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Išlei /isos amerikiečius

Karė pasibaigs didinančio

Anglai įveikia vokiečius Somme 
fronte

Rnsai paėmė vokiečių tranšėjas
yOKIEčIAI IŠLEIS VISUS 

AMERIKIEČIUS.

Gerard ui, A m e r i k os amba
sadoriui, bus duotas net 
specialis traukinys išva
žiuoti.

. BERLINAS, vasario 9. — 
Gerardais, Suv. Valstijų am
basadorius, pavedė atstova-

nijos pasiuntiniams.
Oficialis pranešimas, 

vokieč i ų a m b a s a dorini 
Berasto rf f’u i, buvusi a m 

' shingtone, užtikrinta saugu
mas sugrįžti į Vokietiją, nu
ramino vokiečius. Vokieti
jos užrubežinių reikalų mi
nisteriją "paskelbė, jog; Suv. 
V. ambasadoriui irgi bus 
išduoti jojo pasportąi ir jis 
galėsiąs juos gauti, kaip tik

von

mui iki Šveicarijos rubežių, 
specialį traukini ir sargybą 
jo apsaugojimui.

Anglijos darbo ministeris 
praneša, kad talkininkai 
susitarę užbaigti karę a 
pie ateinančios vasaros 
pabaigą.

.LONDONAS, vas. 9. — 
Kalbėdama s susirinki me, 
Londone, JoHh Hodge, Ang
lijos darbo ministeris, už- 
reiškė, jog paskutinėje tal
kininkų sąjungoj kariaujan
čių valstybių konferenejioje, 
likę nutarta, kad karė turin
ti būti užbaigta ateinančios 
vasaros pabaigoj.

ANGLAI IMA VIRŠŲ. 
Stumia atgal vokiečius 

Franci joj.

Francijoj,
■J
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JAU AREŠTAI. Už ŠNI- ‘ 
PINĖJIMĄ.

NEWYORKAS, vasario 
9. — Areštuota čia tūlas Jo
seph Lellan, 52 m. amžiaus 
žmogus, vaikščiojęs, valyto
mis netoli tų vietų, kur sto-

f

i šp 1 a u k t i' E u r op on. A r eš-

niau vieno vokiečių laivo pe- 
čkurys. Jis kaltinamas da
bar šnipinėjime.

PRASIDĖJO juodųjų
SPĖKŲ darbas.

»

IX)NDONAS, vasario 9.— 
Anglų oficialis pranešimas 
skelbia anglų pasisekimus 

Somme fronte, 
Ęapaume apielinkėj. Anglų
pulkai užgriebė Sailly-Sailli- 
sel kalvą, prie kurios pernai 
pavasarį, didžiausiame tal
kininkų ofensive, franeuzai 

dbuvo sulaikyti.
Vokiečiai, kaip skelbia 

talkininkai, jaučiamai silp-

Sailly-Saillisel kalva skai 
tesi labai svarbi vokiečių po 
zicija. Čia suimta 87 vokie 
čiai nelaisvėn; užgriebta ka
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RUSAI SULAUŽĖ VOKIE 
ČIŲ LINIJĄ.

Džiaugiasi, kad valdžios 
šnipams pavykę surasti vi
sas “neištikimas” y patas 
Milwaukeje.

Paėmė pirmosios linijos

vasa-

Y V/ Į/l U k-LIO X K 1 X X i KJ KJ CV y

Karpatų kalnuose ir nežiū
rint atkaklaus priešinimosi 
artilerijos ugnies ir minu

vielinius užtvarus ir paėmė 
pirmos vokiečių linijos tran-

> PARYŽIUS^ vasario 
Oficialis franeuzų praneši -

, fran-

ir apie Avocourt mišką.

UŽTIKRINA BERNSTOR 
FFO SAUGUMĄ.

sugrįžti į Vokietiją vokiečių 
ambasadoriui von Bern

WASHINGTON, Vasario 
9. — Francijos valdžia pra
nešė Washingtonui, kad fra-

Vokietiją vokiečių buvusiam 
pasiuntiniui Amerikoje, von 
Bernstorff’ui.

