias laikas pirkti ūkę.

Puikiai charakterizuoja sky
riaus veikimą š. m. pavasarį 
įsteigtosios vaikų prieglaudos 
tvarka. Nusamdytas namelis, 
kame gyvena vos mokanti pa
sirašyti buvusi siuvėja, dabar 
gi mokytoja, ir du vaiku. Kiti 
vaikai gyvena pas tėvus, į prie
glaudą gi ateina tik mokinties. 
Iš karto lankėsi 28 - vaikų. 
Mokinosi jie, mokytojos žo- 
dĮžiais tariant, “iki pietų pote
rių ir įsakų, po pietų padainuo
davo.“ Laikui bėgant, vaikų 
skaičius sumažėjo ligi 8. Atsi
tiko taip del to, kad mokytoja 
naudojosi ypatingais auklėjimo 
budais, kaip šit: tąsė vaikus už 
auses, jH'še plaukus ir tt. 
valgindino vaikus kuopi 
šia (turiu omenyj 
tą) : rytą duodavo 
ronkaiti i 
pietums 
čios nuo i 
s los košes 
šytos sriubos, vakarą 
vytą 
kai negali prieglaudos lankyti 
todėl, kad vieni maži (3—4 m.) 
kiti nėturi rūbų nuogi sėdi 
namie. N’oi 
s i saki 
kiekvienam 
per mėiu

intra- 
Ipimo 
pinau 

“Dilgėlių” N 9 (baland. 21), 
1916. V. Rekašiaus straip
snis paimta į “Dilg.“ N. 10. 
Rodos, ir “Naujienos“ jį at
spausdino — tikrai nežinau.

Tai tokia tos idėjos pra
džia tarpe mus lietuvių.

“N. L.“ N 15, bal. 3, 1916. 
Vaidilos Ainis rašė ilgą 
straipsnį: “Susišelpimo dar 
bas karo metu Latviuose“, o 
N 18-am, 1 d. geg., vėl Re 
kašius rašė apie šelpimą pa 
bėgėlių, genaus sakant, pa
davė vertimą straipsnio iš 
“Naš golos“, kur tarp kite 
ko paminėta ir kaip valdžir 
Į>ersekiojo darbininkų judė 
jimą linkui šelpimo. — “rū
pinosi neleisti darbinin 
kams kištis į pabėgėlių šel 
pi mą“. ‘1 Darbin i nkų komi
tetų narius gaudė i’’ trėmė į 
ne taip tolimas vietas, vai
kė tūkstantinius susirinki
mus ir neleido šaukti nau-
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NAUJIENOS icatm. III

žino

Kalbama lietuviukai ir lenkiškai

JAU!

nors

Turgaus Žinios

22%

IšgydytiVyrai

No. 3

Menesio

PrMtMU wi*B bn>gą

Chicago, Illinois1840 South Halsted; Street

13.40 
-10.75 
11.65 
14.75

Vištos . . 
Viščiukai
Antįs

11 Mb 
.10%

Seconds ....
Ladles ..........

Oleo margarinas
Stalui ..........
Kepimui ...

Kiaušiniai:— 
Extras ......

Paprastieji firsts 
Maišyti ................

Purvinieji ........
Checks ................

Suris:
Cheddars ............
Twins ................
Daisies ....... 
Young Americas 
Longhorns .......
šveicariškas . .. 

Limburger ........
Brick ..................

Paukščiai, gyvi:—

Žiemkenčių kviečių
Patents ..............

Straights ..........
(Hears .................

Vasarių kviečių 
Standard . . , 
Patents 
Straights . . . 

Clears ..
Ruginiai ........

$12.50—14.50
12.50
11.00
2.00-

darbus 
ninkai, 
su bosais 
visokiais
štai kadii

riy per 
bi a u tu 
na isig'

DR. GILL
422 SO. STATE STREET 

PRIEŠ SIEGEL COOPER &

22—22% 
19% 20

1917. 
produktams

15.00—16.00
14.00 14.50

12.50— 14.06
8.00—10.06

12.50— 14J»

ai, arba 
pasirinko 
pinigiško

žinoma, su Reikalaujama a- 
r bile Expre- 

orderį arba . 25c sidabru

Mitulės . ... 
Senės, gėlos 
Avinai, geri

Vidui. (190-250 
Lengvesnės ... 
Paršai, geri . .

Motiejukų No. 1 ...
Motiejukų No. 2. . .
Mot. No 3 maišytas.
Kultų motiejukų ..
Dobilų, sulig rųšies
Prėrijų, sulig rųšies 10.00—14416
Packing ........................... 7.00—8,00

šiaudai, ruginiai .... 10.00—11.60
Kvietiniai ................... 8.50—9.50
Avižiniai ....................... 8.50—9-50

Tai yra viena puikiau
sių lietuvių kalba iš
leistų knygų tiek turi
nio tiek technikos žvil 
gsniu. Kadangi Lie
tuvių darbininkų lite-

3.50— 6.00
3.50— 5.00
2.00—3.50
1.75—2.50
6.50— 7,00 
2,00—^3.50

Kas su ta 
visai lavęi 
turi bend 

suardymas su dar

Atsiųsk 35c pėr t 
oncy < 

10c stampomjs. 'į
Lews Jennings

O. Box 582, Kent Wash

3.50—4:50
L00—2.50

75—2.50

savo reikalus taip, kad karty 
ant visados padalyti galy tam 
pikiui ?

Geriausiai 
iškirpkite šitą žemiau paduotąTkvitukę, parašykite savo vardą ir adresą, įdėkite 
karto qu mnnev orderiu konvertan ir mums

nebesinori juoktis.
Matai kaip! O juk aš dai 

toli gražu visko ncišpasakojau 
Tik klausvk. Aš dai

“KARE, KARĖ”!
Pamatyk pasauli karės laike. 300 

Photogrofijos paveikslų su apskai
tymais 4 spalvose. , Nuimta nuo ti
kro gyvenimo įvairiose.dalyse karės 
Jauke Europoje 
gentį:

Paukščiai, išdarinėti*
Kalakutai (svarui)
Vištos .....................
Antis.......................

The 
Peoples Gas 
Light & Coke 

Company
Wubash G000

Arba atlankyk 
nvusų arčiau
sių skyriaus 
sankrovų.

už kam 
nemokė 

bučernę už pusantro mė 
o tuo tarpu dviejų savai 

iš k u

—Aš nesuprantu, Juozai, 
kaip tai jus apsileidžiate. Sa
kai, kad jūsų departamente ran
dasi 25 darbininkai. Negi jus

di but paskaityti sekančiai
4. VALDYBOS, kurių iš 

pildytojai, globė 
administratoriai 
šių banką del jo 
stiprumo.

5. INSTAIGOS, 
ir įvairios 
jimai ir II 
nigus į šių bankų 
m i i 
visai

-13.50 
-12.00 
2.25 
. 2.40 

4.50—5.50

11.00—12.10 
10.50—11.25 
9.50—11.20 

. 6.50—8.85 
. 7.00—8.75 
. 5.5(1— 7.25 

. 6.75—8.50

11.90—12.25
11.75-42.20
9.15—10.25

knibinėja darbininkus karts 
nuo karto bosams “užfundyti.” 
Girdi, už tai gausite geresnius

atlikti darbą 
arba dargi būti lai
mingu iki jie ne tu
ri smagumo.
Oro atmainos taip 
yra staigios ir taip 
didžiausiame laips
nyje šalčio, kad ne
galima užlaikyti ka 
mbarių smagioj te
mperatūroje.
Didžiausias mažas 
“lygintojas” 2 y r a 
gesu šildytoje. Pra 
deda rodyti pasek
mes į minutą laiko 
ir gali būti užsuka
mas į sekundą.

Mažą šildytoją su 
p’išriubuojamais 

sujungimais ir me
talo dūda galima 
gauti už $1.95; di
desni už $5.50—ma
ži išmokėjimai su 
jųsų mėnesinė gazo 
bila, jei jus norite. 
Labai greitai su
taupyti savo išlai
das už anglis.

—15%
17%

17 %—18
18%—19

No. 2

8.50—8.80
7.90—8.50
7.20—7-80

Pavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto ketu r »••*«•»> ^ajvomh 

tarpu nejučiom® susipažįsti su socializmo mokslu, 
viniais.

