
Pirmas Liet. Dienraštis Amerikoje
A. dress;

NAUJIENOS, 1840 SOUTH NALSTED STREET
CHICAGO, II^LUNOIS 

TELEPHONE CANAL 150S

first ki^aa^n Dtnįjl in Amįn

NATIONAL EDITIONS

VOL. IV. Kaina 2c.

Nebeišleidi
v ■ ■ v If I ■ J 1 "

CHI IS VoMjOS
.?o

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
■K.er.d HS Se. ... law Matter March 7, 1914. al the Post Office a. Chicane. 111., under the Act of March 3, 1879.

Chicago, Ill., Ketvergas, Vasario (Feb.) 8 1917. 101

RYTMETINE LAIDA

Price 2c. No. 33.

rikie- Saukia nepasiduoti karei

Paskandinta laivas California; 
žuvo ir žmonių

Vokietijoj žmones miršta 
ant gatvių

Expliozijoj žuvo 200 vokiečių darbininkų
VOKIEČIAI NELEIS
AMERIKIEČIŲ Iš

VOKIETIJOS.

COPENHAGEN, vas. 8. 
— Ateina žinių, tik nežinia 
ant kiek jos yra teisingos, 
kad Vokietijos valdžia keti
nanti sulaikvti amerikiečius, 
esančius Ve 
ambasadorių

laikyti toliai, koliai jie patirs 
apie likimą \on Bernslorff’o

Ros UOstlK

Anglų laivas, 
liauninkų, 
Žmonių.

WASHINGTON AS,

mų reikalu departamentas 
aplaikė telegramą iš Liver- 
pooTio, nuo konsulio Frost, 
kad Anglijos pasažierinis 
lai vas<"k u r i u o v až ia v o a Į) i e

vo žmonių. Du amerikiečiu,

ug sužeistų. Laivas, sakoma, 
buvęs paskandintas be per
spėjimo.

BAISUS PADĖJIMAS
VOKIETIJOJ.

belaukdami duonos išduo- 
siant.

NEW YORK AS, vas. 8.— 
Baisios pasakos pasakoja
ma apie dalykų stovį Vokie
tijoj. Pasažu•riai, atvyks- 
tantjs čia iš Anglijos, prane

čios žinios, buk vokiečiuose 
ant gatvių, prie duonos pa
dalinimo stočių sušąlą ir mi
ršta vaikai ir moters stovė
dami eilėj ir laukdami, kol 
bus išduota jiems maistas. 
Šalčiai Vokietijoj šiemet y 
patingai dideli.

EKSPLIOZIJOJ ŽUVO 200 
VOKIEČIŲ DARBININKŲ. 
AMSTERDAM, vasario 8.

ne. Žuvo apie ‘200 žmonių, dau
giausia moterų.

jusi ketvergi; ant gelezinkelic 
tarp Aix-La-Chapelle ir Lou 
vain, užmušta 26 belgai darbini 
akai.

ŠONO POLITIKĄ.

WASHINGTONAS, vas.
8. — Suv. Valstijų senais 78

nėr

G romą
Works

0 ir La Eolette
i).

yy-Grafas Abruzzi atidavė 
riausio Italįjgs Jaivynoi.ko- 
mandubtojo vietą admirodui

RIMA PADARYTI
“SAUSA.”

, i ii., va-
;ario 8. — Įnešta senatan, 
intram skaitymui, bilius,

j imą ir gaminimą svaiginan
čių gėrimų Illinois valstijoj.

Laukiama smarkiu deba
tų. Prie sumanytojo biliaus 
ketinama pasiūlyti keletas

pardavinėti

sius, bung jo, negalima bu
tų nė lašo svaiginančių gėri-

t.y. jie ne visai uždraudžia 
įgabenimą svaiginančių gė
rimų, bet aprubežiuoja.

PROHIBICIJOS IMLIUS
INDIANA VALSTIJOJ.

INDIANAPOLIS, vas. 8.

ir pardavinėjimą svaiginan
čių gėrimų Indiana valstijoj, 
nelieka gubernatoriui nasi-

tvmu.

MIKIEČIAI PASIDUODA 
SOMME FRONTE.

ghi oficialis pranešimas a- 
pie muši us Somme f ronte sa
ko, kad anglai išstūmę vo
kiečius iš miestelio Grand- 
court visai. Dabar jau visas 
miestelis randasi anglų ran
kose.

New Yorko valstijos socialistų partijos pildantysis 
komitetas išleido atsišaukimą prieš karę.

Stovėdami tvirtai, be jokių kompromisų, už taiką ir 
internacionalizmą ir prieš karę, Socialistų Partijos New 
Yorko valstijos pildantysis komitetas užvakar išleido se
kamą atsišaukimą:

“Socialistų partija protestuoja prieš įsimaišymą šios 
šalies į konfliktą, kurs dabar naikina senąjį pasaulį, ir 
reikalauja, idant Washingtono valdžia nedarytų jokių 
žingsnių, kurių tikslu butų noras įvelti Suv. Valstijas 
karėn su Vokietija.

“Jokia kare niekuomet netarnavo interesams pla
čiųjų žmonių minių, negalės kare nieku budu patarnauti 
ne plačiomsioms minioms šioj šalyj. Atpenč — šitokia 
karė, jei ji ištiktų, patarnaus tik jų samdytojams ir iš
naudotojams, kapitalistų klesai.

“Ir čia, kaip ir Europoje, minioms, ypač savo ran 
komis uždirbančioms duoną, darbininkų klesai — ot 
kam priseis pakelti karės sunkumą pinigiškai, krauju ir 
ašaromis. Tūkstančiai, ir dešimtįs tūkstančių musų 
jaunų žmonių bus išmušta. Dešimtįs tūkstančių kitų pa
siliks visam amžiui raiši ir niekam netikę.. Apelistus tė
vus, našles ir našlaites laukia ilgų metų vargas ir skur

tapo brutališkai sulaužytas, kuomet tarptautiniai įsta
tymai liko sumindžioti, prezidentas Wilsonas tuomet at
sišaukė į šios šalies gyventojus kviesdamas juos pasilikti 
neutrališkais netik darbuose, bet ir mintyse. Mindžioji
mas tarptautinių įstatymų ir sulaužymas neutraliteto, 
vadinas, nieko nereiškė toliai, koliai vokiečiai nepalietė 
kapitalistų pirklybos. Saumyliškas musų valdžios būdas, 
toks jau pat, kaip ir kitų kapitalistų šalių, pasirodė tuo
met susyk ir visame nuogume. Tasai jos būdas neatsi
mainė. Atsimainė tik interesai musų kapitalistų klesos, 
kuri užsispyrus tvirtina turinti tiesą plėšti neaprube- 
žiuotus lobius iš kraujuose paplūdusių Europos tautų. 
Kuomet šitai jų tiesai pastota kelias, jie rengiasi palai
kyti ją paaukaudami šios šalies žmonių gyvastis. Mes 
todėl skaitome veidmainyste prezidento Wilsono užreiš- 
kimą kongrese, jog “mes nenorime tarnauti egoistiš
kiems tikslams.” \

“Mes užreiškiame, kad karė,\ kuri dabar gręsia šiai 
šaliai, yra ne kas kitas, kaip tik'egoistiški (sumyliški)

“Suvienytose valstijose šiandie, kaip ir prieš porą 
metų kiekvienoj Europos valstybėj kad buvo, milžiniška 
žmonių didžiuma geidžia laikos. Jų varde mes protes
tuojame prieš kares piktadarystę. Jų apgynimui mes 
persergiame apie piktą, kurį siūlo karė. Ištikimi jų (mi
nių) materialiams ir morališkiems interesams, net jei

PAIMS AMUNICIJOS DIR* 
BTUVES VALDŽIOS " 

ŽINION.

WASHINGTONAS, vasa
rio 8. — Atstovų buto komi- 

i*sija, besirūpinanti laivyno 
reikalais užgyrė rezoliuciją* 
kuri suteikia prezidentui ga
lę paimti reikalui užėjus va
ldžios žinion privatiškas a- 
municijos ir laivų budavoji- 
mo dirbtuves; įgalioja pre
zidentą paimti valdžios ži
nion visus pirklybinius lai
vus, kaip pabudavotus, taip 
dar budavojamus; paskiria 
$150,000,000 pataisymui ir 
užbaigimui statyti kariš
kuosius laivus ir supirkimui 
naujų submarinų; paskiria 
$1,000,000 supirkimui paten
tų del pabudavojimo aero*

“Jei kare ištiks, ji užtrauks cenzūrą ant spaudos 
ir krasos siuntinių, suvaržymą žodžio laisves, atims iš 
darbininkų teises organizuoties ir kovoti už pagerinimą 
darbo sąlygų. Ji užtrauks policijos diktatūrą, kares sto
vį, atims paprasčiausias piliečių teises, ir panaikins civi
lius teismus visur, kur tik valdžios agentai sumanys už- 
reikšti, kad to reikalauja kariškieji išrokavimai. Ji duos 
progą šios šalies militanstams įvesti priverstiną karei
viavimą, pastatytą ant tokių pat pamatų, kaip Vokieti
joj, su visu nuožmumu, kokio toji sistema reikalauja, Ji

sustosime varę agitaciją už taiką ir už prašalinimą ka
res priežasčių.

siunčiame mestančioni viso pasaulio miniom.
ją tiems drąsiems vyrams ir moterims, esantiems Vokie 
lijo j ir Austrijoj, Anglijoj, Francijoj, Italijoj, Rusijoj ir

zėdami kariškųjų teismų, nepaliauja dirbę taikos labui 
ir kaujasi su militarizmu tos šalies, kur gyvena. Mes iš
reiškiame pagarbą Karoliui Liebknechtui jo Vokietijos 
kalėjime, Fenner Brockway jo Anglijos kalėjime ir pen
kiems Rusijos Durnos nariams jų ištrėmimo vietoj Sibi
re, ir visiems kitiems karžygiams, kurie paaukavo lais-

AUSTRIJA TIKISI NE
PERTRAUKSIANTI RY

ŠI P SU SU V. VALSTI
JOMIS.

gą pasuku šią sau imperializmo pouuKos Keliais—• Ke
liais priespaudos ir pažeminimo netik svetimų silpnesnių 
tautų, bet ir šios šalies darbininkų, Ji susilpnins prakil
niausias šios šalies tradicijas, išaugštins pasyvj paklus- 
n urną i dorybę ir uždės prasižengimo antspaudą ant ap
švietus. Ji susilpnins augimą žmoniškumo idealų ir taps 
gaivinama spėka garbinimo žiauraus tautimo egoizmo ir 
brutališkos spėkos. ; ;w •

’’Mes todėl kreipiamės į šios palies šauk-
dantį, juos visokis erčiomis jij prie^
sinties pastangoms Įstumti šią šalį į karės verpetą.

“Taip darydami, mes jokiu budu neužgiriame nei 
nepritariame Vokietijos valdžiai, kuri kalta dabartinių 
me kryzise. Karlu su visais geros valios ir teisingai pro
taujančiais, žmonėmis visur, net Vokietijoj, mes kuo- 
griežčiausia pasmerkiame žiaurius kariavimo budus, ku
riuos vartoja Vokietija, mindžiodapia visas tarptautinių 
įstatymų ir žmoniškumo reikalavimų taisykles. .Bet mes 
žinome, kad jeigu Suv. Valstijos stos karen, tai stos jos 
ne tikslu paremti tarptautinių įstatymų šventenybę ir 
ginti žmoniškumo teises. Tąj bus padaryta vienatiniu 
išskaitliavimu palaikyti pamatinį kapitalistiškos draugi
jos įstatymą, kurs žiuri tik, kad visi žmoniškumo reika
lavimai turi išnykti prieš kapitalistų klesos reikalus —

Sąryšyj su tuo, mes prinienam šios šalies darbiniu-

augstai palaikyti internacionalizmo vėliavą, kaif 
darė.

“i
lėja k;

n kare! šalin klesų valdyi 
! Tegyvuoja tarptautinė!

ką perskiria ir priespaudoj laiko jus! Amerikos darbini 
likai, vienykite^ palaikymuŲįjps respublikos nuo karės 
vienykitės, kad ši šalis galėtų 
pastovioj taikos ir industrijines demokratijos •—— - -- "' . ■■ ■ ‘ -r: ■ ' 

BRAZILIJOS VALDŽIA
■ TIK PROTESTUOJ A.

RIO JANEIRO, vas. 8. — 
Brazilijos valdžia pasiuntė

mu “

H OLLANDI J A IRGI 1'1 K 
PROTESTUOJA.

HAAGA, vas. 8. — Ir Ho- 
landija taipgi netraukia ry
šių su Vokietija, o tik prote
stuoja prieš vokiečių jurų 
politiką.

Juoda linija apvesta vietos, kur vokiečių submarinos skandins laivus. Taip vadi
namas Safety Zone (saugumo zonas) yra tik siauras takelis, kuriuo amerikiečių 
laivas tik vienų sykį savaitė- je galės pasiekti Londoną. Taippat siauras saugusis ke
lias ir Vidur žeme. Vokiečių blokada apsupa visą Angliją, Franciją, Belgiją, dalį 
Holandijos ir Norvegijos. '

VW:

i] Imti vadovė pasaulio prie

SUBMARINŲ KARf 
BERGŽDI.

LONDONAS, vasario

Anglijos atstovų bute, kad 
nors vokiečių submarinos 
darančios anglams didelių 
nuostolių, bet “numarinti”

viena nepavyks, nes angla 
galėsią naujais laivais užpil 
džti paskandintuosius.

AUKSO KASYKLOS 
RASTA.

Šadrinsk, Fermio guber
nijoj (Rusijoj). — Prie upės 
Lozva ištakos, pagal Uralo 
kalnus, rasta vietos, turtin
gos auksu ir platina.

KRASNOJARSK (Sibi
re). — Ačinsk-Minusins ge
ležinkelio rajone užtikta vie
tos turtingos auksu. Kasti 
koliai kas negalima, kadan
gi stoka reikalingų tam tik
slui prietaisų.

LAIVŲ APDRAUDOS 
KAINOS NEPAPRASTAI 

PAKILO.

WASHINGTONAS, vasa
rio 8. — Iždo sekretorius Mc 
Adoo paskelbė, kad ačiū at
naujinimui vokiečių, subma
rine] karės kainos apdrau- 
dos laivų nuo karės pavojaus 
pašokusios nuo 125 ant 900 
nuošimčiu.

IR RUMUNUS GABENA 
VOKIETIJON.

PARYŽIUS, vasario 8. — 
Čia aplaikyta žinia, kad vo
kiečiai pradėję gabenti Vo
kietijon iš Rumunijos vyrus 
avižiuje nuo 16 iki' 67 mėty.

ciated Press korespondento 
pasikalbėjime su augštu Au
strijos valdininku užreikšta, 
kad Austrija stengsis laiky*

reikėtų pertraukti ryšių su

.Už ATSTOVO KALBOS 
UŽRAŠYMĄ 8 METAI 

KATORGOS.

GARICiN (Rusijoj)—Po
licija užtiko turtingą pirklį 
perrašinėjantį rašomąja ma
šinėle kalba Dūmos .sočiai- C-

demokratų frakcijos lyderio 
Čheidze kalbą, buvo uždraus 
ta spausdinti. Minėtam pir
kliui gręsia sulig 103 įstatų 
punkto iki 8 metų katorgos.

JAU 54 LAIVAI PAS
KANDINTA.

LONDON AS, vasario 8.— 
Į astuonias dienas vokiečiai 
jau paskandino 54 laivus.

SENATORIUS WORKS PRIEŠ
KARĘ.

WASHINGTONAS, vasario 8.
Senatorius Works vakar smar-

na už pertraukimą diplomatiškų 
ryšiu su Vokietija. Works uu- 

ne<*alč:usrode

nes jos buvusios neneutraliSkos, 
kadangi visa laika rėmusius vie*

J 4- V

nQ, priešingą vokiečiam., pusę.

ŠĖNŲ SU KIOTO J AI RUOŠIAS 
PRIE STREIKO.

Murdock, vienas didžiųjų gele
žinkeliu darbininkų unijų vadų*

\ aioli* * '^9

jam.

JIEšKO PRIEKABIŲ.

WASHINGTONAS, vas. 8. — 
Amerikos pasažieriniam laivui 
SI. Louis, plaukiančiam Euro* 
pon, nebus duota jokios sargy* 
bos. I žrubcžiniy reikalų de- 
parlamentas yra tos nuomonės* 1
kad amerikiečių laivai tun ter
šę kur įjors plaukti van<lenyn&. 
Jei vokiečiai paskandintų kalbu?* 
mą laivą, tatai bus tas priežastį 
m i karės taip Su v. Valstijų ttį 
Vokietijos.

...> .fait. j S
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KONTRIBUCIJA

Milžiniškas Balius

| Subatoje, Vasario=Feb. 10, 1917
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BA LIUS

nomis

rusu Didele Knygauim

žmones

$5 Specialiai $5

33SSS

uXzj’/I uniifiiiji2

ŠOKIAI-ŽAISMĖS
Pelnas $1,000 Lietuvai

Adresas

gos 50 Dr-jų Sąryšis Miestas Stejtas
*R

AkSOPO 
PASAKOS

pasakojimų ką-tik iš Lie 
tavos atkeliavusios mote
MS&»

m i s, is 
kaires la- 
vadinami

u j ienos stačiai 
iš Lietuvos.

1 bijosi

1 jiems 
neliks,”

at avi nuo $15 iki 
totai, nuo $7.50 iki

LIETUVIU LAISVES KLIUBO 
jub., Vasario 10,1917

MILDOS SVET.

ima vi 
uit -ko, 
net vei

Kam

bei pažįstamų
Neuhanuncr ;
2, Korporalscha 11^8
land.

KARĖS IMTINIAI IR PABĖGĖ
LIAI PAJIEŠKO GIMINIŲ BEI 

PAŽĮSTAMŲ.

SKAITYK Ui PLATINK 
‘‘NASiENAS.’’ -

Prie progos turime primint, kad šiame Baliuje 
ra prirengta visokių įvairumui

Visus kviečia KOM1TETAS.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji? neatimti, daryti am užsa

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

Nauji, daryti , 
$35 siutai ir over 
18 dolerip.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va 
karais.

$1,000
Lietuvai

Lietuviu Rubsiuvių Uniū 
vo savo rengiamais vakarais 
dabar tikimės, kad busite pilu 
pažymėti, kad Dramatiškas R 
sada pasižymėjo, o šis veikai; 
n as 
bus pilnai' užganėdintas. “Kontribucijoje 
p-lė P. Petravičiūtė, p ai B. Vaitekūnas, J. Burac

kiaušius šokius, kur kiekvie 
nas galės linksmai laika pra
leisti.