U ž r u b e ž i n i ų reikalų d e - 
p a r t a m e n t a s a į ) 1 a i k ė žinią 
taipgi ir iš Lodono, kad An-

lionei kliūčių.

BERLINE 400 AMERI
KIEČIŲ.

BERLINAS, vasario 9.

ryšius su Vokietija, gyvena
ntis Berline amerikiečiai 
puolė į Amerikos ambasadą,

rtų), kurios leistų jiems su-

Atsišaukta apie keletos 
šimtų žmonių. Išviso gi ma-
noma randasi Berline apie 
400 amerikiečių^ Kokis tre
čdalis jų yra priėmę Vokie
tijos pilietybę 
ndaši 
čiųjų.

Nemažai ra 
besimokinan

SUV. VALSTIJOS NE
SKELBS KARĖS IKI JOMS

NUOSKRIAUDA BUS
PADARYTA.

ISPANIJOS VALDŽIA.

MILWAUKEE, Wis., va
sario 9. — Slaptosios polici
jos agentai giriasi, kad Mil- 
waukee’je, kur randasi daug 
vokiečių, jiems pavykę suži
noti visas ypatas, kurios es
ančios neištikimos valdžiai, 
ir kurios grasina neramu
mais, jei kare kilti! su Vokie
tija. Policija grasina susyk 
visus priešingus valdžios už 
manymams areštuoti ir sun-

Tokie pat pranešimai apie 
šnipų tyrinėjimą!
rnųjų” daroma 
.miestuose.
dinama tie, kurie nenori S.

Karens 4

“neištiki- 
ki tuose 

Neištikimais va-

GABENA KANUOLES 
NEW YORK AN.

L, va-
sari o 9. — Iš čia išgabenta 
visos šešių colių kanuolės į 
New Yorką apsaugai mies-

MINAS DĖSTO APLINK

MOBILE, Ala., vasario 9

manduotojai pradėjo dėstyt 
minas prie įplaukos i Mobile 
uosta.

JAU 59 LAIVAI PAS
KANDINTA.

NEW YORK, vas. 9. — 
Iki vakar dienos jau paska
ndinta 59' talkininkų laivai. 
Į vieną tik dieną paskandin
ta laivų 29,997 tonų intalpos.

GELEŽINKELIO NE
LAIME.

30 kareivių sužeista.
WINNEPIG, Man., vasa

rio 9. — Traukinys, gabenęs 
300 oficierių ir kareivių 233 
Kanados franeuzų bataliono 
į Europą, nušoko nuo bėgių. 
30 žmonių sužeista.

VILTIS, KAI) VOKIETIJA 
UžSILEIS, PAMESTA.

Kares paskelbimas Vokieti- 
tijai tik laiko klausimas. 
WASHINGTONAS, 9. —

Washingtone visa viltis, kad 
vokiečiai permainys savo ju*-
rų politiką, apleista. Taigi 
karė tarp Vokietijos ir Suv. 
Valstijų čia jau skaitoma 
neišvengtinu dalyku. Karės 
paskelbimas — tik keleto 
valandų ar dienų klausimas.

Suv. Valstlos taisosi įsivelti beprotiškon 
pasanlicf karėn. Darbininkai, steng= 

ki^tės, kad tai neįvyktų!
Naudodamas duota jam galia, šios šalies prezidentas 

pertrauke diplifinatinius sątykius su Vokietija. Tuo jis 
Suv. Valstijų ž’Boncs pastatė pavojum, kad jie kiekvieną 
valandėlę gali Iftit intraukti beprotiškon Europos valsty
bių skerdynėm.!-

Bėgiu pasSųtiniųjų 30 mėnesių — juodžiausių visoj 
pasaulio istorijoj mėnesių — šeši milijonai nekaltų žmo
nių tapo žvėriškiausių budo tolygių jiems žmonių išžu
dyta, o kiti milijonai sužeista, sukaneveikta, daugybės jų 
amžinais besveifačiais padaryta.