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir jų nusamdytieji agitatoriai 
besistengdami trukdyti socialistišką darbininkų judėjimą, pliauškia prasimanę 
visokių nebūtų dalykų apie socializmą. Gi žmonės, kur irgi nepažįsta gerai soci
alizmo mokslo, dažnai tiems kunigų pliauškimams įtiki. Kas perskaitys šitą kny
gą, pažins, kas ištikrųjų yra socializmas, ir į kiekvieną priešų užmetimą mokes 
atšauti rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai turės bematant savo bur
na užčiaupti.

Todėl sakome, kad nei vienas lietuvi* darbininkas neturėtų apsieiti be šios 
knygos.

Pastebėsime prie to, kad Socializmo Minties Blaivumas netiktai savo turimu, 
bet ir technikos žvilgsniu bus tikra lietuvio darbininko knygynėlio pažiba. 
Stambios, aiškios raidės, daili spauda, gera gryna popiera. Ypatingai puikus kny
gos viršelių paveikslas, pieštas žinomo musų dailininko, p. Jono Šileikos. Tai 
paveikslas ant knygų viršeliu spausdintas keturiais dažais.

Knyga turi 230 lakštų.
Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais tvirtais audekliniais apdarais, $L 
Užsisakykite tuojau. Pinigus siųskite Money Orderiu, ne kitaip.

Klausyk, tai tiesiog m tikė
tina1. Juk doras žmogus negali 
su savo bosais taip sėbrauti. 
Iii* gaivalai atsiduoda bosams 
su hunu ir dusia, ardo savo šei-

9.25—9.30
8.30—8.75 
<8.00 -8.25 
7.50..-7.90
7.50—7.80

11.90
8.00
8.00-

12.40-
ŠIENAS

Motiejukų, geriausias 16.50—17.00

2.00—6.00
2.75— 3.50
1.75— 3.50

—suprantama, 
Sena patarlė sako 
nevažiuosi, 
traukia su 
ir uždirba, 
bai vadina

mus; dirbtu 
yra penki bosų biciuoliai 
rusai ir du lie tuviu.

• ■-M?; inland Ave.. Kampas Loomis ir 18-toa Gatvių 
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS 

$600,000.00
Vatalvftlftia Bankas su dideliu kapitalu arti nanag 

Kcsuliariškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Assoela 
lion. Žinoma gvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai vadčti t 
<nd Jie bus Išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara PanadlfiRo, Ketverge ir Subatos vakarais iki 8:36 ▼.

ratura vis dar netur
tinga, tai pasirodymą 
šito stambesnio vei
kalo, kur paprasčiau
sia, kiekvienam su
prantama kalba išdė
stoma socializmo mo
kslas, kiekvienas mą
stąs darbininkas su
tiks didžiausiu pasi
gerėjimu.

Knygą Socializmo 
Minties Blaivumas 
angliškai parašė žino
mas socialistų veikė
jas ir rašytojas Jonas 
Spargo, o lietuvių kal- 
bon, autoriui leidus, 

į išvertė A. Lalis.
I Aprašyti visą šios 
i knygos vertę čia nei

negalima. Pasakysi
me tik tiek, kad ji pa
rašyta taip interesin
gai, jog pradėjus skai 
tyt sunku ir beatsi- 

___ traukti: skaitai kai 
kokią pasaką ir tuo 

socializmo tikslais ir užda-

vogltim vislų ar kam nors lan 
gus išdaužytum, tai nėra abejo 
nes, kad tave “Draugas” įtrauk 
tų j socialistų skaičių, nors ti

yvenūs i a
Piningai lai 

šimtų ir tukstan 
tankumą, visi \

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas

Ciuolių tėra, regis, peuki išviso. 
Mes visi taip negalime daryli.

—Kodėl?
—Trauk jį perkūnas ir tų dar

bą, jei jau negana atiduoti savo 
spėkas, bet dar prisieina suar
dyti ir savo šeimyniškų gyveni
mą del kokio nors čiutabakio,

draugijos 
rųšies susivieni- 
, kurie deda pi- 

norėda- 
ti savo pinigus 

saugiai ir tuo pačiu 
uždirba teisingą pcl-

NAUJlENOMb
Chicago.

Indedu čia money orderi 
nio Minties Blaivumas. Adresą*'

Gyvulių turgus 
CHICAGO, Vas. 5. 

benta šiaip: galvijų 
— 10,000; kiaulių — 
duodamos kainos:
Galvijai—

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

Kiaulės—
Sunkiosios (240—400 sva

rų) ....................... 11.95—12.30

Aš noriu vy
rų, kurie bu
vo gydyti lx 
pasekmių — 

vyrų, k u r i c 
reikalauja gy
dymo ir nesi
rūpino gydy- 
ties ateidami 
kite, n ere

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus

JAS F. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kaaiari**.

Na, o tu u r žinai :
Suprantamas daiktas, kad 

inau: nežinočiau nesaky- 
eglam visi žino, kurie 
loj dirbtuvėj.

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui
60—80 svarų 
90—100 svarų, 
100—120 svarų,

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

Kiauliena, už

Pasikalbėjimas Juozo 
su Jonu.

Kas ]le per vieni r Ar ne
galima tai sužinoti?

Gerai, jei tu taip indomau- 
ji, tai aš tau pasakysiu kiek vė
liau,. Dabar papasakosiu apie 
jų bičiuolystę su bosais ir kaip 
tas kenkia mums darbininkams. 
Mes tarp savęs negalime nei pa
sikalbėti. Gink Dieve, ką nors 
neprielankaus pasakyti apie bo
sų - tuoj tave pataisys. Mat 
šita šaika susideda iš tokių žmo
nių, kurie supranta daug kalbų. 
Ir kaip tik kokis būrelis pradeu 
da kalbeli ka nors apie bosus, 
tai lit' šnipai akimirksny) pra
neša kur reikia, jog darbinin-

t dejai savo gies- 
pakalbėsiva kitą 

i. Dabar gi lik sveikas, 
nes mane laukia boba su vai-

Ir ištikrųjų, tie darbi-------
kurie nenori skai lyties Nė 

daug kenčia. Juos 
budais persekioja, 
iš, - kol jokio rei

kalo neturėjau su bosu, lai jis 
mane gatavas buvo vandens

vi m pasidarė 
nesuprantu.
ra Šeimenos

—Taip, mes irgi apie tai gal
vojame, tariamės. Mes dėsi
me visas pastangas, kad susta
bdyti tuos triksus. Mes žadame 
pareikalauti, kad butų prašalin
tus bosas, — - tai viena; o antra, 
kad neduotų mums užbaigti dei- 
vorkinių darbus.

-Susipažinus su darbo išly-

pas mane. Atmin- 
ikia mokėti nė dolerio 

iki aš parodysiu pasekmes ir ku
rių bile vienas iš musų pageidau
ja. Aš gydžiau Užnuodijimą krau
jo, Privatiškas ligas, Silpnus vy
rus, Strieturą, Varicocele, per 20 
melų.

Aš vartoju vėliausias Naujas 
Metodas, kurios suteikia pasek
mes, kuomet kitos metodos ne
gelbsti. Pasitarimas dykai. Ma
no ofiso valandos yra nuo 9 ry
to iki 8 vai. vak. Nedėliotais nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų. 
Neatidėliok galėdamas išsigydyti 
—jums neatleistina.

Pasitarimas dykai.
—ATEIKIT ŠIANDIEN—

u rojaus 
šeimynink 
monės, tai bosas 
prie jo moters. I 
juo moteris neapsieis ’’grubi- 
joniškai.” Tankiausia vienas 
bosas atsilanko pas Ožką (lie
tuvį). Nežinau, ar tai jo tikra 
pavardė ar ne, bet visi jį taip 
vadina. Antras lietuvis lai... 
msak vsiu.

Gyvulių aiga
ra. 5,000; aviu 
20,000. Paduo-

Vaisiai, žali:— **
Obuoliai, statinė .... 
Grapefruit, d. 46—96 št 
Apelsinai, dėžes ..........
Citrinai, dėžė .......... 2.
Ananasai, gurbas ....

Cukrus, už 100 sv..- 
Pjaustytas, II and E. . 
Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus ....šiaip, galvojau taip, galop nu

sprendžiau numesti šuniui kau
lu. Kiti šiokiu laiku kur nors 
kitur dirbti nepatogu. Be (o, 
dar neužtikrintas žmogus, ar 
tuoj sučiupsi tų darbų. O su 
šeimyna žmogui, žinai, sunku 
ni'dirbant gyventi. Jai apsvar
stęs aš nusprt'iidžiau įsigerti su 
bosu. Matai, iš vargo geriau, o 
ne iš linksmumo.