Kviečia KOMITETAS.

Programe dalyvauja: 
Marion Raka tiška, 
Karolius Sarpalius, 
Pranas Jakutis, 
Jonas Zolp, 
^Harmonijos” Kvartetas

i sum 
dirba.

Lr

įsikinkę 
visai įna

mi.

Aplamai žmones jaučiasi la 
bai supsausti, jų dvasia nuslo 
pinta, paniurę, tylus. Negirdė 
Ii dainų, nematyti linksmo vei

; nnhudys, pnkius 
i knyga už dyką 
ii('H daiktus aiškei

visada užganėdinda- 
itsilankiusius, taip ir 
ii užganėdinti. Reikia 
telis savo lošimais vi- 
s—Kontribucija—pil- 

žingeidumo del kiekvieno, kurs tik atsilankys, 
dalyvaus:

s„ GORDON
1415 8. Halsted SU Chicaco. IB

Užnuodijimų Kraujo, 
linų, NufeilpuėjimŲ Gy

lis žigais, Lytiškai 
ais, Dusulių, Ncgruo- 
, Prietvarką, Slogo- 
Reumatizmą, Pilvo, 
Inkštu Lūgoines? * 
i mus strėnose, saua-

Tinkami pasiskaitymai 
ir pasimokinimai se
niems, jauniems ir ma
žiems. 360 puslapių, 
301 pasaka, 110 puikių 
paveikslų.

likęs vcinu-vieįias am uues 011- c l
bąs sau ramiai.

Nuolatinis kanuoliu baubimas

akių is niekur įtr
inti. Nei lenkišku L 

krašeiu niekur

Brangumas dabar Lietuvoj 
neišpasakytas. Rugiams moka
ma <S rubliai pūdas, žirniams 8

palieka žmones 
tuščiom rankom 
uždraudžia.”

TEATRAS IR BALIUS
Parengtas per

RUBSIUVIŲ UNIJĄ 269 SKYRIŲ A. C. W. of A.
Nedėlioję, Vasario  ̂February 11 d., 1917

MELDAŽIO SVET., 2211 W. 23rd Place.
Dramatiškas Ratelis sulos veikalą—

lutove žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, ;
■ biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ii 
absoliutiškai už dyką, už mok am pač 
vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten

> esą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą

Vilniuj esąs kokos komitetas 
bet jokios tvarkos prie dalinime 
pafiatpos nesą. Jei kas labai-la

Nepoilgam po užėmimui Lie 
tuvos, vokiečiai itsitaise save v K-
taip vadinamus “lietuviškus pi 
nigus.“ Yra tai alinimo pinigai 
i vairaus didumo, po 1, 2, 3 ir (

“paskolinamosios 
lai”, padaryti ant 
p i ('ros
raudonomis raideiųis ir mėly- 

nielomis. Pasitrau
kus rusams, žmones pasakoją, 
kad žydai visus pinigus “surin
ko ir uždare”. Vienok kaip ten 
nebūtą, olieiališkų rusiškų pi- 

nclikę visai, visoj Lietu- 
Vokiečiai už viską mokė- v
moką tais lietuviškais pi- 
, bet jei žmones vokiu-

NAUJIENOS,

kasos zenk- 
paprastos po

int žalio lauko, tamsiai

APETITĄ, SKAU8- 
MgMtMUS po VALGIO, šir- 

plakimą ir visus 
^M^^Įkitus vidurių kčblu- 

11 j 11 s prašalinu greitai. 
V A K1COCELE, (Susi- 

įfiB P> Dusios gyslos) SU 
Jfl Esmoikiu traukimu ir 

Hskausmu, mano gydy- 
Imas sulaiko luojaus. 
■STOVIS slap, kanalo ir
■ visi perštėjimai, degi- 
Bmai i)' plikinanti simp-
■ tomai tuoj sulaikomi.

SILPNI VYRAI—Ąr nu 
stojot stiprumo, ar nusiminęs, 
silsti protu ir nervuojies. Jei 
taip, pamatyk mane tuoj 
PŪSLĖS ir inkstų ligos, nula- 
tinis šlapinimasis, skausmas nu 
garoj ir sirenose, nusistosimas 
šlapymo, viską išgydoma ma
no gydymo sistema.
SKAUDULIAI, plyšiai, dūdos 
ir kitkas gydoma be pjaustinio.

PASITARIMAS DYKAI
VALANDOS: 9ryto iki 8 vak. 

DR. BURGESS, 422 S, Stale SI. 
kasdien. Nedėliom nuo 9 iki 2.

imu įdavęs tai paliudijus dviem 
liudininkam ir kunigui su star- 
šina, gaudavęs kokius penkis 
rublius. Kai kas gaudavęs ir 
miltų kokius 5 U) svaru, bet tai 
tik per didelius prašymus. Tas 
komitetas beturčių vaikus leis- 
davęs į mokykla ir direktoriui 
mokėdavęs už tokius po 80 ka
peikų savaitėje. Bet be kunigo 
iš to komiteto nieko negalima 
esą gauti

Mes turim* didiiauBius 
ir geriausius kirpimo— 
•ieAigning ir siuvimo sky
rius, kur mea suteiksime 
praktiką patyrimą kuo
met jų« mokysitės.

Elektra varomos mali
no* musų siuvimo sky
riuose.

jųH ••jate ulkviečiatni 
aplankyti ir pamatyti 
nuisi) mokyklą bilc lai- 

ku — dieną ir vakarais ir gauti iipecialilkai 
pigią kaina laike Aio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jų«ų mierą — bile 
utailės arba dydžio, >4 bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

1, K. KASNICKA, prlnclp.1.., 
118 N, U Salle St. Kambarys 416-417 

Prieš City Hali

Groona in New York Evening Telegram 

Karės papuošimas. ~

patarimų jr 
atras kožuas 
sveikai, tini 
a. Ant kon-

cianiN turj inoKcu, tai rusiškus 
rublius priima pilna kaina, o 
tuos lietuviškus priimu tik už 90 
kapeikų, reiškia nuo rublio de-

Ona Jasaitė, paeinanti iš Mar- 
kaičių sodžiaus, Tauragės vals
čiaus, Raseinių pavieto, Kauno 
gub., įieško dėdes Vin. Gribaus- 
kio ir kitų pažįstamų. Auna 
Jasaitis, šenburski G pereulok, 
dom G, kv. 23. Riga, Russia.

Popieros apdarais ........ $1.25
Audimo apdarais .......... $1.50

Reikalaukite pas

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

mar, your English is poor. We have 
prepared a verv practical ENGLISH 
GRAMMAR CORRESPONDENCE 
COURSE, with all necessary Lith
uanian explanations, which 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. Write for particulars be
fore vou forget.

AMERICAN SCHOOL 
OF LANGUAGES

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

varžymai kad jie laukią 

grįštant kaip kažinko.
Kaip p. Valentukuvičieni 

piešia, lai, girdi, dabar Ižui 
esanti: “ludnybc 
riu niekas negal

s.nejiis, ir, girdi, jis pranešiąs j 
Ameriką. Ar praneša, supranta, 
ma, ten nieks nežino. Žmones

a, perskaitęs, i 
■» pa j ieškąs savi 
žandaras išklau

Juozas Mockus jieško draugų 
lože f Mockus, 
u., Kumpame 

Deutsch-

, . Rusų kareiviai paimli į nelai
svę per vokiečius vienok kenčia 
labiausia. Dirbą jie la 
Idai: kasą kelius, Hitu 
Rąstus ir geležis 
vietoj arklių

šimtuką numuša palįs ant sav 
užvestų pinigu. Rusiškas rul 
lis turi verte 1 markės ir 50 l\

kapeikas. Žodis kopcika už
rašyta rusiškomis raidėmis 
Antroj pusėj tų pinigu yra voki
škai parašyta: “Gebiel des Obcr- 
befehlshabers Ost.” Popieri-

Nau penu 
galima esą 
nei lietuvišku 1 v 
nesą. \'ien tik

run., miezams 8 run.
5 rub., bulvėms 2 rubl
kiems čevervkams 14 rubl., vi v
riškiems batams 30 rubl.; laši 
niai ir taukai 1 rub. 20 1 
ras, sviestas 1 rub. 50 L

čia i moka Ii

vokiečių grasinimo, k 
besitraukiaul “nieko 
vienok daugumai taip 
vokii'čiu šeimininkąvimas ir su

piną dygliuota \ic 
kaimiečių vokiečiai visai nesirū
piną. .Jei kurie pasilikę, lai pa
tįs užsėję o kurie pabėgę, taip 
ir palikę tušti. I ik dvarus tai 
vokiečiai paėmę savo globon, 
išarę dirvas ir apseję linais.

Žmonėms nieko pikio nedarą, 
ir daug vyrų, kurių rusai nesu
spėję paimli i kariuomenę, dir
ba. I aij) ir p. Valeiitukevičie- 
nes brolis. Jonas Kudarauskas, 
20 melu senas, ’’mėlvnbilietis ,

nes gyvena. Žmones vis kalbą 
kad rusams eina geriau kad ru 
sai jau pradeda mušti vokiečius 
ir nežiūrint, kad bais

Panudyk pasaulį karės laike. 300 
Photogrofijos paveikslų su apskai
tymais 4 spalvose. Nuimta nuo ti
kro gyvenimo įvairiose dalyse kares 
lauke Europoje. Reikalaujama a- 
geritų.' Atsiųsk 35ėTper bile Expre
ss Money orderį arba 25c sidabru 
ir 10c stamponūs.

Lews Jennings
P. O. Box 582, Kėni

Pradžia 6 v. vak.
Inžanga 25c porai.

Kviečiam visus lietuvius 
ir lietuvaites kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti, nes

Rekvizicijos daromos per 
thiį lietuvį šaltyšių. Jam 
prisakyta surinkti tiek ii’ 
jvąįrių daiktų ir turi (ai a t U k H 
o jei ne, tai esąs baudžiamas. 
Žmonės viską turį sunešti pas šal 
tyšių. o iš ten atima vokiečiai 

^kareiviai ir veža į Kreis-Amtą. 
yftiolatines rekvizicijos labai su
varginusios vietinius žmones, o 
pagalios nė nusipirkti vokiečiai 
neleidžią. Buvę uždraudę pirk
ti ir parduoti grūdus. Vit'nok 
apie gegužio mėnesį leidę žmo
nėms važiuoti į Kauną nusipirk
ti pasėliui grudų. Taigi iš tų 
buvę galima kiek ir duonai pa- 
Silikti nors vokiečiams ir neži- 
nant. O taip suvargę žmoneliai 
Mbagauja pas tuos, nuo kurių 
»e viską atėmę; skolinąs dalinas 
ir padada vieni kitiems kaip ga
lėdami.

vokiečiai įsitaisę ten 
luaip ir gyventi: kiekvienam kai
me turį savo žandarą o beveik 

Jkiekvienam didesniam mieste- 
3yj įtaisę taip vadinamus “Kreis- 
Axntus”, kur esąs

toks tiltas esąs per Nemuną ties 
Merkine. Pėstiems už pere j i-

* jį reikią mokėti 5 fe- 
nigiits, o Nežiniai tur mokėt; po 
50 fenigių. Jie taipgi taisos jei 
reiktu vėl su rusais susitikti, nc's 
kertą miškus ir kalą tam tikrus 
kuolus i žeme po kelias ('ilcs ir

ra vokiškas uzrasas 
ros lietuviškai a 
dėlėmis raidėmis

šis apgarsinimas yra geras už $5.00 
del bile kurso imamo šiame menes- 

syje Musų Mokykloje.
Musų 8intem» ir ypatifc- 

Ų,*? kRH niokiniinw* padarys
J&oL. juH fcinovu u trumpą lai-

B du. .t Russux rnjCF. <:<>., ) . ?<>< a cmaon so... < .i.m ^o, m.
r . Godotinaaai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Paslulynimui ir norėčiau 
gauti vieną, iš tu knygų, umu laiku.
VardĮas ir pavarde.................. . .................................. .

pamok in imu. Ji yi 
vyras, jaunas ir sei 
žinoti. Atmink, jo< 
a ei tos nie.ra paduotas me 
J’aduok sava vardą, ]>a\:

H H U N ii ■■ M ■ H H H M K Him mi g aH h H n „ i,

Nesibijokite mus, mes 
nieko blogo nedarysime. 
,iską utimsime, tai patįs 
ite. Bet jus \ is tris dienas 

reiciau badu išmirsile nekaip

Ar esate sILPNAS, 
NERVIŠKAS IR LlGO-[g^MKg 
TAS? Ai- manote misi-1 
minti? NEPASIDUO- gKč"' 
KITE. Mano PATARI- 
MA1 ir PAMOKENLMAI 
DAKAI ir stropiai už-HHHLi 
tikinti. Jei patirsiu 
išg> durnumą jus ligos, B 
taip jums ir pasak ysiu, ■KgflHrj 
nes aš neapsiimu gy- B 
d\ I neišg\ (lomu ligų. B 
Esu BAIGĖS TAM TU į 
KRA MOKSLĄ ir'TU-j 
RIU LEIDIMĄ GYDA'rB 
JUS ir GYDAU VISUS 
LIGONIUS PATSAI.

K-i. 606-914 
Ligų UUU Ligų

Kuomet kenčiat nuo YPA
TINGŲ kraujo ligų su pidi avi
mais iš burnos, gerkles ar lie
žuvio, išbėrimo ant viso kūno, 
negaišuok pasitart su manim. 
Vartoju tikrą Prof Ehrlich’s 
gvduolę. BE JĖJ1MO į LIGON- 
BUTI, be GAIŠATIES galite 
pasigydę eiti namo. Si gyduolė 
pergalės blogiausias formas li
gų: VIDURIŲ stovį, APDENG-

svnrus, muilas 2 
nors dabar jau p 
pigti, o kerosino 
raus negalima gauti už jokius 
pinigus. Pirmiau ir druskos ne
galima buvo gauti, kad ir neži
nia kiek butų kas mokėjęs, bet 
dabar iš kažin-kur atvežė, lai 
jau \ is galima gauti, nors ne
svietiškai brangu.

Kožnas vyras turi pareikalaut i umu 
laiku vienu iš tu Stebuklingu Knygų. 
A7vrai, kurio mana alsivest' vvrai Ii- 
goti, silpni, ncrvjški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir no galingi 
nauduotas priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienu iš tu 
didžios vertybes modikališku knygų. 
Knyga ta pasakys kai]) vyrai naikiu 
sava gyvastį, ]<aip jie Įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras taip vyru—stipras, resnas, 
cnorgitiškas vyras, 
ta knyga 
kelia.

Kur bu\i‘ mušim, lai len vi- 
didesniais kapais. 

į yra milžiniški ka
ti Merkinėj net pen- 

keri. Visus negyvus kareivius 
sukiša į maišus ir įkasti kiekvie
ną i duobe. Ajit rusu kareiviu ule c c-
kapų už.det’.a kryžius su dviem 
kryžmom, viršutinė įkypai, o 
ant vokiečių kapų tai tik su vie
na krvžma. Visi kryžiukai yra 
medinukai, gražiai nuobliuoti, 
ir ant kiekvieno yra vardas ir 
pavardė kritusioje kareivio juo
du neišplaunamu rašalu užra
šytas. Kapus tuos labai gražiai 
užlaiko, apvalo, ir gėlėmis apso-

Si fili su n r L;
Triperiu. Tula 
v y bos. Už E rė š 
šlapinamais Organ 
mula viriu Vidurių 
mis, Hemoroidais, 
Jaknu, Pūsles ir

os parsiunčia 
i gauna, bet laišku į 
neduodą, štai Famas 

Bakanauskas iš Nashua, N. II., 
parašęs savo moteriai laiška.

musu Kareniai.
Nors vokiečiai ir netikį, kad 

rusai juos kada nors iš Lietuvos 
išvarysią, vienok jei taip prisi
eitų, tai, girdi, “jei mes grįšime, 
tai po musų nieko neliks; neno
rėkite* sulaukti tos dienos, kad 

eitu eit i Prusus at-

sriubos su kokiais Dorintais la- 
paiS Hvfrtos. Tie. vargšai sta- 
ėiaibadaują. Bado priversti jie 
eina po kaimus ubagauti, juos 
lydi vokiečiai kareiviai, taip kad 
kaimiečiai duodą jiems duonos, 
ar ko kito tai ir vokiečiai gauna

ir vokiečiai nelinksmi i 
mus. Kareiviai išsitaria 
“Negali m< 
tame. N

pabėgo, ir apię kuriuos jokios 
žinelės iš niekur neturi, Siel
vartu ir vargas kur nepasisuksi, 
visi dejuoja, verkia ir aimanuo
ja, ir laukia visu tų kančių ga
lo taikos.

Tokius tai įspūdžius atsivežė 
iš Lietuvos p. Valentukevičic'nė.

F. J. B a g o č i u s.

Ik J »TUVIU <5
V KALSCM tžvikrt

KAROLIS VAIRAS
i$i4

• ą ; r, t m i :i ugej i mus; 
ui žios užjiuolimus; 
K'ger.'i kvapą; tam
er iK'gali miegoti; 
iua? Ar esi nusilp

au judi n tas; uer- 
arzus; pasargas ir
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Naujienų
turtingu Programų paskutinį nedėldienį prie

užgavėnes

i u m

uenos žino

127 H. Dearborn S 
1111*13 Unity BWg.

kaino šiam panašaus v 
kiek nesu vilt i publikos 
tu laiku.

musu h K
naudos

prakišo

mbl
“Jau <S 

žiūrėtoja

iks Fondo 
prakalbas, 
^diplomą-

[sen Audito

įvairiuose miestui 
žistu ši klausima

Nmi| Ofisus:
5323 S. Halstcd SI
“Ant trečiu lubų

prašu Imti.
Aid rytojaus r 

town Vindication 
įsa Mover London tikriausia

DUODAME DYKAI 
i lietuvišku dainų, 11)110 a 
burna.