Ištisos šalįs tyrlaukiais paversta, žmonių darbo vai 
šiai ir gamtos iįirtai amžinai sunaikinta, j niekus paver
sta. Europa virto gedėjimo namais, kur nelaimingų mo
tinų, našlių ir našlaičių vaitojimai maišosi daiktan su de
javimais ir vaiįojimais tūkstančių musių Inkuose sužei
stųjų ir mirštančiųjų.

Kuomet ten dėjosi tos beprotiškos žudymo ir naiki
nimo baisenybei valstybių šeimynose buvo vienas narys, 
kur išmintingai/ laikėsi nuošaly, o tai — Suvienytosios 
Valstijos. Mesy išlaikytojai žmonių sąmonės ir civiliza
cijos, kruvinoiųis širdimis stebėjomės j tai, kaip musų 
broliai Europoj* vieni kitus žudosi, ir nekantriai laukėme 
valandos, kad Įfjhes galėtume įsimaišyti ir juos sutaikyti, 
kad jie savo pr<Įtą atgautų ir sugrįžtų vėl taikon, gyveni
mai! ir laimėli,V ,

Ir štai staiku, beveik be jokio persergėjimo, be jokio 
žmonių pritarimo, nepasiklausus dagi žmonių išsirinktų 
atstovų kongr^e pritarimo mums liepia dalyvauti be
protiškame ką^s šokyje ir pasibaisėtinus kraujo srau
tus papildyti tūkstančių Amerikos darbininkų krau 
ju! .J® •

vardu didelių.waitliaus savo šalininkų ir šios šalies dar
bininkų kuogTįfščiausia protestuoja prieš vėlimą šios ša
lies į curopinę'Jarę.

Mes apsieitai, ir visokiose aplinkybėse, esame prie
šingi visokiomSkarčms vienos šalies su kita, nes karė rei
škia puolimą a|pd į nuožmiausią barbarybę. O šiai ka
rei, kuri dabaOiims grūmoja, mes tuo labiau esame prie- 

kur karė butų bu

rn is ir dangstanties tokia skylėta priedanga.
Vokiečių valdžios paskelbtasai kariavimo povande

ninėmis laivėmis būdas: skandinti ir naikinti visa į nie
ką neatsižvelgiant—yra nuožmus ir nežmoniškas. Betgi 
tai yra karė aplamai. Karė, tai neapsakomai didelė žmo
gžudystė! Karė nepažįsta kas tai yra įstatymai, kas yra 
teisybė ar teisė. Ir kalbėti apie tiesotą ar netiesotą ka
rės vedimo būdą yra visai tuščias darbas.

Amerikos darbininkai neturi nei jokių ginčų, nei jo
kių piktumų su kurios nors kitos šalies darbininkais.' Vo
kietijos povandeninėmis laivėmis vedama kare negrumo- 
ja jokiu pavoju nei musų šalies nepriklausomybei nei ku
rioms nors pamatinėms jos žmonių teisėms. Ji palies tik 
tą parazitų, kapitalistų klesą, kuri darė milžiniškų pelnų 
pristatydama kariaujančioms šalims amunicijos, o taip
gi maisto produktų, kuriuos tie piniguočiai, atimdami 
nuo Amerikos žmonių burnų, neapsakomai augštomis 
kainomis pardavinėjo kariaujančioms Europos armijoms.

Suvienytųjų Valstijų darbininkai neturi jokio rei
kalo lieti savo kraują už kapitalistų ir biržos spekuliantų 
pelnus.

Tie šeši milijonai vyrų, kurių kūnai pūva dabar snie
gu apdengtuose Europos kares laukuose, tai didžiumoj 
vien darbininkai. Jeigu Suvienytosios Valstijos įsivels 
karėn, tai irgi ne kas kitas kaip Amerikos d a r b i n i n- 
k a i bus priversti savo gyvastis aukauti — patapti ne
garbingomis, beprasmėmis aukomis ant kapitalistų ne
pasotinamo godumo altoriaus!