Suprantama, suprantama. 
“Draugas” visada verčia nuo 
nesveikos galvos ant sveikos, 
.lis ir akliausius vyčius padaro 
socialistais, kuomet tie papildo 
kokį nors prasižengimą. Da- 
leiskime, kad tu padarytum ko

kai tai ir lai kalba, jog Jie ren
giasi nebepirkIi bosams gerti ii 
tl. Bosas, žinoma, u 
l'iksina.” Suranda L 
priežastį ir atkidži 
tausčika kelioms savaitėms del L
“pasitaisymo.” Arba labai tan
kiai sumažina jam darbų.

Bet aš visai mikripau nuo da
lyko. Aš norėjau papasakoti, 
kaip yra ardomos šeimynos. 
Klausvk. Atsilanko bosas pas 

j ir pradeda mauk- 
skystimėlį.” Kada 
nebetenka nei sa-

Kviečiame lietuvius.

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

Kurie dažnai įsi- 
bosais, tai tie gerai 
Juos ir bosai nela- 
Nedaim tokiu bi-

—Suvis ne. Ne iš tavo įkau
šimo aš juokiuos, bet iš tokio 
nepamatuoto aimanavimo. I 
dirbi tris dolerius dienoj ir dau
giau dejuoji negu aš uždirbda
mas $2.25.

—Mat tu esi singelis, o aš tu
riu šeimyną. Vadinasi, skirtu
mas tarp mudviejų didelis. () 
tu visai to nepaisai.

—Ištikrųjų 
nemaniau. Na, gerasis, papa
sakok, koki priežastis verčia ta
ve gerti — vargai spaudžia?

—Gerai, papasakosiu. Tu ži
nai, kad aš dirbu McCormick 
kompanijoj. Aš ten draskau 
pakulių pakius. I ž išdrašky
mą vieno pakio pirmiau mokė
davo 17c, o dabar moka 18c‘. 
TeČiau, pirma išdraskydavome 
18 .— 19 ir 20 pakų, o dabar ge
riausiame atvėjuje tik 17. To
kiu budu uždirbame lyginai 
tiek pat, kaip ir seniau. Butų 
galima uždirbti daugiau, bet bo
sai visokiais budais trukdo.

—Tai dėlto tu, Juozai, ir ge-

tuvių, laiko savo tauponnio- 
sins pinigus šioje bankoje, 
dėlto kad jie žino stiprumą 
šios įstaigos ir mėgsta jos 
patarnavimo ypatybę.

siekia nuo vieno iki 
Visi gauna tą patį širdingą prie- 

banko kapitalu ir perviršiu 
i klausti bankos patarimo pini-

—Heilo, Juozai!
* -—Helio, Jonai! T 

darbo eini?
—Taip, iš darbo. 

. —Kodėl taip vėlai?
— Tai mat pėdės 

del truputį ir užtruk 
gu tau, Juozai; ant sinkų dirbi 
pasidarai nemažai pinigu, ta 
gali ir paūžti.

~Eik jau sau! Kad tu žino 
turn, kiek aš uždirbi ir 1 
tuos pinigus praleidžiu, 
taip nekalbėtum.

—Na, na! Tu, Juozr 
kuomet nepatenkintas, 
bi tris dolerius dienoj ir di 
bi apie kokius tai vargus 
matau, tai jau ir dabar esi gc 
rokai įsikaušęs.

Įsikaušęs tai įsikaušęs.. 
Bet kodėl manęs nepaklausi 
kokiu tikslu aš tai darau: iš lin 
ksmumo ar iš nusiminimo.

—Žiūrėk, kur nuvažiavo 
Kokis čia tau nusiminimas?

—Aš matau, kad tu nori tru 
pūtį pasijuokti iš manęs. Tur 
but todėl, kad aš esu šiandie įsi 
traukęs.

Slate BaiS ui Chicago 
Kurie turi sudėję $32,000 000

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

2. BANKOS IR BANKIE- 
supažindino

ipvertinti šio

12% 
11 % 

100 sv..
zo—41) svarų ........... !
40—60 svarų..............
60—100 svarų ...........

Bulves, bušelis ...... 
Jaunosios, bulvės buš 
Saldžiosios, statinė ..

Daržovės:— 
Burokai, didelė bačka 
Kalafiorai, 12-14 glv. .. 
Agurkai, dėžės, 2 tuz.w 
Salierai, už grįžtę . 
Miorkos, didelė bačka
Kopūstai, 100 syZ ....
Žalieji šimtai,/gurbas 

4? Salotos, galv. |L-4 tuz 
^ Cibuliai, 100 sV ......

Stringbeans, f&rfcgs . <

pu I 
nesio 
čių pėdė sudaro $27.(>5 
rių jau spėjau pragerti 
su $1. Man tiesiog galva suka
si iš nusiminimo.

Ištikrųjų sunkus gyveni
mas. Dar man atėjo vienas da
lykas į galvų. Ar tie lietuviai 
yra katalikai, kurie taip sėbrau
ja su bosu?

Paraliai juos žino. Manau, 
ka.d) katalikai, nes “Draugą” vi
są laiką turi kišeniuj.

Įsidomėk tai, Juozai! Tu 
mėgsti keikti socialistus, o tarp 
jų tokių gaivalų su žiburiu die
nos viduj nesuras.

-Ką tu čia su tais socialistais 
didžiuojirsi. Paskaityk gazietą 
“Draugų”, tai pamatysi, kas ten 
rašoma apie “cicilistų” darbc-

viršinin 
banko 
bumą patarnauti kaipo 
dėtuve del atsargos to

3. KORPORACIJOS, 
lėtiniai mėgsta 
ėti reikalus su 

banka, 
lomi šių depozitorių 
ių dolerių 
■a apsaugi 

$5,000,000, ir visi gali lino 
g i š k uose rei k a 1 ik >se.

Galima pradėti taupyti nuo $1.00 arba daugiau. Taupo 
masai skyrius atdaras subatomis iki 2 VAL. PO PIET ir SU 
BATOS VAKARAIS nuo 6 iki 8 

Kalbame lietuviškai

Valgomieji produktai
CHICAGO, Vas. 5,

Žemiau paduodamos 
kainos dera tik uz.darnu . 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy 
ninkės moka brangiau 
Sviestas:—

Extra Creamery
Extra first ........

MWilillilllK

:r,
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JANITORIŲ STREIKAS

Chicago, III

JONIKAITIS

PROGA KIEKVIENAM

Julijonas Vasiliauskas do nenaturališką stov

policistą
Moricą

2358 R

VIS DAR TEBEJIEŠKOMA 
EKSPLIOZUOS AUKŲ.

Velionis randasi po šhiomi 
numeriu: 3346 W. 38 Str. 2-ros 
lubos, Chicago.

Kviečia velionio moteris 
broliai.

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro 
Nedaliomis: 6 ryto iki pietą.

Draugijos ir Orgaiiizmij Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

M. Lewis, sulietuvino Dr. A. .1. Karalius. 
Išleido J. Ilgaudas.

r 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

L. Dreuhl
Atėmė j
100 dol

LAIŠKAI J LIETUVA
Laiškus 

bet reikia
Vokiškai laišku

Visi gimines ir pažįstami 
kviečiami atsilankyti į šerme
nis ir dalyvaut laidotuvėse.

Sveikatos komiaijonierius sa
ko, kad bažnyčios ir susirinki
mų sales, del jų nesveiko oro, 
tlaug prisidedančios prie plati
nimo ligų t&rp žmonių.

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Modemiš
ki Ėlektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

Policijos viršininkas pasky
rė jr laiko rezervo\j 100 policis- 
tų riaušėms ir muštynėms ge
syti, jeigu tokių atsitiktų tarp 
įvairių tautų “pairi.jotų” del da
bartinių santykių tarp Ameri
kos ir Vokietijos.

jums atsiekiama.
; egzmiri naci jos
. TUOJAU S

sąžiningą gydymą iki jis neišegzaminuos ir pa
matys ligonius savo akimis.

Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių 
Suv. Valstijų kraštų pasigydyt pas Dr. Ross.

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, 
vidurių ir kepenų betvarke, inkstų, pūslės, šla
pinimosi ligomis, syphiliu, arba kraujo betvar
ke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero gydy
mo, neturi palikti nepasitarus su DT. Ross, tu
rinčiu daugiausia patyrimo.

Laike jo dvidešimties keturių metų prakti
kos jis sugrąžino tukstantiems ligonių sveikatą.

'TANKO DARBININKAI VEDA 
ATKAKLIĄ KOVĄ.

apiplėšė aptiekiu inkų 
. 1229 Wilson avė. 
dolerių pinigais ir už 

vertes prekių.