■ minutėje jis pergyvc 
tulžiausi gyvenimo mo 
paklausė: kiek moterų

užėmus laeliivą 
naujų mokesčių, 
vos šimelius buvo

tol lieziįvavę ir lu 
\o suims taip, ida 
kintu inolcrit.' k l

Pastorius Smith

Kazimieras Gugis 
A 1) V O K A T A S

\ V(/<i i i.sok/ibs i eikahts,kaip krirninaliikuottf 
taip <. (vi/i.šA'uose teismuose. Daro 

i'i'.so/.in* dokumentus irpopieras.

ialiu čia nėra, isvisi L

<lų/ [duodančių attes 
/inventorius mokini 

minsi sėli m vii i nk vsles.

Sausio 28 <Į. Tai 
skyrius surengė 
Kalbėjo paskilbusįs

vven imą. A
i gold)U 

neregių ir degami’ 
permatau, kokio 
pagimdė, šis Im

p los. \ e i<ao i 
ir nei immiškia
io... bei kažkokius nie!

.oirns; valslijinę mo 
pnaproeių vaiku; ir. 
is kartuvių e lek I risk

<i pagerinimai 
ima. Pranešda- 
kuonicl kili mic- 
ko savo mokvk-

aicjo disk i kuo

Piemuo j u
Smith, I<uris nurodęs jm 
faktus. reikalavo išrinkinn

157 kuopai. Mat
157 kuopa nutarė 

jie “šuriim-bu-

dais aukauti nuken lė jusiems 
del karos. Palarimas-paragiui- 
mas neblogas, bet iis kain lik

toj. l aipgi nėra mokyklų, kurio 
se svetimšaliai /darbininkai ga 
lėtų platinti savo special’ll ži 
i lojimų. N( 
mokyklos ii 
los prikimštos mokiniais

Jus sakote, kad ncnoriti i c.
kaitvli mus savo bažnyčios 

kad norite.
abelni mol 
išpasakyta.i blogi: mokyklų 
mai ir baldai neatsakanti: 
giu paskutinių 5 melu mok 
skaičius nei biskio

pačiam teko pap 
\ uose apie keletą 
liau: “Man viel 
pasakojo, kaip jii 
su nauia valdžia.

biznieriams, nes jie, sako, m 
vis laibausia myli lau tą. Vietoj 
ka dedu po tuksianti “atbūdavo

icm žinomu su- €
mamimui. tuos mokesčius vokii 
čiai turėjo a Iš: 
name miestuke

Čionai tose 
virš 2500 vol 

Beūžiant n

tvarkyt./ atlyginimas tiems 
žmonėms, kurie skaito pamokas 
svetimtaučiams .> karius savai-

lislas kongre- 
orko vaisi, 

ors Opera House sėdynių skai- 
siekia i 1700 ir Įžanga buvo 

j ir 50c, bet vielų pritruko:

Aš tyriu pardavimui geriausia 
su trobomis ir su visais įmaišymai 
dirbtas, Wisconsin 
Pirkti galima labai

sausio Jo d. susą 
tingų, kaipo pro 
kartinį padėjimą, 
land Bink" buvo

nu mus is San
> taipgi niekam

Argi iusu bažnvčia

inspekcija užbaigi’ taip vadi
nama mok\ klu klausimo I \ ri- 4. *. 4 •
liejimą. Inspekcija surado, kad 
miestas išleidžia

As norėčiau /.moli, k 
ijų, jūsų bažnyčios (pai 
narių, leistų mums įeiti 
mus, kad ir paprastam I

surengė balių. 1 ai jau antras 
jų balius, rengiamas tikslu už
kenkti SLA

cisco tęsiasi
t ik kaltinamu metime fc i
laike preparedness fiar

>km pa l. jei 
mm riji mu I 
pis m a 11 o h

l’risiųskite 3 dol. rankpiiiigin 
likusius užmokėsite? prie atsieini 
mo. (irafafonas su didele triuba 
paauksuotais kraštais, nieehaiii 
žirnis grafafono geriausios koris 
Irukri.įos, kilią galima u 
l.dke grajinimo. Tinka rel 
įvairaus dydžio. balsą iš 
č\sfą, kuris girdėt balsiai i 
kiai. Vielinių meldžiame 
lankyli į musų krautuvę, kuri ati
daryta nuo (F vai. ryto iki 10 vai 
vakaro ir taip pat nedeldicniais 
Siunčiame dykai kalaliogą mu- 
zikališkų instrumentų ant parei 
kala-vimo. Adresuokite:

GRELITER N’HW YORK PHONOGRAPH CO. 
?r;.. 2 New ivrk. N. Y., Dept. N, ...

Yorko mokytojų
skaitosi augšėiausiomis N. \ . 
Bet visai maža alydos atkreipia
ma praktiškiems specialiams 
mokslams bei amalams. Apart 
poli techniškos ir komercijinės

augšluiu mokvklu liau
ti prostitucija suiatkyl 
to jaunas mergaites. A 
n • k re i pk i te (lomos : mes 
rime s; i \ o k rvži u. B

misijos, kuri turėtu temyli, 
dant re f oriuos, i n \ e d;i mos po 
cija link į 
nu, butu iš

rinku , ir šia ir visas l <

prašalinti tegalės m 
kaip susipratę darbininkai.

Laike prakalbų rinkta aukos 
agitacijos reikalams. Surinkta 

virš 60 dolerių.

•Californijos mieslelvje t ries 
^uždarytos visos mokyklos. 

TarpP Blokinių labai siaučia 
skarlatina. Viena 1 1 metu mo
kinė

k u <1 i d ė s ir L didč
daba i t i nes dart

mini-, e i i i s jie 1. ihai d
ka dali : 11 g< is.

rV.
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Darbininkų Klesai

man

Raulinaitis<

Redakcijos Atsakymai

Redakcijos Straipsniai

rnu

Vidurinės kies os 
ir pasaulio karė.

mums 
vieni)

Skaitytojų 
Balsai.

Fordas mano 
niūriai neg 
no iš karės

su varžymo• ‘

• senatas.
neveizint

raliai ir materialiai remi primų 
jų kovų.

Dabar, kuomet karas atsieta 
re tokiam padėjime, kurio nė 
mkuomet veidmainiu

VVaukegano Korespondentui, 
aukcgan, 111. Panaši žinu- 
jau tilpo “Naujienose.” Ne-

Htur, ne Chicagoje, metams $5.00
Pusei metų............................ $3.00
Shims mėnesiams ............... $1.75
Dviem mėnesiam....... .  $1.00
Kanadoje, metams ............. $6.00
Itarro po j e, metams ............. $7.00

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, one 
$5.00 
$3.00 
$1.75 
$6.00 
$7.00

Telegramos praneša, kiu 
nomasai automobiliu fab 
kantas Henry Ford pasiu 
j valdžiai paverst savo fa 
Tką amunicijos dirbtuve 
d šita žinia nėra melagiu

CMcagoje — 
savaitėje

Mergoje metams $6.00

NAUJIENOS
L|thiuiaininaini Dolly News

Jjramų agentūros labai 
•aug), tai Fordo pacifizmas 
taikos meilė) yra labai kei- 
tos rįšies.

merą
urnai
administratorius
šaukti, kad musu

manome bus ne pro šalį pa 
tart 
stengtųsi ir dabar neužmir
šti kitu visuomenės reikalu.

4. i-'

Reikia veikti draugijose, rei 
kia stiprint savo organizaci
jas. Tokiu sumišimo laiku, 
koks dabar užstojo, organi
zacijos yra dar reikalinges
nis daiktas, kaip paprastai.

didelės neapykanto 
Prūsų militarizmo.

Merginų Mylįs, Westville, 
Ilk, — Ačiū. Delei * vietos 
stokos kai-ką apleidome. 
Rusinėkite mums dažniau.

tam daromas, kad apgavus savo 
šalies žmones, kad butų galima 
iššaukti naujų purvinų tautinės 
neapykantos bangų, kuomet vi
siškai neabejotimii bus atmestas 
pasiūlymas.Užsisakomo ji kaina:

per išnešiotojus E 
Pačiu siunčiant 

pusei me-

ir darbininkus iš jų negali
ma imti. Visi pamena, kaip 
už keleto menesių po karės 
p r a d ž i o s Fra n c i j o s vai d ž i a 
buvo išsyk nuvarius į karės 
lauka daug darbininkų, bu
vo priversta šaukti išsilavi
nusius amatininkus atgal.

Žmonės iš turtingųjų kle-

Maisto produktų kainos 
kone kasdien keičiasi, vis 
kildamos augštyn. Milto
na i žmonių, kurie kenčia 
nuo to nuolatinio brangėji- 
m o, šiandie nepaprastu in
teresu seka kainų keitimą-

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

European countries

ŽMONĖS TRAUKIA PINIGUS 
Iš BANKŲ.

BOSTON, vasario 8, — Pačto 
valdininkai praneša, kad čia 
-žmonės pradėjo imties iš pačtos 
banko pinigu^ padėto sutaupy- 
muL f W.. 1

binulKųs pirkliai ir sava
rankiai amatininkai baisiai 
kenčia nuo karės dėlto, kad 
prie tų aplinkybių, kurias 
sutverė karė, jie nepajiegia 
atlaikyt savo biznio. Jie nu
sigyvena ir smunka į betur
čiu

Kartu karė be galo stipri 
na didžiausį smulkiųjų biz 
nierių priešą — stambųjį ka 
p i t a 1 ą. K a į > i t a 1 a s n e a Į) s a k o

tas pasiryžimas nukreipti savo 
kovos ginklą ne prieš savo bro
lius, o prieš neprietelius savo

Kad padėjus musų skai
tytojams orijentuoties ta
me klausime, NAUJIENOS 
jau valanda laiko kaip yra 
į vedusios TURGAUS ŽINIŲ 
skyrių, kuriame diena iŠ 
dienos .paduodama pas
kiausios žinios iš Chicago® 
rinkos.

Chicaga yra d id žiausis 
maisto produktų centras 
S u v i eny to si ose Va 1 sti jose,

Tam turtui mažėjant, lau
kai palieka vis blogiau ir blo
giau indirbti, iki pagalios vi
si ūkio syvai tampa išsunk
ti. Ateina bankrotas.

Bet karė naikina smul
kiuosius biznierius ne vieji 
ekonomiškai, o ir fyziškai. 
Karės laukai yra daugiausia 
tu žmonių kaul 
Tokioje Rusijoje/ ūkininkai 
visuomet sudarydavo milži
niška kariuomenės didžiu
mą, todėl jū daugiausia turi 
ir žūti. Bet daugiau, negu 
kitų klesų žmonių, žūva u- 
kininkų ir Austrijoje, Fran- 
cijoje, Italijoje arba Vokie
tijoje. Ir tai dėlto, kad val
džia yra priversta statyt 
juos daugiausia į ugnį.

I) a u g y b ė d a r b i n i n k ų, o 
taip-pat ir augštųjų klesų 
žmonių išsisuka nuo dalyva
vimo mūšiuose. šiandie, 
kuomet karės reikalams yra 
sumobilizuota kone visa pra
meni ja, valdžia negali be at
sižvelgimo gabent darbinin
kus iš fabrikų ir kasyklų j 
frontą. Kasyklos turi pri
statyt anglies daugiau, negu 
paprastu laiku; amunicijos 
dirbtuvės turi dirbt, in tem
pusios visas jiegas; tas-pat 
ir su daugeliu kitų pramoni- 
jos šakų. Jos turi darbo

A. Karalius, Waukegan, Ill. — 
pic tai jau rašė kiti musų ko 
spondentai. Nedėsime.

Centrales valstybes pasiūlė 
savo priešininkams taikos lari- 
mųsi. Bei kaip? Tuo pačiu lai
ku, kuomet patįs stovi apsišar-

kos bus akstinu da žiauresnei 
skerdynei pa vasari ui atėjus, jei 
lik minios energingai ,ir pasiry- 
žusios pakelti visokias aukas ne
paskelbs savo taikos reikalavi
mų; dabar, kuomet badas ir var
gas nustoja savo paprastos išvai
zdos ir darosi visų jaučiamas, 
dabar reikalinga išnaudot valan
da, nepajudinamu tikrumu ir at
sidavimu veikt larptautno revo
liucinio socializmo dvasia 
del kuogreičiausjo karo baigimo, 
kovoti del žmonijų liuosuojan- 
čio Darbo Internacionalo.

Vienas nesenai atvykęs iš 
Europos rašytojas labai tei
singai pastebėjo, kad dabar
tinė pasaulio karė naikina 
pirmoje eilėje ūkininkus ir 
kitus vidurinius visuomenės 
sluogsnius.

(Cimmervaldo Tarptautinės 
Socialistų Komisijos 

Manifestas).

ri lietis nauji kraujo upeliai, tu
ri būti išrasti ir pavartoti da 
žiauresni ii- gudresni žmonių 
naikinimo budai, turi būti pa
keltos da sunkesnes aukos, ligi 
pilno visos Europos išsekimo ir 
nualininio.

siliuosuoja nuo tarnavimo 
apkasuose, kadangi karės 
organizavimas — daktariš
ka pagelba maisto pristaty
mas, dirbtuvių ' prižiūrėji
mas, kelių tiesimas ir tt. — 
reikalauja begalės inteligen
tiškų spėkų.

Tuo budu veikiančios ar
mijos masas priseina daryt 
iš vidurinių klesų žmonių. 
Giltinės dalgis skina jas, 
kaip žolę. Po karės todėl u- 
kininkų ir kitų smulkiųjų 
savininku eilės bus baisiai c
praretintos.

Turint tatai omenėje, rei
kia laukt, kad pasibaigus 
ša i pasaulio skerdynei, Eu
ropos visuomenės sudėji
mas bus visai kitoks, negu 
buvo pirma. Kas ramaus e- 
konominio plėtojimosi bėgiu 
butų įvykę už dešimčių me
tų, tas dabar bus įvykę per 
keletą dešimčių mėnesių: 
vienoje pusėje stovės saujalė 
žmonių, valdančių nesuskai
tomus turtus, antroje — mi- 
lionai beturčių; viduriniai, 
tarpiniai sluogsniai bus su-

kuomet visus liįp vieno įki 
kė į žudomo daipo jungą, gird 
miesi savo “ 
siūlo pradėt ti

k

1 migracijos 
biliu priėmė jau n 
Tai ui dabar jisai,

'Todėl, draugai ateityj sten- 
gkimės išvengti lokių stambių 
klaidų, už kurias musų sąjungai 
reikia skaudžiai nukentėti. Aš 
būdamas P. K. praeitų metą nu- 
rodžiau kai]) įnešėjams taip ir 
P. K. nariams, kada tas klausi
mas buvo pavestas mums nus-

ir po karės.
Dar labinus tečiaus karė 

žudo ūkininkus. Ūkiai, iš 
kurių tapo atimtos suaugu
sių vyrų rankos, neišvengia
mai turi suirti arba paskęsti 
skolose. Palikusios namie 
moters gali laikyties ūkyje 
tik toliai, koliai jos neišeik-

ma suvaržyt spaudą ir žmo
nių laisvę. Kongreso laivy
no komisija įnešė įstatymo 
sumanymą, pagal kurį turi 
but panaikinta 8-ių vai. dar
bo diena ir numuštos darbi
ninkų algos amunicijos dir
btuvėse. Matote, kuo kve- 
Pla karė darbo žmonėms. 
Kas-gi dėsis, kada ji prasi
K"

Atsakymas, kuris atėjo iš ki
los puses, pasirodė verias ccnl- 
ralių valstybių pašildymo. Caro 
budeliai puikiai jaučiasi, 
namie, kruvinų skerdynių

laisvę ii 
kuri ne 
tų kovo 

tojų, kuri tuo budu nerodytų 
kad ji nujaučia artinantis susi 
jungusį judėjimų, kuris neša Ii 
krų ir tvirta laikų.

Ta socialistu mažumos kovi c

prieš jų valdžias ir prieš social 
patriotinius jų samdininkus rei 
kia vesti be poilsio ir be per
trūkio.

Visų pirma pareiga linkui sa
vo klesos ir žmonijos ateities 
Tas pareigas pildyti turi neriuo 
laidžiai stengtis visi darbiniu 
kai, kaip kariaujančiuose, tai] 
ir neutraliuose kraštuose. Pir
mieji turi rinkli visas savo spė 
kas, kad; sujungtomis eilėm h 
galėtų stoti prieš viešpataujan
čias kiekvienos šalies klesas, an-

priverstiną karei vi a v i m ą.
To reikalauja ir didžiausi 

; kapitalistų laikraščiai. Ka- 
ringo j o Roosevelto svajonė 
apie ‘bent milioną vyrų pa- 
staroje kariuomenėje” žada

Tie viduriniai sluogsniai 
buvo iki šiol tasai konservą- 
tyvis balastas, kuris sulai
kydavo visuomenę nuo dide
lių sujudimų ir ūmių per
versmų. Jam išnykus (ar
ba bent labai sumenkus), 
visuomenė įžengs į neregė
tą iki šiol vidurinių susirė
mimų gadynę.

Juo ilgiau tęsis karė, tuo 
didesniems perversmams ji 
rengs dirvą. Tegul viešpa
taujančios klesos to neužmi
ršta ! Jų beprotiškas siauti
mas artina socialės revoliu
cijos valandą.

BtPa J. Maurer, socialistų 
.. atstovas Pennsylvanijos le- 
x gislaturoje ir tos valstijos 

Am. Darbo Federacijos pre- 
'zidentas, išsireiškė už visuo- 

streiką, jeigu kare bus 
"' apskelbta. Jisai reikalauja, 
■f>ad karės klausimas butu 
^paduotas visuotinam žmonių 

j. balsavimui išrišti.

jų darbininkų klesos eilių, -- 
visa lai yra toks gausus kaltini
mas |)ri(\š viešpataujančias kle
sas ir jų begėdiškus melus, kaip 
ir liudijimas to, kad šilo karo 
pamala, kaip ir praėjusiuose ka
ruose, guli patįs niekingi moty
vai, kurie gimė tiktai del godu
mo ir stengimosi plėšti.

Dabar atėjo sunkus karo kri-

M. Gavenaičiui, Cicero. — 
Tamsios “pranešimas tautie
čiams“ yra pasiskelbimas, o pa- 
siskclbimu laikraštis dykai ne- < •/ 

priima. I no reikalu kreipkis 
tamtsa į administracijų.Ta teisybė, kurios negali nu

slopinti jokit' kapitalistų melai, 
jokit* valstybės vyrų gudrus pai
niojimai, jokios vakarykščių 
socialistu šoviuistin iu žodžiu<- < c

jūrės, tų socialistų, kurie nt'vcr- 
li yra socialistų vardo nešiot, 
ta teisybė rado sau patvirtinimo 
paskutinių mėnesių ir dienų at
sitikimuose.