žmones, darbininkai, prabuskite! Atėjo dabai rusti 
valanda. Pavojus didelis. Tylėjimas butų nusidėjimas. 
Sujudėkite! Tarkite savo žodį taip, kad jis butų supra
stas. Išreikškite savo valią. Pakelkite savo balsą, ir te
gul tas jųsų energingo protesto balsas bus išgirstas nuo 
vieno šalies krašto lig kito!

Reikalaukite, kad musų valdžia persergėtų visus sa
vo piliečius ir pasakytų jiems, kad jeigu jų kas keliauja į 
kares juostą, tai jis patsai imasi ant savęs rizikos ir pat
sai už save atsako.

šalin karė! šalin visa ta nežmoniška visuomenės 
draugijos tvarka, kuri kares gimdo!

Tegyvuoja taika! Tegyvuoja tarptautine visų ša
lių ir tautų darbininkų sandora!

Cook apskričio Socialistu Partija.

dellonebuvo atsitikimo; kur kare butų bu- 
VUs pradetaYemianties tfiip nepateisinamomis priežastį- • • 1 J j e . ♦ *■ M . • ■■

DAR $50,00(1,000 REI
KALAUJA.

NEW YORKAS, vasario 
9_ — Aero Club of America 
(Amerikos orlaivininkų kliu- 
bas) prašo, idant kongresas 
pakirtų $50,000,000 intaisy- 
mui ‘3,000 karės aeroplanų 
šioj šalyj. Aeroplanai' patįs

ŠAUDYMAS VENGRIJOS 
RARLAMENTEu

------ —.
AMSTERDAM, vasarį 9. — 

Reutcrio pranešimas is Buda-

kuomet grafas

30,000,000, gi' $20, 
viso

atsieis į
000,000 bus reikalingi 
kiems intaisymams, 
Tingiems jų apginklavimui

lai, kad šakes 
taupyti maišią

kius. , Niekas
vic

rijų sove tris sy«.iu». „ 
nenukentėjo. Areštuotas vi* 
nas žmogus, sakoma, buvęs gir 
tas- Bet ir jis neprisipažino šo

WASHINGTONAS, vasa
rio 9. — Manyta, kad anglų 
laivo California, su kuriuo 
žuvo apie 40 ypatų, paskan
dinimas bus priežastim Suv. 
Valsf. paskelbimo karės Vo
kietijai. Washington^ val-

sikiš į Californijos inciden
tą ir karės vokiečiams nes
kelbs toliai, koliai jie nepa-

dos Suv. Valstijom.

RADO SLAPTA VOKI
EČIŲ TELEGRAFO 

STOTI.

RIO JANEIRO, vas. 9.— 
Nictheroy’uj užtikta slapta 
bevielinio vokiečių telegrafo 
stotis, i n tai syta- tikslu turė
ti komunikaciją su vokiečių 
laivais, pasislėpusiai' Rio Ja
neiro uoste.

VOKIEČIAI ATSIEKIA 
SAVO TIKSLĄ.

Vokiečiai mano,, kad jiems 
pavyks i menes} laiko su
naikinti 1,000,000 tonų in 
talpos talkininkų laivų.

WASHINGTONAS, vasa- 
rio 9. — Vokiečiai kalbėda
mi apie pasisekimus jų at
naujintos ' submarine karės 
sako, kad submarines atsie
ksiančios savo tikslų. Esą

paskandinti pirmu mėnesiu 
talkininku laivu kokio 1,000- 
000 tonų intalpos. Pir
mosios savaitės veikimo pa
sekmės, irgi, rodančios, kad 
vokiečiai atsieksią savo tik-

CHICAGO, Ill, vas. 9. — 
J. Ogden Armour, garsusis 
Chicagos. skerdyklų baro
nas, padovanojo $200,000 į- 
•rengimui medicinos sky
riaus Chicagos universitete.