Nukritusios nuo namų po 14 
N. Franklin gtv. gaisrines kopė
čios užgavo einantį pro šalį 
Chas. Jones, 4202 W. End avė. 
Sulaužyta krutinę jį nugabenta 
Iroquois ligoninėn.

Sudegė penkių augštų muro 
namai 222 — 224 S. Jefferson 
St. Žmonių niekas nenukentė
jo. Gaisro priežastis nežinoma.

Thales iki Linneus.
Linneus iki luamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas 
Wesmann’o Paveldėjimo teorija. 
De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpine pagelba” 
Atsakymas Haeckeliui.
Spencer’io “Socijalis Organizmas” 
Spencer’io Individualizmas. 
Civilizacija—Ward ir Dietzgen.

Kaina 50c.

X TELEPHONE YARDS 2721
t DR
2 MEDIKAS IR CHIRURGAS
* 3337 So. Morgan St., Chicago
M Kertė 88-ftio PL hr Morgan St.

s. g o n n o n
1415 S. Hateted SU Chlcaao. III

5 -VESKIOI® 
SffiŠMOKYKlA 

čia gali temokti Anglų kalbos nuo pradinės 
Mgl auga&aoLBiai, telpgl Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Poiitte. 
Ekonomijos, Knygvedyst6s,Dalliarafičio, Lai
škų rafiymo. Prekybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL h 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAL

3106 So.Halsted SL.Chicivšfi

uis apipiešė. Mathew I) 
iki’s saliuna, 1401 N. P 
Laimėjo $185.

KOVA DEL MOKYKI !
TARYBOS.

28 injptų amžiaus, persiskyrė 
su šiuo pasauliu Nedėliojo, va
sario 4 d. 4 vai. 30 min. po pie
tų, West Side Ligonbutyje sir
gęs išviso mėnesį laiko. Pa
liko moterj Petronę ir tris bro
lius, Kazimierą, Pranciškų ir 
Antaną, dideliame nuliūdime.

Lewis, 3855 Fillmore gtv.; 200 
dol. iš Alberto Stryker, 1332 In
dependence blvd.; 10 dol. iš Fl. 
Newell, 1060 Lawrence avė.; 22 
dol. iš Benj. Pilgrim, 1522 Belle 
Plain avė.; ir 11 dol. iš E. Hen
ning, 4123 N. Paulina gtv.

BE A MASTER OF GOOD ENGLISH
If you don’t know English Gram

mar, your English is poor. We have 
prepared a very practical ENGLISH 
GRAMMAR CORRESPONDENCE 
COURSE, with all necessary Lith
uanian' explanations, ' wliivh ■ will 
give you an excellent command of 
the English language.

YOUR SPARE TIME —- thats all 
we ask. If you follow our instruc
tions you will soon be able to speak 
and write English correctly and 
fluently which will be a source of 
pride for yourself and envy to your 
friends 
fore you forget.

AMERICAN SCHOOL 
OF LANGUAGES

1741 W. 47th St., (Dept. N) 
Chicago, Ill.

Policistas Rowell, negras, 
užklupęs namus po nr. 3333 S. 
State St., areštavo šeimininką ir

šis specialis paaukavimas yra geras bile dieną iki Nedėlios, Sausio 28 d.
lydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja. Aš negydau vienų simptomą, 
abaratorijos metodas, tokias kaij) bandymą kraujo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo If 

šlapumo, ir tokiu budu surandu tikrą priežastį jųsų negalės.
Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pajiegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies.

Suranda žmonėse aiškiai pilnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, ženklai, kurie 
Kaip randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm laiko senstate 
leiskite man išpasakoti jųsų širdies ir kraujo sūdymų paslaptis

veikalus ir laimės, kuri Icng vai yra j 
; tiesą prie X-Bay ir daktariškos 
NE ATI 1 )icl JOK, ATEIK

Ernest \avic, 4817 Throop 
parėjo namo girtas ir išvarė pa
čių ir keturis vaikus auk. Poli
cija areštavo ii.

Fort Dearborn Banko pagrin- 
dyj buvo iškilęs gaisras, kurį 
vienok urnai spėta užgesinti. 
Nuostoliai maži.

Byloj del persiskyrimo A. 
Fiedman, 3645 Polk St., skun
džia savo pačių užtai, kad ji, 
turėdama medinę kojų, mokė
jus užslėpti tatai nuo jo iki po 
vestuvių.

apgarsinimas yra geras už $5.00 
bile kurso imamo šiame mėnes- 

syje Musų Mokykloje.
) W Musų sistema Ir ypatUL 

VjJ. t.-r kna mokinimas padaryti 
JfcbL iUH ^inovu u trampuj lai-

parodo staigią mirtį, gali apsireikšti bile laiku 
. Mano kraujo spaudimas pasakys. ATEIKIT— 

tuokart galima bus jums tikrai patarti kas geriausia yra jums daryti.

Vakar rytų buvo 
ras Columbus 
N. Leavitt ir 
Ugnis 
siutą, 
tolių.

Harry Aeckerman, 1910 Wi 
slijiurne avė., sužeistas autome 
biliu.

Trįs banditai pavogė S. Sil 
vermano, 1010 S. Asliland avė. 
automobilių, sumušė 
Alb. J o nesą ir pašovė 
Gold, aptiekiiiinką,

sit'd gat. Iš viso 
lavonu keturiolika

K

lio dar nesuranda.

ciia, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do nenaturališką stovi, ir visai praša
lina visą spėliojimo darbą. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų kūno, jus nelurė- 

r tumčt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik už 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite tpo- 

\jaus pirm negu šis specialis paaukavi- 
inas užsibaigs — ir leiskit X-Bay pasa
kyti tikrą teisybe apie priežastį jųsų 
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau
lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, suraskit tikrų
jų savo negalės priežastį, ir sutaupyki
te, galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačią gyvastį.
šis apgarsinimas užkviečia jus j ieško! i 
atsineškit šį r apgarsinimą, kuris suteikia jum

Mes turima didftfaiMfa* 
įį/f/n ir geriausius kirpimo— 

( RiflHI KmkI deyiuninjf ir Mūvimo sky-
■ IJSįM Huh, kur mes sutelksima
SĮktUs praktišką patyriu kuo-

UB9g£K|l ■Kayl Elektra vnr'rnoM mail
no* nura** litavimo aky- 

Iii j ei ,r^no**K
M Jh Larį' I uMkvhtehanl

aplankyti • ir pamatyti 
.....  ™__ must) mokyklą bile lai

tu — dieną ir vakarais ir Kauti apaclaliBkmi 
oiglą kaina laike ftio mbnesio.

Petranos daromos paanl Jųjįą mietą — Mla 
•tailife arba dydMo, 1M bila madą knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KA8NICKA, principal**,
118 N. Lm Salle St. Kambarys 416-417 

Prieš City Hali

Po priėmimo egzaminacijos, jei ji 
nevisai užganėdina jus, nemokykit man 
nė cčnto. Visai nėra nė skausmo nė

mo sumanymas, kad m o 
rkly taryba butų žmo

nių rankose.

V;ikar vakare mums tapo te
lefonu pranešta, kad janitoriai 
ir langų plovėjai priklausą uni
jai office Bldg. Janitors and 
Window Washers paskelbę 
streikų. Daugelis jau metę da
rbų vakar 6 vai. vakare. Kiti 
dar dirbą. Tie, kur dar neme
tė darbo ir dar apie streiką ne
sužinojo, gaus luojaus praneši
mą iš unijos viršininkų. Dar
bininkai reikalauja didesnes 
mokesties ir geresnių darbo są-

Nes kiekvienas gali degtinę arba 
arielką padaryti namie už pusę kai 
nos, kokios tik nori. Nereikia jo
kių įrankių negi patyrimo: į dvi 
minutes gali padaryti kvortą ska
naus ir sveiko gėrimo, bile tik žino
si medegą. Rašydami laišką i n dė
kite už 2 centu štampą, o mes ap
rašysime visas paslaptis.

balso 
nos. ■ 
PanedŽliais 
ąvę.,l-mos lubos; nuo 4 iki 9:30 vai. vak 
Seredomis
avė., 3-cios lubos; nuo 4 iki 9:30 v. vak. 