Išdavikas Bi'iand (Prancuzi 
jos minislerių pirmininkas) ne 
apykantos ii 
stengiasi aj): 
paslėpti nuo 
nį kraujų lie 
liaujant, pasmerkta 
kininkų auka prapi 
tižiausias musu mclašimčio dc <
magogas Lloyd George, samon 
ingai melagingai tikina, kad An

Šita spėka da nepakankamai 
didt'ie; neišmatuojamos kan
čios ir skaudus smūgi 
įstengė prablaivinti žmonių. Bet 
jau visose pasaulio šalyse auga 
judėjimas. Nebėr šalies, kur 
stiprus savo valia proletarų ko-
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S. M. Eastoniečiui. -Tams
tos atsiųstas papa sakoj imelis
buvo jau musų sjiaudoj ne sy
ki, nors kiek ir kitokiais žo- c

džiaj atpasakotas. Nedėsime.

si karo kampanija. Pasirodė 
negana dviejų su puse melų be 
perstojimo žudymo, nematyto 
naikinimo ir griovimo, kad pri
sotinus karo bestija, kuri po il
gų sistemačio prisirengimo me
tų visus kapitalistinių valstybių 
valdovų, 191 1 m, rugpjūčio mėn.

Vaidevučiui. 'fanistos stra 
ipsnelio nedėsime. Perdaug bu 
tų garbės daroma tiems juoda 
šimčiams, jei į ju pliauškalus at

Profesorius (išėjęs pirmą kar
ta pačiūžomis pasivažinėti): — 
Hm, taij) daug sniego... reikėtų 
man kaliošai užsimauti.

lėtų traukt pel- 
tai kariu nebū

tų. Tai tiesa. Bet pelną ka
rė neša ne vien amunicijos 
fabrikantams. Taigi karės

pręsti, — kad sąjungos namo 
klausima reikia atidėti ant to-

€

linu, lodei kad čia ‘N. G.” tik-ką 
pradėjom leisti, ir ne už lėksim, 
spėkų. Bet didžiuma paėmė vi
ršų ir dabar reikia kentėti ne tik 
tiems, kurie padarė kaidų, — bet 
ir nekaltai sa i nugai..

/j New Yorke valdžia už 
draudė daryt gatvėse susi 
rinkimus. Washingtone va

si (t. y. renkasi į nedaugelio 
žmonių rankas), organizuo
jasi į trustus ir patenka ma
žos lobininkų saujalės kon
trolėm O jeigu taip, tai rei
škia, kad smulkiamjam biz
niui amžinai išnyksta viltis

galėtųjų; arba, teisingiau, visi 
pergalėti, tai yra visų kraujų 
baigia leisti, visi sunaikinti, vį- . . v
si issekę. Pagauti jų pačių pas- 
pęstuose siųstuose, pavergti ka
ro, kurį jie turėjo valdyti, ka
riaujančių valstybių viešpatau- 

iradeda taikos 
taikos melu 

lidė karo fake
lu (žibintuvu), tųip-pat dabar, 
karo metu, jie purvina išganin-

rto — koliai' neišparduos in
ventoriaus ir gyvulių ir ne 
suvalgys dupnos išteklių

humumja, Kuria neva norėjo 
padarvti šalim su tautine gar- 
b(' ir autoritetu, ištikrųjų, kaip 
ir visos mažosios valstybės, yra 
tik įrankis imperi; 
lybių lošime; kai]) 
Serbija 
draskyta ant žemei/' Tas pats 
likimas laukia ryto Graikijos ir 
kitų, tuo tarpu da neutralių, ša
lių. Lenkijos “tiuosavimo” ko
medija, tos šalies, kuri dargi 
nuo caro nagaikos ne daugiau 
kentė, negu nuo prakeiksmo ve
rtų geradarybių Austrijos ir 
Vokietijos “liuosuotojų“, — ta 
mizerna komedija rodo, kaip 
mažai masto pergalėtojai apie 
ka kita, kaip tik apie žudymų ir 
neapribotų plėšima. Belgijos ir 
Lenkijos 
prie priverstinų darbų toli 
gimtinės; visų kariaujančių val
stybių pavertimas tautiniais ka
torgos kalėjimais; baltasis ter- 
roras, kuris yra nukreiptas prieš 
visus, kurie budina žmonių pro
tą į kova prieš tolimesnį tęsimų 
tos šlykščios skerdynės; kalėji-

lima žinoti dalykų stovį vi
soje Šalyje.

TURGAUS ŽINIŲ sky
rius, be to, ypatingai gali 
būti naudingas lietuviams 
FARMJERIAMS, kuri? ūkio

daugelis musų skaitytojų pitalistų spaud
Ipasigenda Sveikatos Sky
riaus “Naujienose”. Galime 
-pranešt, kad neužilgio jisai 
bus vėl įvestas.

Kai]) dalykai stovi su Amcri 
kos prezidento uola? Ir ji tur 
pobūdžio slaptos karo uolos

gina save šituose visos Europos 
pogromuose. Kad pagrobus į 
savo rankas Konstantinopolį, sų- 
siauras ir Prūsų Lenkijų, jie ga
tavi paaukoti visą Europos jau
nimą, ligi paskutinio žmogaus; 
taip-pat, neatsisakė nė nuo vieno 
niekingo įrankio, kad išlaikius 
savo viešpala vimą pavergtose 
Rusijos tautose.

iMf/a NAUJIENŲ BENDROVE iru 
Xasdien, išskiriant nedėldienius

Klerikalu “dienraščio” re- 
daktori'us tur-but išsikraus
tė iš proto (gal dėlto jisai 
gavo ir iš savo vietos pasi
traukti), nes paskut i a ia me 
numeryje taip nesvietiškai 
ėmė kolioties, joge! panašių 
JkoJionių mes dar kai]) gyvi 
nesame matę.

iperika pradeda savo taikos tar
pininkavimų visiškai uždraudus 
savo miliardinius karo reikme
nų gabenimus j Europą, tegul ji 
su tokiu prirodymu stoja prieš 
žmones, kaipo taikos skelbėja.

Ištikrųjų vieš|)ataujantįs sluo
gsniai ir ikišiol nenori taikos: 
dalyvaujantieji kare nenori tai
kos, bijodami neišvengiamos a- 
pyskaitos, kuri būtinai reikės 
duoti po karo; kiti nenori tai
kos, kadangi karo pelnų blizgė
jimas jiems daug augščiau sto
vi, negu patįs šventieji žmoni-

ghja kovojanti “del pilno atga
ivinimo“ pavergtųjų tautų ne
priklausomybės. Ar gi jis ii' jo 
sėbras Briand užmiršo, kad An
glija ir Prancūzija surištos sa
vo diplomatijos ir savo karo po
litikos su tais tikslais, kuriuos 
nori atsiekti šilam kare Rusija? 
Ar jie užmiršo, kokiais tikslais 
yra vedina Anglijos politika ry
tuose, pirmiausia Mesopotami-

ovos num. i. iil])usi A 
įpyskaila mane nustebino ii 
pačiu laiku pakurstė para-

Kam? Kokiu tikslu?
Cimmervaldo ir Kintalės ma

nifestuose nurodyta, kokios spė
kos varo tą beprotišką pačių sa
vęs naikinimą: kapitalistų kle
sų godumas ir naujų žemių ieš
kojimas, jų imperialistinis išal
kimas, jų nuodėmingas stengi- 
masi padidinti išnaudojimą kai]) 
savo pačių šalyse, tai]) ir sveti
mose', jų pa vergtose šalyse ir 
surasti naujas turtėjimo vers
mes.

šyli šį straipsnelį ir nurodyti 
sąjungi(’čiams kaip mes - ar
ba musu įstaigos komitetai, 
kartais daromi' stambias klai- 
dais, už kurias paskui turi nu
kentėti musų sąjunga, o tie ko
mitetai. kurie per savo neapsi
žiūrėjimą, ncapsvarslymą ar 
dalyku nepažinojimų stumia ba
lau musu organizaciją, o įjo
tam tyli ausis suglaudę ir atsi
duoda ant likimo ar ant papras
tų organizacijos narių, bet kalti
ninkų nieks nebando jieškoti. 
Tankiausia buna apkaltintos ap
linkybes arba k;
rieji kaltininkai

Štai kame, di 
čiai dalykas. Viršminėta “N 
G.” apyskaita jjarodo, kad mu 
su žiurnalo ižde v 
$313.81. Ką tas, 
kia? Reiškia, k; 
3,900 sąjungiečių 1 
gėm išleisti 9 num.
šio mums “teorijos žurnalo“ ir 
užbaigtas kriukis. Kame gi, 
draugai, priežastis šių blogų pa
sekmių? Kas tam kaltas? Ach, 
mes ])ra<\žią turėjom gana gra- 

pic 3000 “N. G.“ prenu- 
arių), tai koi’įel mes tai]) 
nupuolėm? Kodėl musų 

nuolat 
puola ?

Bet paklausykite to “pa 
ifisto” argumentų. Jisa 
ako, kad jisai savo 
ę pavedąs valdžiai tąja są- vos sutaupytojo ūkininko tu 
Iręs, kad amunicija butų ga- 
Hžfiama be pelno (šitą For- 
frhAflfodymą beveik visa ka-

MlmEjiniais,” jie 
taiimąsi. ,JJ.

Kaiio ir Kiliems neprenuineruo 
ja ir tam panašiai.

'Lodei pas mus, draugai, tai]: 
blogai su “N. G.“ vyksta, kad 
ims, sąjungiečiai, (langiaus ap
žiojau), kai]) kad galim nuką
sti, t. y. mes be reikalo tai]) urnai 
suskatom dirbti du daug reika
laujančiu spėkų didelius dar
bus. Mes nespėjom nors ir ge
rų pradžią padaryti su išleidimu 
“N. G.”, tuoj griebėmės dar už 
didesnio, dar daugiau reikalau
jančio spėkų ir kapitalo darbo

- statymo sąjungai namo.
'Lodei draugai, pas mus ištiko 

konfliktas, musų “N. G.” atsi
dūrė pavojuj, mes nei nejutom, 
kai]) “N. (L“ apleidom, besirū
pindami sąjungos namu, 
bar labai gali būti, kad 
spėkų pritruks kad mes 
iš tų dviejų didelių darbų turė
sim apleisti, arba nors laikinai 
kurį nors atidėti (greičiau gal 
namo statymą), nes kitai]) jie 
turėtų žlugti abudu, arba reiktų 
mums sųjungiečiams savo visas 
spėkas lai]) sukoncentruoti, kad 
mes galėtume šiuodu savo dide
liu darbu atlikti, nors kad ir 
prisieitų apleisti kitus musų rei
kalus.

Tas todėl taij) atsitiko kad 
musą draugai Stilsonas, Be
kampis, ir didžiuma P. K. ne- 
aprokavę i&kalno savo spSką šo 
ko prie sąjungos namo, tote

i- v . čvV f’. A
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Atsakymas Lietuviui Liuteronui

Biblijos kritika.

saerikoj iki pat 17 šimtmečio 
tikintieji protestonai degino 
raganas ir burtininkus. Taip 
pat darė katalikai ir kiti | 
krikščionįs Europoj. Aš ra-

jpasiklausia pas mane laiš
ku, o aš nurodysiu knygų 
vardus, kuriose jis atras a-

nenoriu užimt vietos. Juk, 
turbut, nei Koperninkas, 
nei Kepleris, nei Newtonas, 
nei kiti mokyti žmonės neti
kėjo į raganų ir burtininkų 
buvimą. Jei kas iš senovės 
mokytų žmonių ir butų tikė
jęs j tokius nonsensus, vis
gi šiandien jau ir prasti žmo 
neliai žino, jog tai kvailystė.

Krikščionių Dievas yra 
saumylystės stabas: jis lie
pia mylėti jį už viską labiau, 
jis išsiunčia savo apaštalus

klausys ir nepriims, tai “le
ngviau bus žemei Sodomos 
ir Gomoros dienoj sūdo, ne 
kaip anam miestui”, kuris 
atsisakys užlaikyt ir priimt 
jo mokinius (Mateušo X, 
15). Krikščionių Dievas 
tokis egoistas, kad del jo 
vardo “išduos brolis brolį 
ant mirties, ir tėvas sunu;

tojus ir užmuš juos... ir bus 
visi neapykantoj tarp visu 

?del mano vardo”. (Mateu- 
šo X, 21, 22). Negana da to, 
toliau Krislus užreiškia: 
“Nemanykite, jog atėjau 

-duot pakajų ant žemės. Ne
atėjau duot pakajų, bet ka
laviją. Nes atėjau, idant 
suvaidinčiau žmogų prieš 
tėvą savo, ir dukterį prieš 
motiną savo, ir marčią prieš 
uošvę savo. Ir nepriete
liais žmogaus bus jo paties 
namiškiai. Kas myli tėvą 
arba motiną labiau už ma- 
110 nn vra manes vertas, o

labiau už mane, neyra ma
nęs vertas. Ir kas neima 
ant savęs kryžiaus savo ir 
neina paskui manęs, neyra 
vertas manęs. Kursai ran
da dūšią savo, pražudys ją. 
O kursai pražudo dusią sa
vo del manęs, atras ją. (Ma-

39.).

mas, ar ne Bile pliuškis y- 
ra tokios nuomonės, jog del 
jo viskas pasaulyj randasi. 
Jis giriasi suvaidinsiąs žmo
nes, priversiąs juos prie žu- 
dysčių, net giminės vieni ki-

jis draudžia tėvams mylėt 
vaikus ir vaikams tėvus la
biau už jį. Jis sykį įsako, 
rodos, Abraomui ar kam 
ten, nudurti ir iškepti savo 
aunu, kad ištyrus, ar Dievą 
tėvas geriau myli. Gražus 
ištyrimas, ar ne?

Ką reiškia Kristaus žo
džiai “0 kuris pražudo du-

nes Dievas

ganyta.

savo del Dievo,
1 H’i žada jiems

gal k r ik scion i vi

kai ir bliuznijimai atleisti 
bus žmonėms, bet bliuzniji-

žmonems”.

žmogui padarys, kaip vienas 
kitą neniekins, bet jis užrei-

m o i s pasmerkimu

mu tvano ir tt

Žinoma, tų atsitikimų nėra 
bui\’o hot k" rib<ėinn i< rneo’d o

žumu, kurio pamatu yra ar
šiausios rūšies nežmonišku
mas.

kalbant su žmonėmis,

grūdas esąs mažiausias 
visas sėklas. Turbut. ž'as. Turbut, žydi- 
joj neaugo aguonos, ramu

tus mokina ir prieš hygieną

rizeušai klausę jo, kodėl Kri 
staus mokiniai nenusiplauja

nesubiauro-

ną įeinąs, tas nueinąs j pil
vą ir laukan. Mat jis neži
no, kad galima užsikrėsti 

nešva
riom rankom kas valgo, bet 
ir čia vėl jis atkartoja, buk

)

mojimai, žmogžudystės, pa-

šąs liudijimai, 
ir aiškina, bu!

bliuznijimai

išeina per burną, 
tai nėra širdies daly-

tai nelenda per burna.

XVII, atrandame, jog Kris
tus ir vėl turėjęs reikalą su 
velhiu varinėjimu iš žmonių

mėgo landžioti i žmones). Jo , 7 C

kta dvasia. Tuomet jo mo-
L. 4- *'

tai buvo Kristaus Motina ir! rėtumėte

ra tasai sūnūs dailydės? Ar
gi ne jo motina vadinama y- 
ra Marija, o broliai jo Joku-

i ar 
rnu-

sų (Mat. XIII, 55, 56). Ar 
turėjo Kristus brolių ir se- 

“moksliš-o

Prastas ir mokslinčius iš 
•istaus buvęs. Jis kalba

nus žmonės supranta.

nieko bendro neturi su su
pratimu, nes jos darbas yra

t i mo darbą, o ne širdis. To
liau vėl (Mat. XIII, 31,32) 
jis kalba, buk garstyčios

tikėjimu galima

jums, kad jei' tū

grūda ir tartu- 
kalnui: persikelkmėtė tam

iš čia į tenai! tada persikėl-

galima.” Iš to išrodo, kad 
-Kristaus mokiniai neturėjo 
tikėjimo net tiek, kaip aguo
nos grūdas. Neveltui jis P e 
trą ir šėtonu vadina (šv. 
Mat. XVI, 23), kada tas lie
pė apsisaugo! nuo mirties. 
Visur Kristus
nius vadina mažtikiais. Iš
rodo, jog jie vis netikėjo, jog 
jis yra Dievas. Kada Simo-

savo moki

XVI) išsitarė, jog Kristus 
esąs Simus Dievo, Kristus

mą jam prižadėjo. Kaip ten 
nebūtų su jo mokinių neti
kėjimu, bet niekais nueina 
ir Kristaus pasakymas, jog

fozVw'L V'

iBw

us kil- 
t

not. Da ir šiandien yra daug 
tikinčių, net įsiutusiai tikin
čių, o jie nieko ir nieko ne
gali padaryti savo tikėjimu, 
šv. Mat. (persk. XXI) kal-

Kristus išalko, pamatė jis 
figos medį ir ėjo sotinties

ra vaisių ant jo, todėl liepė 
sunykti. Medis išnyko ir

ti. Kristus vėl uždrožia 
jog jie neturi tikėjimo.

Žinoma, jei aš imčiau kri-

kvailu, klaidingo ir priešgi-

Bet leiskime da biskuti bi- 
blijai kalbėti apie save. Štai 
k a a 11 ’an d a m e M a ž i e š i a u s 
Pirmoj knygoj, perskyrime

šviesa.

jvas šviesa nuo tamsybės.. Ir

sybę naktimi.
vakaro ir iš rytmečio pirmą

rp

randa žvakės ant tvirtybės

nklus čiesui—dienas bei na
Jusu Kliubc—Helniar.

Coats

ze m ės

ki; clidę žvakę, valdančią 
dieną ir mažą žvakę, valdan
čią naktį, priegtam ir žvaig-

ant tvirtybės dangaus, kad 
šviestų ant žemės. Ir dienų 
bei naktį valdytų ir perskir
tų šviesybę bei tamsybę. Ir 
Dievas regeli, kad tai gera 
buvo. Tai stojosi iš vakaro 
ir iš rytmečio ketvirtą die
ną.”