ISPANIJA “TIK PRO-

TESTUOJA.”
MADRID, Ispanija, vasa- 

rio'9. — Ispanijos valdžia 
inteikė vokiečių valdžiai 
smarkų protestą prieš naują 
vokiečių jurų politiką. Ir 
Ispanija ryšių su Vokietija 
nemano pertraukti.

19 LAIVŲ SUNAIKINTA Į
24 VALANDAS.

LONDONAS, vasario 8. — J

submarines paskandino tal
kininkų laivų.

1'RAsO $200,000,000.
MADRID, vas. 9. — Ispa* 

nijos premieras Romanones 
ir viduinių reikalų ministe* 

c &

d oriais. Jie prašo suteikti 
valdžiai $200,000,000 viso
kiems visuomenės darbams. 
Ministerial be to pranešė a- 
pie įvairias reformas: kaip 
permainas sutvarkyme už 
rubežinių bankų sistemoj, a- 
pie rengimąsi padidinti tak
sas ant kaikurių dalykų ir

Lyderiai sutiko su rengia^ 
momis reformomis, tik pasi
liko priešingi valdžios suma
nymui užtraukti $200,C“F 
000 paskolą visuomenės dar
bams.

PETROGRADAS, vasa
rio 9. — Iki šiam laikui Pet
rograde vokiečių reikalus at
stovavo Amerikos ambasa
dorius. Dabar Suv. Valst. 
pertraukimas ryšių su Vo
kietija, Amerikos ambasa
dorių paluosavo nuo atsto
vybės vokiečių reikalų.

UŽDARYS SANKROVAS, KAD 
ŠUTAU PINUS KURO.

’ (PARYŽIUS, vasario 9.—- 
Kad sutaupinus kuro, Pary
žiaus ir kitų Francijos mies
tų departamentinės krautu
vės bus laikomos dvi dieni 
savaitėje uždarytos. Mat 
tas dienas nereikės jų apšil 
dyti, neigi apšviesti.

ŠVEDIJA PASITENKINS
VIENN PROTESTU, s

STOCKHOLM, vas. — Šve
dija nepriima prez. Wilsono pa
kvietimo pertraukti * diplomati
nius ryšius su Vokietija. Ji pa-

UŽGINČIJA, KAD VOKIEČIŲ 
LAIVAI UŽGRIEBTI.

WASHINGTONAS, vasario 
8(. — Kares sekretorius Baker 
užreiškė, jog Suv. Valstijų val- 

( džia visai neužgriebus jokių vo- 
1 kiečių laivų. Valdžios agentai- 
tik pasistengę prašalinti pavojų, 
kad vokiečių laivai likę paskan
dinti ar išsprogdinti nepadarytų 
kokių nors klinčių uostuose, kur 
jie stovi. Jokių užgriebimų tų 
laivų Suv. Valstijos nedariusios.

WASHINGTONAS, vasa
rio 9. — Sufragistės tebepi- 
kietuoja Baltąjį Namą, t. y, 
prezidento namą. Josios ne
šioja vėliavas, ant kurių yra 
užrašai, reikalaujantįs, kad 
ir moterų balsas butu išklau- 
sytas pirm, negu valdžia pa
darysianti kokį žingsnį, 
šalis priklauso moterims tiek.

Pakako tų Skerdynių!
žmones, Darbininkai, protestuokite prieš įsivėlimą 
šios šalies pasaulio karčn ! Ar dar ir Amerikos dar
bo žmonės turėtų eiti kitų savo brolių skersti ir pa
liepis žūt) uz kapiialisltj iniei < sir-? I *t olestuoleitė!