Gyveninio vieta:
1531 Milwaukee Ave., Antros lubos 

STASYS TURSKIS, Mokytojas.

patinka kapitalistų organizaci 
joms, kaip antai Illinois Manu 
facturers Association, Associa 
ied Employers of Illinois ir k 
ir jos rengiasi visomis jiegomis 
veikti į leįįiskituros 
Springfrelde, idant tas 
sumanymas nepereitų 
ros gi pusės tą sumanymą rt' 
auti visos didžiules organizaci 
jos, kaip Woman’s City Club 
Chicago Woman’s Club, Jewish 
Woma n’s Council, Illinois Fe
deration of Woman’s Clubs 
Illinois Equal Suffrage Ass'n ii 
kitos. mokykloj, prie 

Augusta gatvių, 
betgi greitai buvo užge- 
padariufi šiek tiek nuos- 
šiaip niekas nenukentė

jo. Tą mokyklą lanko arti aš- 
tuoniuoljkos šimtų mokinių.

Dailės Mokykla
MOKINU mišrus, moterų, vyrų ir vai

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

DUODU privatiškas lekcijas lavinimo 
dano, vargonų, smuikos ir mandali- 
alandos ir ofisų vietos sekančios:

Roselande, 10635 Edbrooke

į Lietuvą galima siųsti, 
juos surašyti vokiškai.

parašo ir n Tiro
lio, kaip juos išsiųsti M. JurgeBe- 
nienė, 751 W. 32ml Xli < H, Chicago. 
Ill. Kreipkitės vakarais nuo 5 iki 
8 vai.

“COMMON SENSE CUTTING 
SYSTEM“ mokoma specialiai šiame 
mėnesyje: 12 pilnos micros braižy
tų modelių su pilnomis instrukcijo
mis, kaip ištaisyti miera ir piešinius 
del visų inierų, išžiūru ir formų, at- 
spaustąįant kiekvieno modelio mo
kytis be mokytojo. Kaina nupigin
ta iki $5.00. tž DYKA FARODAVI
MAS SYSTEMOS NEDALIOJE FO 
PIETŲ NUO 2 iki 4.

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

Chicago, III.

Patarimai Dykai 
yyrai ir Moters

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo
damas į rankas naujų ir nepatyrusių 
daktarų. Mums malonu patarti šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su Dr. Ross dykai. Jis yra 
senąs užtikimas ir ilgiausiai praktikuo- 

_ jąs specialistas Chicagoje.
Jis negydo ligonių per krasų. Jokia dak-

Automobilius suvažinėjo ne
pažįstamą mergaitę, apie 12 
metų amžiaus, ties 14-ta give ir 
Ashland avė. Jos kūną nuga
benta pas laidotojus Rohn and 
Grahl, 1244 S. Asliland avė.

Kurie sergate, kenčiate ir nusimi
nę, pasinaudokit šia didele auka. Tik
tai trumpam aikui aš suteiksiu X-Ray 
ir daktarišką examinaeija už $1.00, 
daug expertų ima nuo $5.00 iki $10.00. 
Jus nebusite priversti gydytis. AŠ duo
du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
nroterei šioje apielinkėje progą žinoti, 
ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau 

gvdv

DR. C. R. LAYTON
14 So. Halsted St., arti Madlaofct 8t., sekantis prie Mid City
Bank Building. Visas 2-ras augfttas. Chicago.

Gaisrininkai ir miesto darbi
ninkai vis dar tebekasa cksplio- 
zijos ir gaisro sunaikintų namų 
griuvėsiuose pine 14-tos ir Hal- 

ikišiol atkasta 
bet dauge- 
Kaip tyčia 

pasitaikę dideli šidčiai labai tru
kdo darbą.

Tuo tarpu eina tyrinėjimai, 
kad susekus,“kas yra kaltas, kad 
ekspliozija įvyko. Bet kaltini
nko, matyt, nesuras, arba su
ras tiek, kad tikrieji kaltininkai 
nekalti. Tai matyt iš prokuroro 
skelbimo, būtent, kad Gazo Ko
mpanija čia jokiu budu nesup
ti kalta. Kaltas buvęs greičiau
sia girtas gazo inspektorius, kad 
jis nematęs, jog gazo įvados 
hm usios blogos. Jis turėsiąs 
atsakyti. Je, kas gi matė, kad 
milijonierių pajilešiiilų kompa- 

nors buvusios

Rado negyvą arklių tvarte 
darbininką John Olsoną, 2111 
W. Huron St. Mirties priežas
tis nežinoma.

Western Elec- 
kuri vasarą 

1915 metų privertė savo darbi
ninkus ir darbininkes važiuoti 
laivu per ežerą kompanijos biz
niui garsinti, bet tiems vos su
lipus laivan, tas laivas — East
land — apsivertė ir daugiau 
kaip astuoni šimtai darbininkų 

jaunikaičių ir mergelių Chi
cago* upes vandenyj žuvo?

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEK ORIUS ANT BMlIMiKJOWTO 

SUAUGIEiMS
Akiniai aukso rxn.mose nuo $3.00 Ir au- 
KŽįiau. Sidabro rėmuose nuo ^l.OO tr 
augičiau. Pritaikome akinius u£d)dcą. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nemŠAku- 
mM, akių skaudėjimas, užvilkima* ir 
tt. yra vaisiais j vairių Jijrų, kurie H*Ji 
būti praAalintoe gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas ultdykų, jei prrtąi ■* 

A skauda akis. Jei jos raudono*, ąal* 
kfl va sopa, jei blogai matai, jei ak j a all- 
■ f psta, netęsk ilgiau, o j ieškok pajęelbo* 
H aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
į| k.inihi iitdsii, Aimliii )ne»» kol- 
Į natri Kvarantuojam akinius ir kieukia- 

nam gerai prireakam.
S. M. M ES IR OFF, Eksportas Optikas, 

Jei jųa sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pjpa mane. Al buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virė 10 metų, Amerikoj 15 metų. Al duodu patarimua DYKAL 
padaryti bile kokius MMŪnu vaistus. Ai rekomenduoją Mk GKBUS daktarus. J 
draugas žmonių 8. M. MESJHOI J , 80. MORGAN 8 1., ( HICA(X), JL1

Sustreikavusieji Schiff and 
(a>. Banko (prie 12 st. ir Hals- 
ted) darbininkai (klerkai) ve
da atkaklią kovą su savo sam
dytojais. Streikininkus remia 
United Hebrew Trades. Nežiu- 
-int baisių speigų jie pikietuoja 
apie banką ir daboja slreiklau- 
J^ių. Unistai sako, kad Chicago 
Clearing House (bankų organi
zacija) atsiuntus skebų streiki- 
kininku vietoms užimti, be to 
detektivų agentūra McGuire and 
White nusamdyta, kad ji viso
kiais gązdininiais priverstų 
streikininkas pasiduoti. Buvo 
jau keletas piketuotojų areštuo
ta, bet juos veikiai paleista. 
Streikas kilo dėlto, kad bankas 
nenorėdamas pripažinti naujai 
susiorganizavusios banko dar
bininkų unijos keletą klerkų 
pašalino iš darbo.

IIĮI II II wnHtuW ■ ................. t ■■ ' .1 ■■■■■■■...............................

DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St, Kampas 
Monroe St.,..............-................Chicago, DI.
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto* 
Silpni, nervuoti, sergą ir sunykę vyrai sustiprėja, Heka ener
giški ir sveiki.

Jeigu jus turite kokį silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
ištikimą specialistą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne- 
dėliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedėlio, Seredos, 
Pėtnyčios ir Suhatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

FU Tel. Canal 2J1H

S Dr. A. L Yuška §
Gydytojas ir Chirurgą* ĖĮ 

&S 1749 So. Halsted St, kampas 
18-tos gatvės, Chicago, HL Q

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR FA VEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina;
FanedėJyj, Ketverge ir Su baloj 

Paprastomis dienomis pirmas flora* 
10c, Balkonas 5c.