Ar pagalvojo kada bibli-

visos tos nesąmonės apie 
tvėrimą? žinoma, jos bado 
akis krikščioniškiems teolo
gams ir fanatikams, todėl jie 
stengiasi jas “moksliškai” 
išaiškinti. Ar nekeista, kad 
pirmą dieną (nors dienos ir 
nakties da nebuvo) dievas 
tveria šviesą ir tamsą ir pa
skirsto laiką į dienas ir nak
tis. Bet ketvirtą dieną jis 
vėl tveria dvi žvakes, kad 
skirstytų laiką į šviesą ir ta
msą ir valdytų dieną ir nak
tį. Juk jis buvo jau persky
ręs dieną ir ųaktį ir sutvė
ręs šviesą ir tamsą pirmąją 
dieną. Tų jo dviejų žyakių, 
matyt, butą saulės ir Mėnu
lio. Bet mes žinome, jog jo
kios “žvakės” nereikia nak
čiai valdyti ir jog didžioji 
“žvakė” (saulė) neužgęsta 
nakčia, o šviečia kitai že
mės pusei, nes žemė nusisu
ko savo amžiname kurse.
rn ___ K-:..” -1. „ _

tybės, o sukasi begalinėj erd-

kas taisykles, kurias tveria 
visatoj esančių medžiagų y- 
patybės ir jų sanryšiai.

(Bus daugiau.)

l'r^<1

<Iein Bros.
, Vasario 10 <1 
šiame dieni as
esmus apras.\ 
mus.

a ir Halsted St.

m ii 11 ilMil ■ nwm~

Daug kentančių vyrų ir mo
terų negauna page) bos. Ko
de)? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinės kirmė
les, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkinės

Trauki ny j e—U eini a r.

Direktorių Posėdyje—Helniar.

Operoje—Helmar.

Kas ruko Helniar? Puošniausi, 

mokyčiausi žmones Amerikoje.— 

Kodėl?—100% Tyro Turkiško Ta

bako sudėta TEISINGAI i daikta.♦

cigarctams 
cigarctams

Tu rkiškas

-’J ,vz>

U

Quality Superb

a;
O

>05 co

lug išvaizda, tamsus rinkiai 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
nnstojimus apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkės, svogūnų, uksuso, ir tt. 
dargi žavėjantis nusilpnėjimas 
su tuščiais vidiniais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpo# 

jimas atminties, galvos SKati- 
gėjinias, apkvaitimas, lakioji- 
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerklės, rakštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, žvirnbi- 
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, munnleninio ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
k imas, nuovargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir tt.

Jeigu jus esate kankinamas 
st įlėk i nes kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinėjiniu vaistų del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo siekinės kir
mėlės j keletą valandm be jo 
kio jautimo bei sugaišuno nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

Ateik be atidėliojimo.
PASITARIMAS VISAI DYKAI

ją?” Ar šitas nepateisina 
visus krikščionių nuožmius 
darbus del Dievo garbės? 
Kokių da paibclių p. Liet. 
Lhit. piktinasi katalikų fa
natikais, kuriekėsinasi pra
gaišinti taiMickevičių, 
tai Mocki^g|K^otestonus?

Aft tai da- 
ės. Ir liu-
ydami šio Ne3 a-in j0 j..į§enfaj pi Ini raudonųjų

- V-

tai Mockuj^ 
Mat jie ma| 
to del Diev? V

Wallstrytis glamonėja karės vaiką.

&

>5. y.

—Fitrpatclok in St. Low f g Post-Qi apateh.

Malonus jis jam,

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKU?
KUBUS-

(Anioldnaine picSimo, kirpt 
<no formų siūti naminius daik 
lūs arba aprėdaius. Di^iloma?- 
kiekvienam, kurs išsimokins 
Valandos dieną arba vakarui* 
del jūsų parankamo. Už $11 
išmokiname jus sint visokiu? 
babužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

!336 W- Madison £ Western a* 
1850 Wells gatv€.
patek.. MOKYTOJA-

M-wim.......
SS fii

Lietuvos” kaina Amerikoje: 
rubliai; pusei metų 4(4 rub.

Padė-
Kas raštais, kas pinigais, kas pata

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių | 
darbo žmonių laikrašti g

“Naująją Lietuvą” į
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— J 

visomis jėgomis remti savąjį laikraštį. i
Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes gale- i 

sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam tiks- * 
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą, 
kite, kuo galite! 
rimais!

“Naujosios
Metams 9

“Naujoji Lietuva”
Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

Padarytas ant užsakymo?
JŲSŲ PASIRINKIMAS PO $25. U

Keletas šimtų petrenų šio sezono puikiausių vilnonių. Sutruk
dytas prisiuntimas puošnių vilnonių audimų, priskiriant daug nau
jų stailių parodomi) pirnm syk. Dauguma jų austa pardavimui po 
keturiasde^imts dol., tūli vra po keturiasdešimts penk

A. J. ŽUKAUSKAS, Siuvėjas
3310 So. Halsted Str.

Tėmykit Extra
&arbę pranešt visuomenei, kad Jonas Kazakauskas, plačiai žinomas Chicanos 

kautis Laikrodininkas, kuris per J3-ką metų kaip toj 
ant Town of Lake, o dabai persikėliau ant Bridneporlo,

Kampas 33-č’os jratvčs.
didžiausių Auk ų Krautuvę, kur užlaikau Laikrodėlius, l.aik- 
šliubo žiedus jrryno, Hk. aukso, nuo SJf.ėO ir augščinu, ir vis-

Extra
Turiu xiž 

visuomenei ir apielinkėj, kaipo aka 
profesijoj, turėjau krautuvę auksų 
po numeriu 3255 So. Halsted St.,

Dabar j rengiau vieną j? 
rodžius, Žiedus, Brarvznlictus 
ką užlaikau naujausio* rųšies ir pai

Užlaikau visokio.* rūšies Akinių, kuriuo i daktaras pritaiko panai kių reikti linjrujną
Kas pirks put mane kokį nors daiktų, jrans 10 nuošimčių pigiau kaip kitur.
Taipgi sutaisau viski), kas reikalinga: laikrodėlius, laikrodžius ir tt. Darbą gvarantuoju
Ateikite ir persitikrinkite mano naujai įrengtoj Krautuvėj

JONAS KAZAKAUSKAS.
3255 8. Halted St., Chicago, III

; ; ,4.

740 W. Madison gatve, 
Halsted Sir., 2-ras a

Chicago. III.

LOCAL LOAN 
COMPANY

4617 So. Halsted St., Chicago. 
Kampas 47-tos gtv., 2-ras augŠtas 

Telephone Drover 2116 
TURĖKITE PINIGŲ!!.

Jus galite juos turėti. Kiekviena'' 
gali juos tuj'čti. $5 iki

Moters ar merginos, ar vedę. SU 
pavienius, senos ar jaunos. 
.Mes skoliname del Stocky ardų 

šapus ir dirbtuves darbininkų, gc

minutes.
Paskola ant rakandų —• į 2 va

landas.
Mes taipgi suteikiame paskolą 

ant pianų, sankrovos jrengim^, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyl 
jums kad musų mokes 
šia mieste. Tas yra 
turite veikti su mumis, 
čiame jus pasiteirauti musų už 
manymu, patirti, kad mes palvu 
tinime musų pranešimus.

s mažiau- 
del ko jys

1647 So. II aisled Street, 
Kampas 47-tos glv., 2-ras aug$t$š 

Telephone Drover 2116.

$10 INDfcJIMAS DANTIES .. l 
IMKI V \S Akio MĖNESIO '

110 viriunč# .........  fS.OO iki
Bridge work . ....................  |8.e0 iki

fipeciu)i>:t»» Daotf TraaMaM

1 įtrauki*® lt 4 
UB tų pria 

Dentiatl] 
• k anamo ir 

y y TA juo* i llwmWM
J <ja — B. A-1 

-•> teraMM, krM*

,’Sf S
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tudertos

Kalbama lietuviškai ir lenkišk

JONIKAITIS

žmonių

įmos

Turgaus Žinios

17¥2

No. 2

nuo
Geriausia

Pakako tų Skerdynių!
ft4Cnesi» mi

Vardas ir pavarde

Ro> arba namų No. Ir attest**

NAUJIENOS
1840 South Halsted' Street

■■■■■I...*,,.,..

1P/2 
.10 ¥i

39 ¥2
37 ¥2

3.50
3.25

8.45
7.25
7.05

Komai 
Kviečiai 
Kūgiai 
Miežiai 
Avižos

$12.50
12.50 
11.00 
2.00-

-14.50 
-13.50 
-12.00 
2.25
. 2.40 
—5.50

2.00—6.00
2.75
1.50

Brick ...v.
Paukščiai, gyvi

Kalakutai (s

Sviestas:—
Extra Creamery
Extra first ....

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

O1 co margarinas:—
Stalui ............
Kepiniui ..........   <

Kiaušiniai:—
Extras ...................
Firsts ............ . • ■
Paprastieji firsts 
Maišyti ..............
Purvinieji ..........

isiziurejusi j 
ir jos veidas 
įsitempimą, 

jaučia di-

inuc

na s iš kito
ka mates

henla
l<8,000; 

duodamos

3.00—3.25

9.40—9.60
8.60—8.70

Paukščiai, išdarinėti
Kalakutai (svarui
Vištos .....................

Jis apsalai 
krūpčiodama 
paklausė:

tuo.
Kuogeriatįsios laimes.

A. Mačukas

$3.50—4.00

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

knyjiii

studentas mąstė apie 
jei ji pradėjo verkti, 
<as buvo tą baisiąją 
rui, bent kaip ją pa-

Vidut. (100-250 
Lengvesnes . . . 
Paršai, geri . .

Twins ...................
Daisies ...................
Young American
Longhorns ..........
šveicariškas . .. .

Lukerija, pametusi ^aul 
įrėmė nebeatilraukiamas ; 
studentą.

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

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

rel neprisipažino 
kazinkas paklau- 

tave siundei ai

rimu, sup
nejauzdam
je atsitiks kažinkaš baisaus, ėj( 
paskui... Jis karštai, lyg austo 
damas proto, mylėjo Jėzų, i 
dabar ištolo matė, kaip jį mu

ŠIENAS
Motiejukų, geriausias
Motiejukų No. 1 ....
Motiejukų No. 2..........
Mot. No 3 maišytas..
Kultų motiejukų . ... 
Dobilų, sulig rųšies 
Prerijų, sulig rųšies 
Packing .........................

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

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Vas. 7. 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy-

Loins 
Bounds 
Chucks

2 TELEPHONE YARDS 2721 *

¥ DR
X MEDIKAS IR CHIRURGAS
¥ 3337 So. Morgan St., Chicago
Y Kertė 88-čio PI. ir Morgan St.

mt i_i nr i-nrMTrvTnzTr v

pradžios oras buvo 
s. Čiurškė strazdai 
balose

i ūkė, Iv

16.50— 17.00 
15.00—16.00

14.00 14.50
12.50— 14.00 

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

8.50—9.50

į />

Avė., Karvį pa© Loom)© ir 18-to» 
PERVIRŠIS IR PELNAS

tuo tarpu rei 
žodžiu, padėji 

m as kritiškas. Bel o, diena ii 
dienos laukiu savo eiles stoti ka 
reivijon. G 
gali suprasti, visai nesinori...

Galėčiau daug dar indomių 
dalykų papasakoti, bet... už
drausta. Prisieina pasitenkinti

18 ¥2—19
No. 3

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

Jautiena: No. 1.

Žmonės, Darbininkai, protestuokite prieš įsivėlimą 
šios šalies pasaulio karėn! Ar dar ir Amerikos dar
bo žmonės turėtų eiti kitų savo brolių skersti ir pa 
tiems žūti už kapitalistų interesus?—Protestuokite!

Pati (turėjus kivirčų 
spėjau pagrūmoti jam, kad- dar šiandie išvažiuosiu pas tėvus 
štai jis jau ir traukinių sąrašą padėjo man ant stalo!

šildės prie ugnies apaštalas Pct- 
tarė studentas, ištiesdamas 

rankas į ugnį. — Tad ir tuo
met buvo šalta. Ak, kokia lai 
buvo baisi naktis, bobule! Ne
apsakomai liūdna, iL'a naktis!

Jis atsigrįžo. Vienai viena 
ugnelė ramiai mirkčiojo tam
syje, ir šalia jos jau nebesimatė

Gyvulių turgus,
CHICAGO, Vas. 7. Gyvulių alga- 

šiaip: galvijų ca. 17,000; avių 
kiaulių — 47,000.. Paduo- t f

kainos:

Pavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomis spalvoniiG 

tarpu nejučioms susipažįsti su socializmo mokslu, bu socializmo tikslais ii 
viniais.

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir jų nusamdytieji agitatoriai 
besistengdami trukdyti socialistiškų 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 mokės 
atšauti rimtu argumentu’ taip, kad tie socializmo priešai turės bematant savo bur
ną užčiaupti.

Todėl sakome, kad nei vienas lietuvis 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. Tas 
paveikslas ant knygų viršelių spausdintas keturiais dažais.

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

iškirpkite šitą žemiau paduotą kvitukę, parašykite savo vardą ir adresą, idėkits 
kartu su tnonev orderiu konvertan ir siuskite mums.

7.00—8.75 
(i. 00—8.50 
0.75—8.50

NAUJIENOMS.
Chicago.
Indedu čia money orderį (Čeki) aa? aawatwi • 

m o Minties Blaivumas. Adresą*'

100 sv
20—40 svarų ...
40—60 svarų ....
60—100 svarų ..

Bulves, bušelis . ..
Jaunosios, bulves
Saldžiosios, statine

Daržovės:—
Burokai, didele bačka
Kalafiorai, dėže ........
Agurkai, dėžės, 2 tuz. . 75—2.50 

1.00—1.75 ' 
5.00—9.00 ’
3.50— 5.00 |
2.50— 3.50 
8.00—9.00, 
2.00—3.50 Į
2.50— 4.00 '
5.50— 6.00

Mielas Broli ūkai!
Manau, kad tau norisi suži

noti apie namiškių padėjimą. 
Jie visi likosi Lietuvoj. Man 
dar tebeesant ten, jie įsikasė di
delę duobą, kad pasislėpus 
musių. Bet man rodos, kad mu 
šių apie Vidugiri 
Ii, nes aplink da 
lų. Kada mano 
į vokiečiu rankas, tai mes ’ 
nubėgome į Vidugirius. Iš 
aš tik vienas beišsprukau. 
Ii pasiliko ant vietos.

Baisu ir pamanyti, ką padare 
su musų tėvyne. Negreit jinai 
išbris iš tų vargų klampyno.

Laimingi jus esate broliukai, 
kad gyvenate Amerikoj, nes pas 
mus, žinotumėte, nelabai sal
džiui gyvenasi.

Mano padėjimas irgi neužvi- 
dėtinąš. Estr Vienui viekas.

s, ir suvis prasKambej 
rio oru garšiai ir Iii 
4 miške sutemus, visai

/ -Nepažinau, kad tave die- 
mi, — tarė ji. Busi turtingas.

Pasikalbėjo. Vasilisa mote- 
iškė daug kur buvusi, larna- 
įlisi anuočės ponams žindyve, 
Bsktii auklė, išsireiškė švelniai, 

jos veido per visą laiką 
lenyko mink ta, rimta šypsena; 
OŠ gi duktė Lukerija, sodžiaus 
>oba, vyro užpliekta, tik žiurė- 
€> prisimerkdama į studentą ir 
y Įėjo ir jos veidas tiek tereiš
kė, kiek kurčios nebyles.
į—Lygiai taip pat šaltą naktį

:; įve 'as Veliko po 1 s k is, 
kių akademijos studeii 
ėoko sūnūs, grįždamas

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas

Miegojo. rasKui, tu girdėjai, 
Judus tą pat naktį pabučiavo 
Jėzų ir išdavė Jį kankintojams. 
Jį surišta vedė į vyriausįjį kuni
gą ir mušė, o Petras, privargęs,

pasakojo, kas buvo prieš devy
niolika amžių, paliečia dabartį, 
abi moteriški ir, tur but, šitą 
dausų sodžių, jį patį, visus žmo
nes. Jei sene pradėjo verkti, tai 
ne dello, kad jis moka jausmin
gai pasakoti, bet del to, kad 
Petras jai artimas ir (kito, kad 
ji visa savo esybe užinteresuota 
lame, kas darėsi Petro sieloje.

parinktieji . . 10.00—12.25 
Kiek menkesni ............ 9.00—10.25
Mituliai .......................... 10.50—11.90
Stockers and Feeders . 
Veršiai, parinkliniai . . 
Karvės, vidutiniškos . . 
Buliai ...............................

Kiaulės—
Sunkiosios (240—400 s v

12.00—12.50 
11.90—12.25 
11.75—12.20 
10.00—10.75

Aprašyti visą šios 
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 

užda-

8.75—9.00
8.25—8.60 I
7.40-T-8.00

11.90-13.75 
8.00—10.75 
8.00—11.75 l

13.00—14.25 j 
JAVAI i
.......................... 98 ¥2—99 
................... 1.73%—1.75 
............................... —1.46 
.................... 1.00—1.28

buš...........
4.50

trauke jis. Jėzaus enu 
teirautis, o darbininkai tuotar- 

kiemo.

tenlii jo sielą, ir jis net sustojo 
valandėlei atsidusti. Praeitis, 

jis mąstė, — rišasi su dabar
timi nepertraukiamu alsitiki- 

indiniu, išplaukusių vie
nu rodės, jis tik

les, m o 
kūreno: 

Karstai, sproginėdama, apšvie 
Sdarna toli aplink suartą žemę 
Našlė Vasilisa, augšta, pilna se 

vyriškais puskailiniais, s to 
vėjo šalia ir užsisvajojus žiūrė 
jo į ugnį; jos duktė Lukerija 
•mažutė. straždinuota, 
veidu. sėdėjo žemėj e i 
jo katilu ir šaukštus

Ai.

KAPITALAS

$600,000.00 ’
VKiBivi/iBte Bankas su dideliu kapitalu arti nanng 

rr.#uliariš/.ai >;«ržiuriinas Valstijos ir Clearing House Assoei>“ 
ion Žinoma <v»rancija, kad jųsų pinigai yra saugie? psdčtl Lr 

kad jie but itfnwkfiti, kuomet jus pareikalausite-
Mdara Ketverge ir Subatos vakarais <kl 1:3t» v

nepazĮS- 
palaukus, vėl 

is pripažino jį vienu Jė- 
ir tarė: “Ir tu iš

ar siauru kaspmi
rausva pašvaistė
4 teisybė ir gražy

bus vėjas, viskas nutilo, pm 
išsitiesė vžo adatos, ii 

miške pasidarė nebejauku, tylu 
Pakvipo žiema,.