Subatog vakarais ir įiedėliomia pi> 
mąs floras 15c, Balkonas 10c 
HALSTED ir 32-ra GATVt

...............—■ ■ — —iwiawmi I n UH I—IH >11 ■■■ II i I II»

MOKYKIS SIUT MOTKRIfiKUb 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirp) 
mo formų siūti naminius daik 
tus arba aprėdai us. Diplomai- 
kiekvienam, kurs išsimokins 
Valandos dieną arba vakarai* 
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

. 4255 S. Richmond, Chicago, Illinois 

oBmani

daug metų patyrimo paseku 
mo pilvo, kepenų, plaučiu 
pūslės kliūtis, r 
kraujo ir odos lig; 
su, nosies ir gerklė 
viŠkų ligų yjMiting

žmonės renka, bet paskiria 
miesto majoras. Dėlto ji pri
klauso ne nuo žmonių, ir dagi 
fie nuo žmonių atstoviu miesto 
taryboj, bet n%o majoro. Ma
joras gi paskiria tarybon. žino
ma, tik tokius žmones, kokie 
jam patinka — savo draugus ir 
bičiuolius, nors jie ir visai mo
kyklų ir edukacijos dalykuose 
butų ne kompetontiški. Tokiems 
žmonėms, patekusiems mokyk
lų tarybon, suprantama, ne mo- 

Hdų dalykai ir rupi, bet poli- 
ia, pasipelnymas ir tarnavi- 
s piniguočiams. Tatai labai 
zdžiai pasmode pastarųjų me 
kova mokyklų tarybos, ku- 
s prezidentu yra paskilbęs 

•akcionierius Jake I.ocb, prii š 
mokytojų organizaciją. Sava- 
alingas JakcLoebo ir jo šaikos 
šeimininkavimas nuėjo taip to
šį kad privertė pagalvoti apie 
ai ir miesto tary bą. Dabar mie
lo tarybos subkomisija sutai- 
ė ir valstijos-legislaturai pada- 
4L įstatymo projektą, sulig ku
ilio mokyklų taryba butų ne 
Bajoro skiriama, bet pačių 
;monių renkama iš sejitynių 
tariu. Tuo tikimos pagilinti 
Militiką ir sunsuodegax imą iš 
nokyklų tarybos, šitas įslaty-

Dr. Gilbert H. W}*nehoop, 
4500 Sheridan rd., patrauktas 
tamson W. C. Felton, 940 ArgW- 
le, reikalai!ja $50,000 už apšmei
žimu.

Vyriškų Drapanų Darganai |
Nauji, neatimti, daryti am užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi mio $15 iki 
$35 siutai ir overkotal, nuo $7.50 iki 
18 dolėrįų.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotu.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, neilėliomis ir va 
karais.

k •iiHh'jiiihą, 
I n ir t varą, 

alsii nugi jjiiHi i-’.iui,), skausimis pilve, 
mu.rm'Čjimą žarnose, mistojima apeti
to, nuovargi, misidėvrjinuj. pajautimą, 
nerviškmna, i) Dalcncva nvkima. tai

TAIGI NELEISK $1.00 STOVĖTI 
TARPE JŲfi IR SVEIKATOS 

------ ATEIK------  
PASITEIRAUK

1   ..y*'—*   ■■m ., i' į i ,,i ■.
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most
22nd1103

mu

Pranešimai
DYKAI

Paieško ji mai

fir. O. Blumenthal

Pardavimui Dr. W. YUSZKIEWICZ

Reikalavimai

ent<

Garsintos “Naujienoseeago

1873 
2054 
1045 
1510 
mo

Specialistas moteriškų 
vyriškų Ir valkų ligų

America* School 
ot Languages

1644
1886
2612
1217
1882
1818

AMrikMOtta

sas, bertainiai cash dividen 
dai $5 nuo šimto.

Dr. A. I. EPŠTEIN
GYDVTOJASirCHIRIMMS

WEST SIDE
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St. 
W. Madison St

RE I KA LA I’.LAMA 
ir pusiniui 
garu

PARSIDUODA 
toj prie dideles 
gerai išdirbtus, 
sveikatos.
4209 So. Kedzie

akinius, e*s*Ml

Per paskutines kelias die
nas National Bank of the 
Republic of Chicago, sulau
kė augščiausios sumos depo
zitų. Suma siekia $35,000,-

Draugi], pranešimu* *kelbt*m«
Franešinml betgi tari bui

Sears Robuck and Co. su
muša rekordus. Metinis tos 
kompanijos grynas pelnas — 
$16,488,286.

F r Urnai* u- 
iLa, Gvaran- 
haotių vertė* 

Oo p ar b id ue

Althrough, Panamos mie

-AflARGA
• uzmokeetie*. 
įduodami ii vakaro, laiškeliu arba telefonų 
r įduot i t, pači, diea,, kada apausdirutma*
♦en ra i t iv, nebegali but įdėti. — ‘*N«ajienų**

TALKININKAI GARBINA 
WILSONĄ.

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

io 27 
10 ka

ry kviečių; 195 karai komų; 
92 karai avižų; 5 karai ru
gių; 46 karai miežių; jaučių 
išleista 24,000 galvų.

TURIU paaukauti $105 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir G krases už 
$20. Karpctas $10. Komodos, bra- 
slnės lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas už pirmą pa
siūlymą; $225 viclrola ir rekordai
— už $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie Avė 

Chicago, III.

Geriautfioa 
rųiles, 10c v* 
*Ū», par»i- 
iuod* ui ..

K.NURKA1TIS O.D.
Optametristas ir Optikas 
Pritaikau akinius pagal 

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

Pel. 1 luinboldt 4613

Or. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

RASI RANDAVO.! A 5 puikus kam
bariai labai pigiai. Norintjs gerų, 
šviesių, švariu kambarių, teiksitės 
atsišauki i tuojaus.

K. Jamontas, 
1810 S. Halsted St., Chicago.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popieros 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Hhlstcd St., Chicago, I1L

PARYŽIUS, vasario 6. — 
Francijoj daromos demons- 
tr aci jos išreiški mu i garbės 
Suv. Valstijų prezidentui 
Wilsonui už tai, kad Suv. 
Valst pertraukia ryšius su 
Vokietija.

Suprantama^ Francijoj ti
kimasi, kad Suv. Valst. pa
darys dar viena žingsnį — 
būtent paskelbs karę Vokie
tijai. Ir tatai, anot Pary
žiaus laikraščių, paskubin
sią karės galą. Amerikos in
taką karėje busianti dau
giau morališka. Bet josios, 
gird i, pavyzd žiu paseksi a n - 
čios kitos neutralės šalįs, ir 
to dele i karė dar ateinančią 
vasarą turėsianti užsibaigti, 
žinoma, talkininkų laimejL-

svarbių reikalų. Malonėkite at
sivesti naujų nanų arba kurie 
pritariate musų organizacijai 
malonekte ateiti prisirašyti.

Draugiškai

Iš PRIEŽASTIES perėjimo j dide
snį biznį esu priverstas parduoti ar
ba paimti teisinga vyrą i part nerius 
prie Kotelio biznio 
ra išdirbtas per 
neša gera pelną 
ra pirmos Liesos ir 
šioj vietoj, 
neroikaling 
del prižiūrėjimo 
įstoti į švarų 
keliais šimtais 
suma galima 

Norėdami 
n age r į New 
Ohio and Cl

M Telephone Humboldt 1278- £

g M. SAHUP M.-D. § 
Q Bena* Rukkr Gydytoja, ir Chirurgą*. S 
Q Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai- D 
M kiškų, taipgi Chroniškų Ligų. M 
Q OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., M 
8 Kampas North Ave., Kambary* 206. 9 
S VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; § 
O 1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare. o

W. Chicago A v, 
Blue Island Av. 
W. North Av.
8. Halsted St 
S. Halsted 8L 
W. 12th St.

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.

ri yra praktiškai sutvarky
ta. Gyventojų tenai yra 
60,000, bet ubagai visai nėra, 
išskiriant keletą aklų.

Laisvas.

Geriau šia 
Jankes, suly
dink »u bent 
tokia, % »v

Reikalauja darbininkų.
VnlstijoB nemokamas Darbo Biurais 

reikalauja daug darbininku 
Chicogoje ir kitur.

Valstijos nemokamas Darbo Biu
ras, 526 So. Dearborn St., Chicago

BASI RANDA VO.J A 
jn mašinų.
1921“ Canalport Ave.,

Dr. M.Stupnicki
8109 So. Morgaa St, Chicago. 
VALANDOS: nuo R iki 11 iš
ryto, nuo 6 iki 8 vakaro,

REIKALAUJU patyrusio bnčerio 
darbas ant visados. Atsišaukite po 
šituo antrašu:
2098 Canalport

as esu susirgęs ir nuga 
ligonbutin, del tos prie 
visos bylos tapo atidi1 
vasario 17 d. š. m.

SPECIALIAI parsiduoda rakan
dai. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1822 S. Halsted SI., arti 18 
gatvės. Chicago, 111. Nuo G iki 10

OfiHft* tr Gyvenimam
3600 S. Halsted St., kmnp 36 st
Ofisą* atdaras iki 10 vai. ryto, 1—> 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

PARSIDUODA 4 automobiliai:
1, Wenton Limuzinas;
2) Pochard Limuzinas;
3) Lozer vasarinis;
4) Catlleg Trokas, geras del c.hio- 
niaus arba bučemės. Visi keUiri 
automobilini yra vartojami kaselio. 
Parduosiu pigiai, nes einu į kitą už
siėmimą. F. STL’PELIS,
1715 W. 4G St., Chicago, III.

Tel. Yards 7158.

10 karų dirbėjų
1 kurpiaus
1 fotografisto
20 prie automobilių taisymo
1 mašinisto
1 naktinio sargo
1 molder io
4 prie Gordon fyderio

e auksinių žiedų dirbimo, 
au daugelio darbininkų ne 
ku kitokiems darbams.

akaudvjimą ir paslaptinga- 
ju*> siti), rink itką jp jum 
tuksi arčius ligonių. Put

OFISO VALANDOS:
1909 BMJE ISLAND AVI

irų dirbėju 
taipgi reikalaujama ei- 

pardavejų. Atsišaukite i 
k“VIEEKA BOLONIJA”

\fr. Division St., Chicago.

Elektriška Diagnoze ir Gydymą* 
Speciališka medicina nuo 

užnuodijiino kraujo
Vandene ta medega slaptim Ilgom

2059 W. MADISON ST., kampas 
Hoyne Avė., viri nptieko*

Pagal šalis, žmonių taupu
mas pasi rodo sekantis: 
Švaicarijoje nuo kiekvieno 
tūkstančio gyventojų turi 
taupamuose skjmiuose pasi
dėję pinigų 554 žmonės; Da
nijoje ir Scandinavijoje — 
nuo 400 iki 450; Francijoje, 
346; Holandijoje — 325; Vo
kietijoje — 317; Anglijoje — 
302; Japonijoje — 270; Ita
lijoje — 220; Suvienytose' 
Valstijose tik 99 žmonės.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas^ 
-Specialiai** Moteriškų, Vyri Ik ų, Vaik^ 

ir viny chroniški Li*i.
Vtdando*: 10—11 ryto, 4—5 po piety, 7—8 va
kar*. Nedeliomia 10—1 iro pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

N A U J I E N\Q S. Chicago. III

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, Ill.

BEIKALAl’JAME 100 merginų tv;i 
yli naujus bovelninius skudurus 
ra mokestis. . 757-59 W Taylot 
reef, Chicago, Ill.

i
PIRK SAU visas Plum buvoji
mui reikmenis tiesiai už “who- « 
lesale” kainas. Mes parduosi- , 
me visiems.

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO..

1637 W. Division st., Chicago, 
Cor. Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai. „

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAI 
tuii tkaudančia* arba eilpna* akie, aa

Hteilankyk.it* pa* maa*

į United States Steel corpo- 
raeija per paskutinį bertainį 
1916 metų, manė padaryti 
$100,000,000, bet ekspertams 
apskaičius uždarbis siekė 
tik $96,000,000.

Bend ra laikinės nuosavybės formos.
P r i m i t v v i š k a s k o m u n i z m a s.
Šeimyna arba girniningasai kolektyviz

Pilnai užaugęs
strausas yni septynių pėdų 
augščio ir arklio greitumu 
gali nešti vidutinišką žmo-

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vežei is
LIETUVIS DENTIST*

Valandoi: nuo 0 ryto iki i ra*
Nedaliomis pagal sntarimg*

4712 So. Ashland Avi,
arti 47-toa latvla.

BEI KAL ULIAME patyrusių vyru 
del apdarymo dešrų ir dirbti lauke 

kaipo pardavėjas. Atsišaukite Se- 
redoje tarp G— .8 vakaro šiuo adresu 
3735 So. Halsted St., Chicago.

Tai
rmdui

Išvažiavimui iš Chicagos reikalin
ga daugelio darbininkų prie Įvairių-* 
įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybes valkų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kidp 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntlnėjimui, mokinties įvairių a- 
nialų etc.

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja 
ma moterų ir merginų įvairiems da
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, namų 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

nobtb anw 
m VV. DfrtaltB 
720 W. Nordb A*. 
2640 Lincoln 
>',44 JAncoln 
4411 N. CUrit

Sunkiausi ir lengviausi 
med žia i a u ga S u v i e n v t (>sc 
Valstijose. Pirmieji gelž 
medžiai auga Floridoj, g 
lęligvie j i, v a d i n a m i
medžiai piet rytinėj 
rijos dalyje.

J U J K AI ,A C J A ME aprei t a riti 
moleviško darbo. Atsišaukite.

lg. Tarnaszaw
14 15 W Chicago Avi

mt'rgimi dirbli prie “Sausage Cas 
ings“. Pastovus darbas, gera mokes 
st is, puikiausios dirbamosios vietos 

poilsio laikotarpi

tų. Atsišaukite į superintendento o- 
fisą. OPPI^HEIMER GASSINGS 
CO., 1020-8 West -8(5111 Street,.. Gili-

IIO- 
siisiriiikinui 

os ’Kontnibandi- 
pninirskit.

Valdvba.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, ipveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $1GO.OO se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonu, 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 
kur jus gyvenat. Viskas vartotu vos 
9 savaites^ Parsiduos taipgi po vie
na. Atsišaukite tuojaus. Gyveni
mo vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 
22-ros glv., Chicago, Ill.

BEI K LING AS duonkepis-—-pi r- 
marankis. Kepama balta ir juoda 
duonos. Kad butu blaivus. Mažai 
darbo ir gera mokestis. Atsišaukite 
į “.Naujienų“ ofisą, N 22.

PRANEŠIMAS.
Sietyno choro e.xtni stisirinki- 

n t;irni ii k <•, vasario (i, 
irę. Dainininkai ir 

dainininkes malonėkite atsilan
kyti paskirtu laiku, nes bus 
daug; visokių svarbių dalykų ta
riama, taipjau bus rinkimas S. 
L. D.VS. I apskričio dirigento ir 
kitu viršininku.

Or*h PovfiPas Zilvšitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Halsted Street.
'I'd. Drover 7179 

VALANDOS : 9--11 ’ išryto ;
2 5 po pietų; 6 9 vakare. 

GYVENIMAS: 3341 So. Union Avė
.• Tel. Yards 537.

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAI

BEIKALING.A bevaike šeimyna 
nąie janitoriaus gyventi. Greitu 
laiku atsiš?uikil(‘: 3707 Indiana avė. 
Chicago, III.

Barbora širkaitė-Pauiiukienė, Bu- 
sijoj, pajieško savo broliu, Dominin
ko ir Ignaco širkų. Gy veno St. Louis 
Mo. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

P. Petrauskas,
1530 So. Paulina S., Chicago. III.

PRANEŠIMAS.
Lietuvių Kriaučių Kliubas S. 

P. lailkys savo mėnesinį susi
rinkimą vasario 7 d. Pradžia c
7:30 vai. vak. Vieta Liuosybes 
svetainėje, 1822 VVabansia. avė.

Draugai ir drauges, malonė
kit!' atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų. Nepamirškite, 
kad yra pakeltas klausimas kas- 
link organo.

> C?F. Dikšas, Nu t. rast. ^

HEIKALLNG.Y jauna mergina dir 
ht-i sankrovoj. /įsišaukite tuojau: 

M. Fradin
1889 Mihvaul

Ik. G. K. Glaser
Praktikuoja 25 metai. 

Gyvenimas ir Ofisas 
3149 S. Morgan SL, kertė 32 it. 

Chicago, III.
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:

l’EHČALAL’JAM.l' gerą ir gabų vy 
r;i prie pardavinėjimo namų ir lo
tu. Puiki proga išmokti Heal listati 
biznį ir uždirbti getrus pinigus be 
sirnokinant. Gali pašvęsti tani, da
is kui visa laiką arba tik vakarai.4 
ir šventadieniais. Geros išlygos 
Kreipkitės ypatlškai.

ZABELEI), WOZNIAK and CO., 
2703 W. I7th St., Chicago, 111

PRANEŠIMAS.
L. D. Lit. Draugijos lū-to 

kuopos susirinkimas Įvyks utar 
ninke. vasario G d.., 8 vai. vaka 
iv, M. Meldažio svetainėj. 221 
W. 23rd PI.

\ isi nariai malonėk i te atšilau

Telephone Drover 961)3

Dr. A A. ROTH

ROSELAND, ILL.
SLA. 1.39 kp. rengia paskaitas 

vasario 7 d., 7:30 v. v. Brolių 
Strumilų s\vt. Prtlekcijų skai
tys Dr. L. A. Graičunas temoje: 
'‘Amatai sveikatos atžvilgiu?’ 
Pni.Miine kuodaugiausia publi
kos atsilankyti i šių prelekciją.