Pėtnyčioj, vasario 9, vakare, įvyks milžiniškas 
Protesto Susirinkimas Hod Carriers Salėj, 822 W. 
Harrison gat. Tą mitingą šaukia Socialistų Partija. 
—Ateikite visi ir kelkite savo balsą prieš kesinimą- 

ir šalį intraukti į beprotiškas pasaulio sker-

Tel. Canal 2118

I 0r. L Yuška I
Gydytojas ir Chirurgas 

&S 1749 So. Halsted St, kampas 
18-tos gatvės, Chicago, Ill. y

g miškų ir ba
te viške pateko 

visi

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus 

<AS F. STEPINA, Prezidentas.
WOLPH J. KRASA, KaMiertft*

Morkos, didele bačka 
Kopūstai, 100 sv..........
Salotos, did. dėže...... 
Cibuliai, 100 sv..............
Stringbeans, gurbas .. 
Tometes, pintinė..........
Griežčiai, did. stat.

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

Cukrus, už 100 sv.:-*- 
Pjaustytas, II and E. . 
Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus .....

M I L T A I
žiemkenčiu kviečiu—r 

Patents .....
Straights .... 
Clears ..........

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

ivimi us esu pusiruosęs n 
imą ir mirti." O Vieš
ini i tai: “Sukau tau, Pel-

džioklčs namo, visą laiką ėjo 
užliejamomis lankomis lakeliu. 
Jam stingo pirštai ii’ įkaito nuo

ciusi, ture. H’
Jėzum", L y. jo<
\esti išklausinėtu. Ir visi dar- 
bildukai, kurie lik buvo prie 
ugnies, tur but, įtardami ir pik
tai žvilkterėjo į jį, kad jis nusi
minė ir tart

iukure ugnį viduryje 
buvo šalta, ir šildės.

ugndes stovėjo Petras
pat šild
Vien

mas...
SIudentas atsidus 

stė. Vis tebešypsoi’amos 
silisa staigiai Luktelėjo, ;i 
stambios, gausios, pradėjo 
kli per skruostus, ir ji rankove 
užsidengė \(*idą nuo ugnies, ly£ 
sėdėdamos savo ašarą, o Luke- 
rija, m*judėdama 
studentą, paraudo 
reiškė sunkuma, v 
kaip žmogaus, kurs 
dėlę sopę.

Darbininkai grįžo 
ir vienas jų, raitasis jau buvo 
arti, ir ugnies šviesa virpėjo ant 
jo. Studentas, taręs labą naktį 
našlėms, nuėjo tolyn. Ir vėl 
pasidarė tamsu ir ėmė rankos 
šalti. Putė žiaurus vėjas, tikrai 
grįžo žiema ir nebuvo panašu, 
kad poryt Velykos.

A vėjo veidas.
Jam rodės, jog šitas urnai iš- 

tlfeęs šaltis sudraikė visame' ka- 
tvarką ir santarmę, jog pa- 

"Žiai gamtai baugu ir dėlto vaka- 
sambrėška greičiau sutemo, 
reikia. Aplink buvo tuščia 

kažjnkaip ypatingai paniūru. 
Tiktai našlių daržuose palei u- 

švietė ugnis; tol gi aplinkui 
ten, kame buvo sodžius, už 

varstų ketverto, visa kiaurai 
skendo šaltame va kari n ia me 
rūke. Stu(įentas atsiminė, jog 
jam išeinant iš namik, jo moti- 
4fta> sėdėdama priemenėje aslo
je, basa, šveitė samavorą, o tė
vas gulėjo ant pečiaus ir kosė
jo. Kadangi tai buvo Didžiausis 

> Penktadienis, namie nieko ne
virė, ir skaudžiai norėjosi val- 

Wti. Ir dabar, t ra u 
nuo šalčio , studentas 
apie tai, jog lygiai tok 
jas putė ir Kiti riko 
Baisiojo Ivano ir Petro 
laikąis buvo lygiai toks pat ne- 

; turtas, badas; tokie pat kiauri 
"Šiaudiniai stogai, žmonės bc'ino- 
'kaliai, ilgėjimos, toks pat tuš
tumas aplink, tamsis, priespau
dos jausmas, — visos tos bai- 

įtsenybės buvo, yra ir bus ir p ra- 
Sjus dar tūkstančiui medų, gv- 
venimas nebus patogesnis. Ir 
jis nenorėjo eiti namo.

Daržai našlių vadinosi dėlto, 
kad juos laikė dvi 
tina ir duktė. Ugi

Avjr—
Mitules . . . .
Senes, geros 
Avinai, geri 
Erai..............

bė, vedusios žmogaus gyveni
mą ton sode ir vyriausiojo ku- 

', nepertraukiamai 
šiai dieniai ir, matyt, 

visados sudarė vyriausį dalyką 
žmogaus gyvenime ir apskritai 
žemėje; ir jausmas jaunystės, 
sveikatos, galybės, — jam te
buvo 22 melai, - ir neišsako
mai saldus laukimas laimės, ne
žinomųjų dalykų, paslaptinės 
laimės apėmė jį pamažu, ir gy
venimas jam pasirodė puikus, 
stebuklingas ir pilnas augšlos

karią užsigynė, li
to tuojau pragydo 
Petras, ištolo žvilkte 
atminė žodžius, kūrins Jis pa 

irienę.. Almi 
jo iš kiemo i 

skurdžiai-skurdžiai 
kli. Įsi vaizdinu : ramus-ramus
tainsus-Limsus sodas ir tyloje 
vos girdimas kurčias kuksėii

mo: paliete vieną galą, linlcli 
jo antras.

O persikeldamas keltuvu pe 
upę ii 
žiurėjo j i 
į vakarus 
švietė šalį

pažįstas. Pavakarieniavęs, Jė 
žus mirtingai lindėjo sode ii 
meldės, o nelaimingasis Petrą: 
privargo vėlo, nusilpo, blakslie 
uos apsunko ir jis niekaip ne 
begalėjo bepriveikti snaudulio

ilK ką pavakarieniavo, (unlc- 
J jos vyrų balsai: čia čiauykščiai 
tidarbininkai upėje girdė ar! 

*■ ■ • • •—Štai ir žiema sugrįžt 
čtįrė studentas, prieidamas
Ugnies. - Sveiki!

Vasilisa krūptelėjo, I
jau pažino jį ir meilau

>ir,-a .y,
> &!*

(L ■

I



Box I3č

rm

pora. įsuktųjų, buk dabar 
žmogus tiek gudrus, kad į porą 
valandų išsirinkti — vis naujos

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ 
;'Minden, W

$500 vertes drabužių ir kitų 
daiktų pavogta iš vagono prie 
Archer avė.

urnos. J-ų 
s pagal kliubo įstatymus 

)iivo susipažinti su jaunais vy

j

ir Jurgio diena. Sako, kad vy
rai neįstengė net apžiūrėti visų 
gražuolių. Tos priežasties delei 
ir akvviausi “pranašiu” atsisako

icr : f?r T T* tpr! įįįįt i ęp į Įįį) į ^pi į įjtįi t 

f z Patarimai Dykai
f & Vyrai ir Moters

Ix®h'

17.

esančios Numirė.
St. Str.

avė.407.
Janitorių lyderis R. T. Si rus

Avė.

St. St
St. St

st.
st.

atsibuvo to Ave.

Ave.Visos gražios

Ofi

Be to,

nepa-

Naujienų agentai
nei šio ne to: šoko, linksminos...

KUR DINGOT?

Vienas iš šerininku.

Telefoną* ‘ sriaJi M7>

AkušerkaPanele Ruby Powell, 21 metų

ARKLIŲ ŽUVO GAISRE

St.
st.

illHllllllli St.

st.
st.

Spring Valley, Nemokėk manSt.
Kewanee, Ill.:

St.
Pana, Ill.: W.

St.

Ave.

Ave.

ga-
42000 PAVIENIU Y-

sn, nosies

•1 rmdčjimą,

nuo vieno iki
Lawrence, Mass.:

1.00.

C. R. LAYTON

Harrison, N.J

A

draugijos 
susivieni-

šioje bankoje, 
žino stiprumų 
ir mėgsta jos

Worcester, Mass.:

Montello, Mass.:

Bactcriologiška la-
Egzaminacija ati- 
ligą ir jei aS ap-

mo pi 
pūslės

John J. Loftus, 32 metų, 224 
W. 60th, areštuotas už išeikvoji
mą $1,000, kurie priklausė tep
liorių unijai.

14 So. Halsted St., arti Madison Si., sekantis prie Mid 
Bank Building. Visas 2-ras augštas.

Pik tada ris paėmė $10 iš liar-

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro.
Nedeliomis: 9 ryto iki pietų.

PASMERKTAS, IŠTEISINTAS 
IR VfiL PASMERKTAS.

914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

ncTeika- 
yra sun-

paskui sueiti su jais į arli-

Specialė 
X-RAY 

EGZAMI- 
NACLJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Modemiš
ki Elektro 
Mcdikali- 
ški Gydy

mai.

ta ponios Berman netikėta mir
tis. Giminės tvirtina, kad jinai

— atgaivinama u 
sumažina uždegimą 

ir daleidžia sąnariams ižnau-

John T. Rosenbrook, 1918 N. 
?eler avė,., nežinia kur prapuo-

10c, Balkonas 5c
Subatos vakarais ir nedaliomis pn 

mus floras 15c, Balkonas 10c 
HALSTED i* 32-r® CATV#

TAIGI NELEISK $1.00 STOVftTI 
TARPE JUS IR SVEIKATOS 

----- ATEIK-----

Rockdale, Ill.: via Joliet
140

met gaisras sunaikino tvartus
L, Sonnenscheino ir Ko., 2013

Pik tada ris paėmė $10 iš Har- 
lando krautuvės, 4238 Cottage

Po priėmimo egzaminacijos, jei ji 
nevisai užganėdina jus, nemokėkit man 
nė cėnto. Visai nėra nė skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do nenaturališką stovį, ir visai praša
lina visą spėliojimo darbą. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų kūno, jus neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik už 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite tuo- 
jaus pirm negu šis specialis paaukavi- 
mas užsibaigs — ii' leiskit X-Ray pasa
kyti tikrą teisybę apie priežastį jųsų 
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau
lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, suraskit tikrą
ją savo negalės priežastį, ir sutaupyki
te. galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačią gyvastį.

X -Bu v
S 1.00,

vo norų... i ik
vvni išviso at- * c

Tai tau, bobute,

MERGINA NORĖJO NUSINUO
DYTI MADISON

GATVEKARYJ.

Teisėjas Kearns nubaudė tris 
bučerius už apgavystę svėriine.

Elizabeth* N, J.: D. Bočkus,
211 First 

Paterson, N. J.: A. Atkind,
273 River 

A. Gavėnas.
Cleveland Ave.

nuodų bevažiuodama Madison 
uatvekariu. Maža vilties, kad

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalese ir 
Pliiladelphijoj. ( Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

1739 S. HALSTED ST., CHICAGO. 
Ant antrų lubų.

Užvakar užsiregistravo 18,061 
uiti balsuotoju. Tokiu budu

St.
139.

tuvių, laiko savo taupomuo
sius pinigus 
dėlto kad jie 
šios įstaigos 
patarnavimo ypatybę.

NETYRAS KRAUJAS. Pasekmingai gydo
ma vėliax>sia metodą. Salvarscn (606) ir 
pagerintas Neosalversen (914) suteikiama 
be skausmo bei neparankumo.
GONORRHOEA. Išgydoma J kaip galima 
greičiaus} laiką mano metodą. Visi skau
smai, paliuosuojami ir deginami sulaiko
mi ir atvedami j sveiką stovj suteikiant 
jums nuolatines pasekmes.
VARICOCELE. PraAaiinama be skausmo 
arba pjovimo, be peilio ir kitko skaudė
jimui. Šis kirmčlynas kaip susikuopimas 
1 krūvą tankiai yra priežastim nustoji- 
mo gyvumo, leiskite man jums i&aižkinti 
mano pavyzdingą metodą.
PROSTATIC kliūtis 
mai, mano gydymas 
ir sutinimą 
jo veikti savo veikmę atsakančiai.
MASTURBACIJA. — Jeigu Jus kenčiate 
nuo pasekmių jaunystės {pratimų, pama- 
tykit mane tuojau, kuo anksčiau tuo gc- 
geriau, pirm negu bus pervčlu.

smb'k; r
*; ■ _________________

UANITORIV LYDERIS PRA
NAŠAUJA GENERAIJ STREI
KĄ.. STREIKUOS 1.100 JA-

NITORIŲ.

visai 
laiku uždirba teisingą pel
ną.

šis specialis paaukavimas yra geras bile dieną iki Nedėlios, Kovo 1, 1917
Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja. Aš negydau vienų simptomų, 

aš vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymą kraujo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir 
šlapumo, ir lokiu 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 parodo staigią mirtį, gali apsireikšti bile laiku. 

Kaip randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm laiko senstate.
leiskite man išpasakoti jųsų širdies ir kraujo sūdymų paslaptis — tuokart galima bus jums tikrai

Jos. Talor, 5709 Lincoln avė.,

Mano kraujo spaudimas pasakys. ATEIKI! 
patarti kas geriausia yra jums daryti

EVESKIO Sftls; 
^MOKYKLA 

čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradinės 
Ugi augfičlauslai, tclpgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų Ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augftt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PoHtiS. 
Ekonomijos, Knygvedystės, Dalllar aAčio, Lai- 
fikų rafiymo, Prekybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS, VISKAS AIŠKINA 
MA LIETUVIŠKAL

3106 So.Halsted St.,Chicqfo

valstijos ir municipales, ku
rios oficialiai pasiskyrė šią 
banką kaipo padėtųvę del 
jos stiprumo, valdymo su
tarime su atydŽiais bankus 
įstatymais.

administratoriai 
šią banką del jo 
stiprumo.

5. INSTAIGOS, 
ir įvairios rūšies 
jimai ir tt., kurie deda pi
nigus į šią banką, norčda- 

ilaikyti savo pinigus 
saugiai ir tuo pačiu

West Šulėje organizavote “Ko- 
oper. Nemuno ĮJeiidroVę.” Jei
gu tolinus jau nemanot tąjį dar
bų varyt, tai nors pinigus su- 
gražinkit. Bus jums ramiau ir

jiom . imsi c. j imą apeti- 
i h i (■ \ ( j) 111, pa jautimą, 

l-.’tiem.’va nskimą, tai 
l-.ni) imi Imi žinoma, 
lim ite t’ii ilai pasveikt,

ginos skundėsi, jog 
vienos ir nuobodauja. 
tania, jaustis niekam 
lingu, nebūti mylimu 
ku. Jaunosioms norisi pasakiš
ko, romantiško gyvenimo, — o 
čia gyvenimas tokis pilkas, nuo
bodus...

Ponios atkreipė savo malonin
ga akį ir nusprendė pagelbėti 
“nuskriaustosioms.“ Tuo tiks
lu jos įsteigė The Lonesome 
Club. Kliubo uždavinys trum
pas ir aiškus: visos tos, kurios 
jaučiasi apleistomis drąsiai ga
li čia ateiti ir išsirinkti sau Jo
nus, kurie butu vvrai “ir iš stuo-

City
Chicago.

gali but paskaityti sekančiai: 
4. VALDYBOS, kurių iš- 

pildytojai, globėjai, arba 
pasirinko 
pinigiško

Avc.
MASACSUSETTS VALSTIJOJ: 

Montello, Mass.: P. Kuprys,
175 Ames St. 

Montello, Mass.: B. P. Miškinis,
35 Arthur St.

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury St. 

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas,
135 Ames St. 

A. Ramanauskas,
101 Oak St. 

^Kardas” (‘šakė’) 
149 Millbury St. 

P. Sthja,
5 Arthur St. 

Lawrence, Mass.: Lithuaniain Phar
macy, 165 Elm St., Cor. Short 

NeW JERSEY VALSTIJOJ:

INDIANA VALSTIJOJ:
E. Chicago, Ind.: A. Mikšis, 

5016 Baring Ave
Indiana Harbor, Ind.: F. Petrovskis,

4012 Drummond Avc.
Gary, Ind.: V. Vaičilaitis, 

Box 122 Tolleston Station
Gary, Ind.: Tolleston Sta.: 

G. Gallagher. 1111 Roosevol*
WISCONSIN VALSTIJOJ:

Racine, Wis.i Tony Vcgela, 
1029% Lack wood

Racine, Wis.: John Margis.
CONNECTICUT VALSTIJOJ: 

1005 Gideon
Kenosha Wis.: K. Paukštis,
Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 

62 Lewis
Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis, 

775 Bank
New Haven. Conn.: J. Vaitkevivius,

286 Wallace St

kuris turėjo metus patyrimo ir pasekmingu 
gydymą aštriose ir chroniškose ligose, įvairiose 
jų formose. Nė vienas nėra geriau įsirengęs su
teikti jums pasekmes, kurių jus norite už tokią 
žemą kainą kaip galima trumpu laiku . Mane 
moksliškos metodos vadovauja, kitos paseka.

r Jus Turite
PRARASTAS GYVUMAS. —Mime gy^y- 
mas Siame atsitikime daus sugrąžino 4 
Kerą sveikatą, ji atitaiso dalis ir 
rina sąnarius
INKSTŲ ir PUSLfcS kliūtis srsttsi pa- 
lengvinama. I)au« žmonių kenčia rrae 
šios ligos delei neteisingo grydyaao tolų 
privatiikų ligų. ,
RECTAL LIGA. Raudonoji srysla, fi*1u 
la, ir tt. gydoma be skausmo arba pjovi
mo. Jeigu jus kenčiate nuo kokio® rwrv 
Rectal kliūties, ateikit ir leiskit man pa 
rodyt jums ką aš raliu jums padaryti, ir 
kaip tai yra lengva.
STRICTURA. Mano nauja metodą gydy
mui strictures atdaro kanalo ir tekėjimo 
urinos, nereikalinga didelio tyri tujina*’ 
bei pjovimo, vienas gydymas kartai® nu
teikia jums pasekmes.
HYDROCYLE, 
NUTEKĖJIMO 
viskas gydoma 
modemiškomis 

kalną.

Herman Hauptman, 708 Oak
dale avė., gyveno su broliaduk- 
te, Theresa Hauptman, 16 me
tu. Sako, kad jis turįs pačia ir

Jonas Karas, 718 North Ash
land avė., buvo teisiamas už ne- 
Šiojinios revolverio. Teisėjas 

į Trude pranešė prisiekusiems 
sudžioms, kad pastarieji uždėtų 
nemažesnę pabauda, kaip $100. 
Sudžios rado Karosų kaltu ir 
nubaudė yį $L(L Teisėjas supy
kęs liepė perkratyti bylų. Su
džios antru kartu išnešė nuos- 
prendį, sulyg kurio. Karas liko 
išteisintas. Tuosyk teisėjas pra
šalino sudžias. Paskui liko iš
rinkti nauji sudžios, kurie už
dėjo Karasui $100 pabaudos.

Vadinasi, teismuose labai daž
nai lošiami tikri farsai.

i ą. almi, hu 
niską h ner
iu n i i ipas pil
is ką \\ rų ir

MILDA TTATRAb
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina:
. Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj
Į Paprastomis dienomis pirmas flora*

Nerizikuok savo sveik 
dainas į rankas naujų ii 
daktarų. Mums malonu 
dienraščio skaitytojams, 
pasitarti su Dr. Boss dy 
senas užtikiinas ir ilgiausiai praktikuo- 

_______________ ___ jąs specialistas Chicagoje.
Jis negydo ligonių per krasą. Jokis dak

taras negali padaryti gero diagnozo ir užrašyt 
sąžiningą gydymą iki jis neišegzaminuos ir pa
matys ligonius savo akimis.

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

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

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

Kurie sergate, kenčiate ir 
nę, pasinaudokit šia didele ai 
tai trumpam aikui aš suteiksi 
ir daktarišką examinaciją u 
daug expertu ima nuo $5.00 ii 
Jus nebusite priversti gydytis, 
du kiekvienam sergančiam

Kurie užžiuri platinimą “Naujie
nų” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais. 

CHICAGO, ILL.
18-tos gatvės Skyrius: P. Misiūnas, 

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St.
North Side Skyrius: P. Pučkorius, 

1579 Milwaukee Ave5 2-ros luboą 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

3231 S. Halsted St. 
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Avė.
Brighton Park:

M. I). Seefor, 2432 W. 39th St., 
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
Žurauskas, 4053 S. Maplewood av. 

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av. 
F. Sandarga, 5418 S. Priiipeton av.

Kensingtono, Roselando ir Burnsi- 
dės.
Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
West Side Sky r.: A. Ambrozevičius, 

2337 S. Leavitt St. 
Town of Lake Skyrius: J. Aceris, 

4601 Hermitage ave., Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ: 

Cicero, Ill. J. Matulis, 1438 S. 49th av 
St. Charles, Ill.: W. Grabauskas, 

19 W. 2nd St. 
Melrose Park, Ill.: Chas Kochones, 

2005 W. Lake St. 
Springfield, Ill.: K. Lagunas, 

1716 Matheny Avc. 
DeKalb, III.: Mike Taruti, 

1148 Market St. 
Divernoon, Ill.: W. A. Žilinskas,

Box 210. 
D. Lukša, 
Moen Ave. 
Market 

Westville, Ill.: St. Mazremas, 
Barber Shop, State 

Waukegan, Ill. J. Miloszeviče, 
801 — 8 th 

So. Chicago, Ill.: Max Feldman, 
8904 S. Houston Ave. 

Bockford, Ill.: St. Petrauskas ir 
Račkeviče, 1012 S. Main 

W. Pullman, Ill.: W. Pilypas, 
720 W. 120 

Harvey, Ill.: Z. Putramentas,
15725 Finch Ave. 

Chicago Heights, Ill.: M. Remeika, 
1330—15th Ave. 

Ill.: A. Jukubauskas, 
516 Cleveland 

K. Valančiunas, 
506 E. 7 

W. Petraitis, 
210 W. Wash 

Livingston, III.: K. E. eBrtulis, 
E. St. Louis, Ill.: žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

1530 Sangamon
E. St. Louis, Ill.: K. žukauski, 

123 St. Clair

pranašai“ atsisako 
šis balius suves į 
tonų“ nors vienų 
liu, buk dabar

Mano gydymas gelbsti, kuomet kiti nepagydo; jeigu jus nebuvot® gydyta®, kaicl ne 
atsiduoti j rankas specialisto tokio, kuria turi gerai {rengtą ofisą ir patyrimą, suteikti 
jums pasekmes, kurių jus norite. Nežiūrint kaip ilgai ir nuo ko jąs kentė joto, ai n or ha 
pakviesti jus i mano ofisą ir pavelyti man parodyti jums ką ai galiu juras padaryt L 
Mano X-Ray egzaminacija dažnai atidengia stovj, kurio kiti nepastebėjo, Ut«»ra-
torija ir vaistų skyrius yra prirengtas iki mažiausio mažmožio ir mano ofisas užlaikė 
prietaisus suteikimui jums tų pačių pasekmių, kurių jųa norite. Neleiskite smvo pini* 
Kų ilgiau be {gijimo pasekmių, aš nieko nerokuoju už pasitarimą ir visą />•»>■ »n*riją, 
ateikit ir pasipasakokit man savo negales.

219 South PrieS Pa*to8 OJRveDearborn Street ■ fOL DOClOf p0yQ CHICAGO
^ Ofino valandos: Kasdie 9 iki 4 ir 6 iki 8. Nedėldien. nuo 10 iki 1 tiktai

ORCHTTTS, 8JLPMUMA8., 
URINO0, ŽAIZDOS ir tt 
pasekmingai YpUansonruc 
metodotnis už šemiausią

RIAI, kurie supažindino 
viršininkus apvertinti šio 
banko neperviršijamą 
bumą patarnauti kaipo pa- 
dėtuve del atsargos fondų.

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

Piningai laikomi šių depozitorių
šimtų ir tūkstančių dolerių. Visi gauna tą patį širdingą prie
lankumą, visi yra apsaugoti banko kapitalu ir perviršiu 
$5,000,000, ir visi gali liuosai klausti bankus patarimo pini
giniuose reikaluose.

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

Kalbame lietuviškai. — Kviečiame lietuvius.

STATE BANK of CHICAGO
La Salle tr Washington Sts., (Rriešats City Halt)

reikalavimai nebus išpildyti, tai 
bėgiu 48 valandų bus paskelbtas

(Newark, N.J,: P. Lukšis,į
314 Walnut St.

Jersey City, N.J.: D. Pilka/ , 
242 Wayne Sf. 

Bayonne, N. J.: A. SUhwartzburg,
13 W. 23rd C..

Cliffside, N. J.: K. Sleponaviče, 
Box 

NEW YORK VALSTIJOJ:
Albany, N.Y.: M. Lazarko, 

196 N. Boulevard
Amsterdam, N.Y.: Mr. Males, 

145 E. Main
Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas, 

235 Ę. Main 
Box

Bridgeville, Pa.: T. ^Ichis, 
P O Box 

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis.
451 Iludsin .

MARYLAND VALSTIJOJ: 
Baltimore, Md.: A. Brazis, 

650 W. Lombard 
Baltimore, Md.: J. Filipovicz,

437 S. Paca 
IOWA VALSTIJOJ:

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin, 
1209 S. 3rd St.

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville Rd.

OREON VALSTIJOJ: 
Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ: 
So. Omaha, Nebr.: W. Waskel, 

3223 O
So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis, 

5508 So. 32
OHIO VALSTIJOJ:

Cleveland, Ohio.: F. Januška, 
2529 Superior

Cleveland, O.: A. Valenton, 
2120 St. Clair 

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News Co., 

Liberty Ave and Grant St. 
Kulpmont, Pa.: Jos. Barauskas, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski,

2809 Penn Ave.
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbes St.
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich, 

2228 Tustin St
Duquesne, Pa.: K. Lideka, 

306 Hamilton ave.
Scranton, Pa.: J. Teleysh, 

1726-28 Jackson St* 
MICIGAN VALSTIJOJ:

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas, 
452 W. Leonard St

gen era lis streikas.
'.’■j./ 1400 janitorių, grindų ir kul

šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri lei 
atsinėškit šį apgarsinimą, kuris suteikia jums liesą prie X-Ray ir <

NEATIDeLIOK,

didmiesčio namai liko be 
patarnavimo: Convey, Tribune, 
Insurance, Exchange, /Vshland, 

^Chamber of Commerce, Bail- 
way Exchange, Marquette, Con- 
tmental and Commercial, Bepu- 
blica, Chicago Title and Trust, 
People’s Life, Edison and Har-

Ifev'. Tečiaus, nianadžeriai tvirtina, 
s^kad tai esančios lik paskalos.

Girdi, jų janitoriai esa palenkiu- 
y ti ir visai nemanų “buntavo- 
1 ties.”

DR. HAIR 
Specialistas ir jojo vėliausios europinės metodos.

khi neguli išgydyti, ateikite pus 
mane. Mano prietaisui, Radio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno {rengimo 
boratori ja ir Kraujo 
dengia man jūsų tikrą 
aiimsiu gydyti jųsų Ilgą, jųsų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrą specialistą ir ne prie iinituotojų, 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

State Bank o Chicago
Kurie turi sudėję $32,000 000,

Sakoma, kad reikalas yra ge- 
* Hausias išradėjas. Negali būti 

ir kalbos apie šio p?i^akymo tei
singumų. Reikalo \ spiriami, 
žmonės sugalvoja vilkių prie
monių, kad išėjus iš kablaus pa
dėjimo; Bet be tolimesnes į- 
žangos, eikime prie dalyko.

Kai-kurios Chicagos ponios- 
veikėjos nuosenai gaudavo laiš
kų iš jaunų merginų. Tos mer-

DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St., ... ............... Chicago, DI.
506 ir 507 Qrilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. 
Silpni, neryUoti, sergą ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener« 
giški ir ąveiki.

Jeigu jus turite kokį silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
' specialistą.

landos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne- 
dčliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedėlio, Seredos, 
Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

Jk Vyru Ligos
■

® w EIGŲ Jus kenčiate nuo tūlų privatiškų Hgų.
® |B jus turite pasiduoti j rankas specialisto, vieno.

DR. C. H. HAIR 
Metor Bldg.

3 Paimk elervateri. Kambarys 122.
į Prieš North American Cafe.
3 39 So. State St., Kampas Monroe, 
i?Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka- 
žre. Ncdėliomis nuo 10 ryto iki 
H vai. po pietų.

.a- f ‘ ---------Užvakar La Salle hotelvje bu-
Vo pienininkų asociacijos susi
rinkimas. Išviso dalyvavo apie 

T 1,000 narių. Nutaria nuo ba
landžio 1 (L pabranginti pienų. 
100 svarų pieno bus pardavinė
jama 2 dolieriais brangiau ne- 
kad iki šioliai. Tokiu budu už 
pieno kvor tų re i k ės m o keli 10c.

© ®



ARBATARYŽIAI COCOA
Randai

12nd1103

Pardavimui
Štai proga išmokti a n glg kalbos, per laiškus arba kl ąsose

man
DYKAI

rest nokite
Situos Vagis

i mimu

18th

AKINIŲ
mo

Or. A. I. EPSTEIH
GYDYTOJASirCBIRHItCAS

me

Garsinkis “NaujienoseChicago, H!

y M

1871
2054
1045
1510
2880

KATALOGĄ 
prlsiuntimul

Specialistas moteriškų 
vyriškų ir vaškų ligų

A n* r 1 ten School 
o! L*nguag«s

Awttikw rkto* 
Kol y H*

1644
1886
2612
1217
1882
1818

KUOMET Jus norite pirk
ti arba paaštrinti skustuvą 
(britvą), eikite arba rašyki-

WKHT BIDB
Milwaukee Av.
Milwaukee A v.
Milwaukee Av.
W. Madison St.
W. Madison St.

mokei randa, 
rą storą a 
ngi man buvc 
turėt taigi dai 
parduoti 
storą ■*-*- 
(’.liicągo,

9 vak. nedėld

PARSIDUODA 
toj prie didelės 
gerai išdirbtas, 
sveikatos.
4209 So. Kedzie

DEL SUSIŽINOJIMO 
SU GIMINĖMIS 

VOKIEčIl

Dr. M .Stupnicki 
8105 SoJ Morfpaw St., Chicago. 
VALANDOS: nuo » iki 11 li
pyto, nuo 5 iki H vakare.

’i t musų aoo- 
lesas. Mokine*" 
«ose irai turi- 
j< r ad l iamok*J1q 

b jpraut*nti«m»

UŽIMTO.) 
LIETUVOJ.

irgonini n 
vargonininku

i į sišauk t i.
I M rošius, 
\vc., Scranton, Pa

Geriausio* 
rųlien, 10c ve 
•tęs, paursi- 
iuoda ui ..

Or. J. ¥an Paing
Vyru Chroniškos Ligos

/Y V L
2-ras

ūbi iki

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

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedėldie- 
niais vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Yards (ES 7

NUKENTĖJUSIŲ EKSPLIOZl- 
JOJ DOMAI.

Jacob Cohen, rakandu k ran 
tuvės savininkas, 1213 S. Hals 
ted st., prašė musu pranešti, kai 
iš tų. kurie nukentėjo ukspliozi 
joj, skolos nebus reikalai!jamos

PajicŠkati Pekaus. Meldžiu jo pa
ties atsišaukti arba jį žinančių pra 
nešti, už ką pasistengsiu atlyginti.

F. Watekaitis, 
659 W. 18th St. Chicago, Ill

REIK \E.\I’JAMA patyrusią 
plovėją.

Chicago Cleaning Co.,
W. Washington Str., Hoorn

I
 Telephone Humboldt 127B Q
M. SAHUD M. D. | 
Bc.nti* Rns&s Gydytoja* fr Chirurgą*. o 
SpeeiRlintaa Moteriškų, Vyriškų Ir Vai- M 

kišky, taipgi Chroniškų Liam M 
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., M 

Kampas North Ave., Kambarys 206. £■ 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; § 

1 :30 iki 8 ir 7 :30 iki 9 vakar*. o

Ofisas Ir. Gyvenimai t

3600 S. Halsted St., kam p 36 et
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—i 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

LIETUVYS DENTIST*
Vsdandoi: nso 0 ryta iki 0 vifM

Nedaliomis pagal sntarim<<
4712So. Ashland Avė.

arti 47-ios ffatv&h

PASIRANDAVOJA 5 puikus kam
bariai labai pigiai. Norintįs gerą, 
šviesią, švariu kambariu, teiksitės 
atsišaukti tuojaus.

K. Jamontas,
1840 S. Halsted St

Geriausi*
Jankes, suly- 
tlnk bu bent 
tokia, % b v

W. Chicago Ay. 
Blue Island Av. 
W. North A v.
8. Halst-ed 8t 
S. Halsted SL 
W. 12th SL .

PUIKI VIETA išrandavojimui ka
mbariu, šviesus gyvenimas arba fia
lai, it kambarių, elektriką, maudy
nė, garage, visi įrengimai, apie $300 
grynais pinigais, likusius pagal iš
galę; kaina >'2.500. Me.DONNELL, 
2630 W. 38 Str., Chicago, 111.

yr. & rit
Praktikuoja 25 metai. 

Gyvenimas ir Ofisas 
8149 S. Morgan St., kertė 32 »t.

Chicago, III.
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyrišky ir Valk^

naujausias 
lektros

Elektriška Diagnoza ir Gydymas 
SpecialiŠka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo 

tandeneta medega slapiem Ilgom 
2059 W. MADISON ST., kumpas 

Uoyne Avė., viri aptiekus

ZER STRASSE 12 -1, 
W. 35, GERMANY.

Ir pasiųskite.
Šitas “Hilfsvereinas" yra zy 

dų įstaiga, kuri betgi tuo reik a 
lu patarnauja visiems, be skir 

jis butų žy 
is kitas. Ga

gai ir draugės, 
RUpakaitlingiau 
paskirtu laiku, 
daug svarbių rt 
atrinkimas vėl; 
darbu, negales

H EI KA I ,A l J AM E 100 merginą tva 
vii mm,jus bovelninius skudurus, 
■ra mokestis. 757-59 W. Tavim

dėsnį konvertą. Užlipinkite, už
dekite reikalingą pačto markę, 
už 5 rentus, ir užadresuokite ši
taip: HILFSVEREIN DEK DE-

MARKOWITZ
Huas 
k u s.

PAJIEŠKOM FORNISII ruinrio du 
draugai; su valgiu, kad butą elekt
ros Šviesa ruime arba geso šviesa. 
F. Tolis, 3231 So. Halsted St. Chgo

PAPSI DIODĄ 
ipgiVentoje viel 
)izuis per daug 
laroma geras h

kad patartume, kaip jie pati? 
tai galėtų padaryti.

Nesuspėdami kiekviena m 
skirai laiškais atsakinėti.

SPEC! ALIA J parsiduoda rakan
dai. Atsišaukite tuojaus. Gyveninio 
vieta: 1822 S. Halsted St., arti 18 
gatvės, Chicago, III, Nuo G iki 10 
po pietą. 3 lubos.

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

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

Tel. Humboldt 4613

REIKALAUJAMA cigarą dirbėją 
pusininko, taipgi reikalaujama ei- 

pardavėju. Atsišaukite į 
“V1ELKA BOLONIJA”

W. Division St., Chicago.

saliunas geroj vie- 
dirbtuvčs. Biznis 

Parduodu dėlei ne-

mui. Taipgi tie draugai, kurie 
nęretų prisirašyti prie LSS. 137 
tos kuopos, kviečiami susirinki-

merginą dirbti prie “Sausage (’as 
ings”. Pastovus darbas, gei’a mokės 
slis, puikiausios dirbamosios vielos

. . P/1RS1DIODA FOTOGRAFIJŲ 
DIRBTUVĖ

Lietuviu apgyventoje vieloje. Biz 
uis išdirbtas nuo senai. Galima j 
eiti su lengvom išlygom. Pardavi 
mo priežastis — nesupratimas biz 
nio. K. Jamontas,
1810 So. Halsted SI., (’.hieago, 111

aijH'i':) ritujo, odo*,

■' 1- ;■> <l> t i, ateikite Jr
kuoja J(r J.-iuyclj metų ir

vakare. Nedėtiem'* Iki 12
vir*uj U^nko*. TH.

PAJlE.šKAt’ KAMBARIO 
giu, West Side, tarpe 18 ii 
viu. Kas turite kambarį ai 
te. malonėkite pranešti.