Komitetas.

200.00 gatavais pinigais nupirks 
gerą ant (Iviejų šeintynų namą aidi 
Grane (5). fabriko ir lietuviškos ba
žnyčios. Likusius pinigus išmokėti 
po $10 . mėnesį. Kaina $2350.

2 angštų namas, G ir G kambariai, 
didj stainė užpakalyje. Maudynės, 
gazas, lik $5000.00, vertas $6000. Ke
letą 30 pėdų pločio lotų arti Crane 
Co. nepaprastai pigiai ant mėnesi
nių išmokėjimų.

ZABELLd, WOZNIAK and CO., 
2703 W. 17 St., Chicago, Ilk

Nuo 10—12 pietų, ir 
Telephono Canal 3110 

Gyvenimas, 3112 S. Halsted st 
Valandos: 8--9 ryte, tikUd.

Ka*
S»lvo* skaudėjimą,

Dr. W. Yuszkiewicz 
1155 Milwaukee At«.

V*landos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*.
Ncdtlionii* nuo V ryto iki 1 po pietį}.

PI IKI VIETA išrandavojimui ka
mbariu, G. i ūsus gyvenimas arba fia
lai, 11 kambariu, elektriką, maudy
nė. garage, visi įrengimai, apie $300 
grynais pinigais, likusius pagal iš
gale; kaina $2,500. McDONNELL, 
2030 W. 38 Str., Chicago, III.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS 

a

Gerai lietuviams r.inomaa per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo.aštrias ir chroniškas Ilgas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ilny ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, 1025 W. 18th 
St., netoli Fi.sk

VALANDOS
6 -8 vakarais.

PARS!DIODĄ 1 volkeisis vertas 
200 dol. už 85 dol. kowkeisai 4 po 
dešimts pėdų ilgumo (plaid glass) 
storas stiklas. Pečius naujas, ver
tas 50 dol. dabar už 20 dol. Taipgi 
parsiduoda namų rakandai, vertės 
300 dol už 100 dol..

Laikrodininko 3 benčiai ir visokių 
“treis” sowkeisu. -

Pasiskubinki! ateiti, nes aš už lai 
taip pigiai parduodu, kpd man reik 
mokėt randa: Aš buvoti pirkęs ant
ra štorą auksinių/daikhi, bei kada
ngi man buvo Neparanku du Storu 
turėt taigi dabartės didžiumą turiu 
Parduoti. Atsišaukite į laikrodžių 
Štorą — PJMillėrio, 2256 W. 22 St. 
Chicago, lift.
Wfrl»H||||i...Illi Rill >11111 .1

T Jeigu
X Jeigu
2, JcjKu - -X Jeigu tau skauda akys skaitant
$ reikalingas akinių.
2 Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 tnel 
JĮ tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Jųsų ai 
-f akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. • 
$ JTOMTM .L SMETZklMA 
X .AJkiil CSIpeci&l i* t a#
į TEMYKIT MANO UŽRASA-
X 1801 SOUTH /WEL
y Kxmpsr 18 ton pjitvim Ant PIuII'h Aplieko* 2 ras ao 
a VxbimhiX’: įmo 9 r\’lo iki 9 vm .Ncd< Iii mi*. mm y nito iki 12 4

• Tel. Canal 5335.

PAJIEŠKAI' KAMBARIO su 
gin, West Side, tarjnk 18 ir 21 
vių. Kas turite kambarį arba 
tu. malonėkite pranešti.

A. Pakinius,
(ih įmigo

BOTJTB 8JDM 
4082 Wentworth 
1427 S. BalsUd 
4720 8. A*hl&n4

mas.
Feudališka nuosavybė.
Buržuaziska nuosavybt

Prirenka visiem* tinkamu* 
nueja ir x^atarimv> duoda lykai. 
786-88 Milwaukee Ar*., arti Chk*r» Avi. 1-ną 
lubo*. VALANDOS' Nuo 9 ilryto Iki raks* 
ruL N«dčliombs nuo 9 išryto iki 1 po pi«tą.

T*l. Haymarkrt 2414.

Nuosavybes 
Išsivystimas 

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

REIKALINGA moteris arba mer
gina pagelbėti j virtuvę saliuno ii 
restorano, nuo 8 vai. rvto iki 4 vai 
po piet. JOE SCHMIDT, 
1826 Seward St., Chicago

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
79 W. Monroe St., .%«•** 1867,

Chicago, ID.
Phone* Central 6107 far 610B

REIK ALINGAS patyrys Bartendc- 
ris. Vidutinio amžiaus. Geistina kad 
mokėtų susikalbėt lietuviškai, len
kiškai, angliškai ir rusiškai. Geram 
vyrui gera mokestis. Vieta ptistovi. 
Kreipties adresu: 725 W. 119 St., W. 
Pullman.

GYDO VISAS Ll( 
NEŽIŪRINT KAI] 

Speciali&kai pydo lig 
žaizdas, reumati-zi

e JOSEPH C. WOLON £
LIETUVIS ADVOKATAS $

Z4 Ruimas 902-904 Nation*! Lif* BJdr., C
29 So. La Sall* St., Chicago, Iii. g

3 Tel. Central 6890-6891. Atdara: Utnr- W
A ninko, ketvergo ir nubalo# vakarai* nuo

C iki 8 vai. vakare, po numeriu: g
A UM MILWAUKEE AVK., Ckic»<«, UL ? 
(j Tel Humboldt VI.

0S»O»0GOK) WOCBO '<»

Šitas biznis y- 
daugel metų ir at- 
Visi intaisyniai y- 

randasi geriau- 
Šito biznio patyrimas 
, liktai reik žmogaus 

Čionai yni proga 
pelningą biznį su 

dolerių, o pasilikusią 
dmoketi iš pelno.

šio biznio mats kite ina- 
Ohio Hotel,—

k Str., Chicago.

LSS. 138 kuopos, ('.icero, III. 
Draugūs ir draugai, inaJonekitt 
atsilankyti i susirinkimą laiku

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimu,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akl<, 

Tau skauda akys, .
skaitant raides susibėga | krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba 
turi uždegimu akių

Šiuo pranešu visiems 
tams, kurie per mano

Phone: Yard* 4817
AKIU SPECIALISTAS

Akija išegaamlfcuojim DYKAI 
ViJandos: Nuo 9 ryto iki i vakare; 
m>H nuo 10 iki 12 dieniu.

4949 8. ASHLAND AVĖ., kampa. 47 SL

MARKOWITZ moka rūgščia tįsias 
kainas už senas drapanas ir čeve- 
rykus. 1239 So. Jefferson St., Ctu- 
cago. Atsiųskite atvirute ir aš at
važiuosiu.

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c..........

(SVIESTAS
I Geriausio*
'metonos, g«-
r**n h, ney n Į f
<ur jus | f
it gauti ..

Štai proga Išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
gA,.„ KORESPONDENClJINra SKYRIUS.— Kiekvienas gali iimokti.
“ 1 AN(;L)f- )< A l ).-<b;ii p. <itai tsavo namuose iš lekcijų sutaisytų

lypHČ tam tikslui. Šis kursas j ra labai paranaas kiekvienJUM. 
(kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi x>rogo* tau- 
Ikytics i mokyklų ypatiŠkai. Geresniam persitikrinimui/ *lun- 
Jčiame gražiui iliustruotų, su daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
IDYKAI. Kabyk Laiškų tuojaus; iudčk dvi markes prkiuntimid 
| KATALOGO.
jjKLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti | mu*ų mo 
įikyklų }T>atiški*i, turime dienines ir vakarines k lesąs. Mokina- 
i|me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi-, 
jlme atskirų kursą, sutaisytu musų pačių del prad£iamokalR| 
IBgreitam iSmokinimui Anglų kalbos. Daugiau euprautantinm* 
[Iturime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viską* aiškinama Lietuviškai
liDvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 4Tth St.

Laiškus adresuoki! • American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicage, HL

YKA 
kvsujo, od<M»

V . »«v • >>■ > ko-ejim^, gevkM*
•' •> -..'.i ’ ■ yr- ateikite Čia irj

!i v. Jb aktikudja jkj daugelį metų ir
’irimas dykai. 3 ’’i' -t
nuo H) ryto iki S vak vakare. Nedelięmta iki 18.-Jįįįfįį^

kampas <49-403 gal., viršuj Banko*. Tel.

WISSIG, 
smili krajaus