A. Pakinius,
(Ji it

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

PARSIDUODA 1 volkcisis verias 
200 dol. už 85 dol. sowkeisai 4 po 
dešimts pėdą ilgumo (plaid glass) 
storas stiklas. Pečius naujas, ver- 

dabar už 20 dol. 'Kaipgi 
namą rakandai, vertes

REIKALINGAS duonkepis—pir- 
maraukis. Kepama balta ir juoda 
duonos. Kad butu blaivus. Mažai 
darbo ir gera mokestis. Atsišaukite 
j “Naujieną" ofisą, N 22.

Kiekvienas darbininkas vyras ar 
moteris gali pats turėti nuosavi) 20 
akrų ūkę su viena karve, viena kiau
le, 20 vištą, 100 vištuką ir būti ne
priklausomą $1.00 inmokėti, $1.00 į 

R. H. Enoch, 
2. Chicago, 111.

PAJIEŠKAU GERO burdo, kur nė
ra daugiau burdingierių. Toje apie- 
linkėje nuo Halsted ligi State nuo 14 
ligi Madison gatvių. Atsišaukite: 

Jos. Milis,
1713 So. Canal Str., Chicago, Ill.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Hpcclalista* Moteriškų, Vyrllkq, Vaikų 

ir visų chroniikų lirų. <
Vnlandon: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kar*. Nedėliomi* 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted SI. arti 34 St. Chicago

ROSELAND.
LSS. 137 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks ne 
Sario 11 d., 10:30 vai ryto,
"Aušros” mokyklojtE 10900 Mi 
chigan avė.

Draugai, pasistengkite atsi 
lankyti laiku, nes mes turimi

EKTRA BARGENAS. Parsiduoda 
sekl>ėios rakandai už pusę kainos, 
setas >1 II), parduosiu lik už >71) ii’ H. 
Tui'i bul parduota j 10 dieniu Par

davimo priežastis — nėra vietos 
kur padėt. Del platesniu žinią krei
pkitės šiuo adresu: 1832 W. 141b St. 
('.mero, III., Klausk M. A. Goberis.

ETŲ VISKAS AKIŲ GYDYTOJAI 
r i ^šaudančias arba nilpnM aki*, *® 

nknudrjinnj, attilaukykit* P**

:• M.WiCZ
1155 Milvtankr* Av*.

Islando?: Nuo 9 ryto iki 8 vakar*. 
N«dčliowi* nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

minems. Indūkite tą laiški, 
konvertan ir užadresuokite taip 
kad pirmiau adresuodavote siu 
dafni savojaiškus Lietuvon, tik

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setų vėliausios stailčs už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 k rases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, Pra
šinės lovos, paveikslai, firankos. 

<$800 Grojantis Pianas uz pirmą pa
siūlymą; $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago, Ill.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. MadUon St

204 N. Clark Str., Chicago, 
Arti Lake St.

.h.iiih rat
) ’at m rini:».<

nuo lt) iyto »ki S vat
kumpm 19-tos gau,

REPETICIJA.
j Šiandie, vasario 8 d., Įvyks

“Kontribucijos” repeticija. Lo-
- šėjai malones atsilankyti visi,

4 kad nesutrukdzius darbo. Vieta
(131 W.

PARSIDUODA saliunas su barais 
ir fikčeriais, Biznis gerai eina. Par
davimo priežastisu^- sužinosit kaip 
ateisit pas savininką. 
3601 So. Emerald; Ave

PARSIDUODA pieno supa labai 
pigiai su visais įrankiai, sykiu ark
lys, 2 vežimai, vienas del pieno, an
tras del expreso. Atsišaukite šiuo 

PETER GRIKŠELLS,
>0lh (4., Cicero, III.

nesnų susirinkimą v:is:iri<> i o d.. 

7:30 vai. vakaro, Hašinsko s\t*- 
tainei, 731 \V. ISlh gal. Di.n.

nukilę \ įsi 

s 11 s i ui 11 k I i

Reikalaujja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja |la»g darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

Valstijos nemokamas Darbo Biu
ras, 52ft So. Dearborn St., Chicago, 
reikalauja.

1 daily dės
1 mechaniko
1 molderio
2 dažų dirbtuvėj
1 mašinisto
1 karų dirbtuvėj
1 skardžiaus
1 prie rakandų apmušimo
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

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

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

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

sieis extra susirinkimą
Meklžiįme visu L
Taipgi malonėki ti
atsivesti.

REIKALAUJAME gerą ir gabu v\ 
prie piirdavinėjimo narni,

. Puiki proga išmokti Ri

VALANDOS: 9—11
2— 5 pq pietų: ' 

GYVENIMAS: 3341 So 
Tel. YrtVdB

LNDeK SAVO PINIGUS i Real Es
tate, kur jie Ims saugiai ir neš jums 
gerą primų Bargenas— 2 augštu 
medinis 2 fintą namas prie karų li
nijos. Kuiną *2200. — l iktai $100 
įmokė! grynais pinigais ir mėne
sinis išmokėjimas. E.
3108 Walla<

T PIRK SAU visas Phunbavojl
X mui reikmenis tiesiai už “who* < 
J lesale” kainas. Mes parduosi- 1 
t me visiems. *
X LEVINTHAL PLUMBING 4 
£ SUPPLY CO., j
T 1G37 W. Division st., Chicago, 7 
X Cor. Marshfield Ave.
t Kalbama lietuviškai. j

’tS1 • ♦<* *

\ E.\ t JAME ;iį)i-ei I;i i iu 
o> <l;irl)o. Atsišaukite. 
lg. Taimiszawski.

k.D, Wamser
AKIŲ grECUL^TA#

Or« Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Ilalsled Street.
Tel. Drover 7179 

išryto; 
i—9 vaknre.

Union Avo: 
537.

PARSIDUODA saliunas su namu 
arba be* namo; taipgi du lotu. Prii 
saliuno yra didelė svetainė ir 4 pa
gyvenimui kambariai 
greitu laiku.
4 100 Wasbinaw avi*.,

NORTB BID« 
498 W. DivUtoa 
720 W. North A V. 
2640 Linco)* Ay. 
)■<< 1 ..>.<•} n Av« 
Kili N. OlAJ-h

Telephone Drover 9693

Dr. A. A ROTH

Barbora šiikailė-Pauliukienė, Ru- 
oj, pajieško savo brolių, Dominin- 
ir Ignaco širku. Gyveno St. Louis 

), Meldžiu atsišaukti šiuo.adresu:

SOUTH 8IDB 
8082 Wentworth 
>427 S. HalsUd 
4729 8. Ashland

‘ 2. Nueikite pačtun ir iiupii 
kite už 6 centus kvitukę, vadi 
uamą “IntiTnutioiuil Postui 
Coupon.”

Estate 
biznį ir uždirbti gerus pinigus be
simokinant. Gali pašvęsti t;un da
lykui visą laiką arba tik vakarais 
ir šventadieniais. Geros išlygos. 
K rei pk i t ės \ pat i ška i.

ZABEEEO, WOZNIAK ami CO., 
27()3 W. I7lh Si., ('.hieago, III.

200.00 gatavais pinigais nupirks 
gerą ant dvieju šeimyną ųamą arti 
Crane (k), fabriko ir lietuviškos ba
žnyčios. Likusius pinigus išmokėti 
po $10 . mėnesį. Kaina $2350.

2 angšlą namas, 6 ir 6 kambariai, 
didi slainė užpakalyje. Maudynės, 
gazas, tik $5000.00, vertas $6000. Ke
letą 30 pėdu pločio lotą arti Crane 
C.o. nepaprastai pigiai ant mėnesi
niu išmokė jimu.

ZABELLO, WOZNIAK and CO., 
2703 W. 47 St., Chicago, til.

WALTER F. SOW1MERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
8 W. Monroe 8t„ 11

Chicago, III. 
Phones Central 6107 Ir

OR. M. HEfiZMAsį
IŠ RUSDJOS |

Gerai lietuviams žinomas per 1G me- Q 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- S 
gas ir akušeris. . jl

Gydo aštrias ir chroniškasMigas, vy- Q 
rų, moterų ir vaikų, pagal 
metodas X-Ray ir kitokius 
prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, 1025
St., netoli Fisk St. x

VALANDOS: Nuo 10—12
G—8 vakarais. Telephone Canal 3110 
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st

Valandos : 8—9 ryte, tiktai.

f.Jiavu' .iBiia >r pačiai 
p.'rsinM'inl h -, kų ji 
- 'ik.-tunv m* l.joaių.

OFISO .VALANDO
1900 JBLLE ISLAND avė

tję Pajieškau savo pačio
h ckiėnes, kuri mane apleido sausio 26 d. 

ir išsivežė sunu 5 metu amžiaus ir savo 
motiną 65 metų. -Ji pati buvo 26 metų 

r amžiaus, 5 j 
r tonais plauk

Iba vokiškai

> į Cleveland, Ohio.).
\\ , Kostantas Pronckus, t

L West 19 St., Chicago, 111

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setąs, tikros skaros 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 Vietrola su brangiais rekordais 
už $50.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint 
kur jąs gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyveni
mo vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 
22-ros gtv., Chicago, 111.

irę sunai. vakarą po pirmo 
no mėnesio, Rašinskio sve 
je 731 W. ISth st. 
išrinkta šiems mulam 
org. F. šillius, 
gailis, iželiu. J m 
mų rast. K. Ka;

REIKALAUJI
kenti galvoi Bkaudcjfmę
nuolatos Tau ašaros krinta Is akly,
Tau skauda akya,
skaitant raide# susibėga į kruv$, ---niT

spanda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių,

tau skauda akys skaitant arb* įduYiod, t»»kar| |c 
.reikalingas akinių.

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 mttn 
tyrimo Šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų aklų Ū 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

uJOMJM j.
/Klein
TfiMYKH

1BO1 SOUTH
Kampar* 18-tos gatvės Ant Piatt’s Aptickoe
Valandoa: nuo y ryto iki 9 va. Ncdėliomis nuo

JOSEPH C. WOLON £ 
® LIETUVIS ADVOKATAS

Ruirr.afi 902-9C4 Nations) LIf* Bldg., C
29 So. Lu SaU<» Kt., Chicago, )'<1. įg

0 Te]. Central C390-6?)91.. Atdara: Utsr- V 
ijjĮ ninko, ketverge ir Bubėtos vakarai* unc L 

8 ik i 8 vai. vakaro, po nemerit’.: iJ
0 1586 MILWAUKEE AVJC., Chlr»««. UI. . 
& Tai. Humboldt *7. v

bai’zdaskučio. Da
Gera mok (-st is 

lame darbe mulo- 
šiuo adresu : 
ie< Ira i I is,

Garv, Indiana

čia vei paskelbiame, Kati Nau
jienų” Redakcrija pajii'škojimais 
užsiimti negali, bet duodamu ši
tokį patarimą tiems, kuriu nori 
susižinoti

uz senas 
1239 Su.
\ I si usk i h 

\ ;izi uosi u.

Pranešimai
CFAJIARGA.—Draa<IJi praari i m a*

•im»lk«Mti**. Pranešimai betai tari bni 
, I U Y«aar<h. arba telefaną.

411**9. kada *pauadJna«na«
y MMlrwitl*. aabecall bot IditL •— “Nanjianų**

REIKAEAl'JAMA — 5 vyrą 
moterų del specialio darbo. P; 
mas nereikalinga. Labai gera 
kestis. KLEIN BROS., 
20-!a fr Ilalsled St., Chicago

Prirvnkh visiem* tinkamu* akiniu*. agaairV. 
nu*ja ir yatarimu* duoda lykai.
78€-88 Milwaukee Ave., arti Chicar* A v*. >~r** 
iulKx. VALANDOS* Nuo 9 išryto iki vai ik
rui. Nadėlivmi* nuo 9 iiryto iki 1 po Fiat*.

T*l. Haymarkrl 2424.

Phon*: Yards 4117
AKIŲ SPEOALI8TXB

Akhi tšegzamlKFojam DYKAI
Valandos: Nuo V ryto iki t vakar*; D*dfi!^- 
o-ih r vv 10 iki 12 diena-

■<54'4 8. ASHLAND AVK., kampo 47 fit.

Iš PRIEŽASTIES perėjimo į dide
snį biznį esu priverstas parduoti ar
ba paimti teisingą vyrą į partnerius 
prie lietelio biznio, šitas biznis y- 
ra išdirbtas per daugel melą ir at
neša gerą pelną. Visi intaisymai y- 
ra pirmos klesos ir randasi geriau
sioj vietoj, šito biznio patyrimas 
nereikalingas, liktai reik žmogaus 
del prižiui'ėiimo. čionai yra proga 
įstoti Į švarą ir pelningą biznį su 
keliais šimtais doleriu, o pasilikusi:) 
sumą galima atmokėti iš pelno.

Norėdami šio biznio matykite ma- 
e\v Ohio Hotel,—
I ('.lark Str., Chicago.

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

(SVIESTAS
1 G-erlausio* 
kmetonos, g*- _ « 
r**ni*. negi /[ Į F 
<ur jus aa-’H- I į 
it gauti ..

t ž DYKA PARUDAVIMAS SI STE
MOS NEDeLIOJE PO PIETŲ 

NUO 2 iki t.
“COMMON SENSE CUTTING 

SYSTEM“ mokoma specialiai šiame 
mėnesyje: 12 pilnos micros braiž\- 
tu modeliu su pilnomis instrukcijo
mis, Kaip ištaisy ti mierą ir piešinius 
del visą mierą, išžiūru ir formą, at
spausta ant kiekvieno modelio mo
ki ties be moki tojo. Kaina nupigin
ta iki Prisidėk prie musą de
šimts mokiniu klesos dabar, suda
rytos po šią kiekvienas. t ž visa 

•<50 kiu's.i, užsiraši k, pinigai grąži
nami, icięu m'iižs-'aiiėdintas. tuojaus.

f. I.. ('. VONSAV.
801. 37 So. Wabash Avi*., 

( hieago, III.

l’aiiesKau Ignaco Zing< 
išbėgo iš (’.hieagos kelv 
Sausio 1917 m.. Jis d i rijo 
Rankoje per septinis mėnesius n 
kada aš apsirgau ir išvažiavau i Ei 
gonbutj ant operacijos, tuomet jisa 
į trečią dieną po mano apsirgimo 
pasiėmęs keletą šimtą doleriu, nak 
čia su pačia, ;ą)leido Cbicagą.

Jis > ra vedęs Petronėlę Mačiule 
vičaitę, kuri paeina iš miestelio Jur
barko, Kaimo gub., ir yra sergant 
nėščia kokie 7 mėnesiai. Jisai pati 
kalba išlcngvo, lėtai, eina galvą pa 
lenkęs, turi geltonus plaukus ir ži 
mę ant kairiosios akies; jisai yra 2‘j 
meili si uuiiio, 5 pėdu ir 8 coliu au

1KS

Dr. W. Yu:

1 W.J 1 EšK \ t gero Vargoninin! 
katras moka gerai vesti 
chorą. Meldžiame 
Alga bus mokama pa 
ko gerumą. Pi 
ne mbamlikite 

Kum K
17 1.3 N. Suminei

jųsii siučiamo giminėms laiško 
ir pasiųs pačiu. Jei giminės ten- 
pat tebegyvena, tai jie gaus lai
šką ir i trejetą menesiu galiba 
sulaukti atsakymo.

. pėdų it 
stiklas.

tas 50 dol. 
parsiduoda 
300 dol už 100 dol..

Laikrodininko 3 benčiai ir visokią 
“treis” šoįvkcisą.

Pasiskubinki! ateitį, nes aš už lai 
taip pigiai pardu^dii, kad nijan reik 

..Lu Aš buvau pirkęs ant- 
uiksųiią daiktų, bet kada- 

neparanku du Storu 
artės didžiumą tūrių 

4 bVOD kite į 1 aikrodžių 
P. Mfllterio, 2256 W. 22' St.

Prlbi ■ Iru- 
t, Gvaran- 
i/ta, vert/** 
o paraldu*

omą specialiai šiame 
jihios micros braižy- 
pilnomis i nsl rūkei jo- 
i Ii mierą ir piešinius 

mū ri!, išžiūrą ir formų, al- 
ar.t kiekvieno modelio mo- 

■ moki tojo. Kaina luipigjn- 
DHi. I z DYKA PARODAVI- 

0AS SYSTEMO 
['i ET!' Nl ’() 2 i 

Biof. E. (

. g m ■-, jr » K O R E 81 ’ O NT) E N CIJIN LS SKYRIUS.— Kiekvienas Rah ii mokti 
"ANGLIŠKAI labai grvitai saio namuose iš 1< 1 c:jų «ufaii>ytų 

ypač tam tikslui, šis kursas yra labai psranirus kiekvienus* 
kuris nori greitai ikmukti Anglų kalbos, bet neturi progos )an«- 
kyties į mokyklą ypatiškal. Geresniam persitiI.rinimui/_ 
čiame graliai iliustruota, su daugeliu paaiškinimų 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaus; iudčk dvi markes 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie geli rribv 
kyklų ypatiskai, turime dienines ir vakarines 1 
Įme daugiau valandų negu kitos mokyklos. K1 
me atskirų kursų, sutaisytų musų pačių del 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau 
turime GRAMAI AR ir HIGH SCHOOL sky rius, 

y iskas aiškinama Lictuviikai
Dvi mokyklos: 731 W. ISth SI., ir 1741 W. 47lh St.

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 471li St., Chicago, t

— Rašinskio svetaine 
^18th str.). Pradžia 8 

Dram. Rat.

noinis aKimis; Ka
rtote, arba matėte, 
au. kad išvažiavo

įeinu iš sodos Mneejuny, ,$ven- 
pnvieto, Vilniaus gub., ir va
pu levais Ignacas Zinkevi- 
Kas ta vagį kur pamatysite 

įtiksite, tuojau areštuokite ir 
le man žiną kuoveikiausia, o 

ipturėsite $100.90 dovaną, po tokiu 
įdrrsu 
100(1

HMDTANA
j >ec i n ) ž & f i t h

' MANO UŽRASA- 
ASHI 

Ant Plati'h

saliunas lietuviu 
je. Gerai išdirbta 
metą. Ncdėl iomis 
mis. Greitu laiku 

mo adresu:
t GI., Cicero, III.

moka augščiaiisias 
drapanas ir čeve- 
lefferson St., Cbi-

C. VONSAV.
37 So. Wabash 
rago, III.

REIKAEAl’.H’ ĮNAMIO, 
ris šviesus, garu šildomas, 
maiulynė ir nebrangiai (be 
Labai tinkama virta laisvą 
žmogui. Kreipkitės šiuo

A. Yakšlas,