šiandie, vasario >
l’rotesto Susiriiikinias I
Harrison gat. Tą milingą šankia Socialistų Partijai
—Ateikite visi ir kelkite savo baisa nrieš Vėsinimą.
si ir šių šalį intraukti į beprotiškas pasaulio 
dynes!
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Pardavimas Sulyg Teismo Įsakymo?
Visas čeveryky sandelis Leopold’o Priced {BankrutasJ 6803 Stony j

po 60 centų •

nuo dolerio
$5 Spacialiai $5

Mil Kai

ertas ir Balius

$169

Ruošia ir kviečia
50 Dr-jų Sąryšis

- rusvos 
micros

skuros čevery- 
visy micrii iki 
$1.25 vertes po

VOKIEČIAI PERKELIA 
SAVO AUKSĄ Iš SUV. 
VALST. J ARGENTINĄ.

R 300 AEROPLANŲ 
KAS SAVAITĘ.

$1,000 
ietuvai

DALIS 12
Leopold’o Price’o

Bankruto Sandėlio

Tančiau
Stašinskas

Bagdonas, .J

Klein Bros, stampos turi tikrą 
grynų pinigų vertę. Viena pilna 
knygute štampų verta $2.50 gry
nais pinigais arba — $3 prekė
mis (tavom).

ulaskio Svetainėje, 
st, ir Ashland Avenue

Leo. Price’o Bank 
ruto Sandėlio Mote 
ry Juliets po 98c.

Juliet Namiis šliu

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

, G. E. Grekey 
Vaidvitis po 2f 
Smulkiu auku

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

čeverykai del Vyrų, Moterų ir Vaikų, kiekvienam pageidaujami naujos skuros, ir visokių mie 
rų. Leopold Price užlaikė tiktai geriausius čeverykus ir jojo sandėlis buvo visai naujas. Ge
riausios rųšies skūra, mes buvome tiesiog laimingi, kad mums pasisekė supirkti tokį pigumą. 
Jus pirksite dvi poras čeverykų šiame išpardavime ir beveik už tiek pat, už kiek jus paprastai 
mokate už viena porų.

ruto Sandėlio Motery $ 
čeverykai po $3.69

Madiški 9 coliu č.ever\

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

Kviečia KOMITETAS.

Visai mažai vartoti siutai ir over- j 
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, nedėliomis ir va
karais.

Leopold’o Price’o Bank
roto Sandėlio Motery $2

Leopoldo Price’o
Bankruto Sandėlio
Moterį) 75c Kol i ošiu

Nuo d,. X. $1(X).(X).
Per Nauju Metų LSS. I

Vbromavičius

tentuota viršūne ir 
Princess style, vist; 
mieru

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS ATSTO 

VYBĖ AMERIKOJ.

DALIS 5
Leopold’o Price’o 

Bankruto Sandėlio 
Motery $3 ir $4 Če

verykai po $1.69 
Vici kid,'patentuoto 
kumelio, tau, rusvi 
veršio ir champ
agne, $3 ir $4 ver-

1VESKI0 IrKafbi’ 

“„bMOKYMA
Čia Kali išmokti Anflų kalbos nuo pradingt 

ligi augščiansiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augfct 
Matematikos, Istorijos, Geo^raJijos, Polftiš, 
Ekonomijos, Knygvedystčfi JOailiaraščfo, Lai
škų rašymo. Prekybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL h 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAL

3106 So.HalsteA St,Cliic^t

S. GOK D O N
1415 S. Halsted SU Chicuto. Iii

Vyrišky Drapany Bargenai
Nauji, neatimti, daryti am užsa

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

Nauji, daryti rtatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš-

MOKYKIS SHJT MOTERIŠKUS 
* RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdai us. * Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dienų arba vakarais 
del jūsų parankamo. Už $10 
išmokiname jus siut visokius 
grabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

8iitni«an receptai* an didžiausia ntyda, 
^nežiūrint, nr tie reeeptni Lietuvon nr 

Amerikon daktarų. Tn i vienatine lie
tuviu.* aptiek* Bostone Ir Massachu

setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aS prisių
siu per ex presą.

K. SidlaxxskiH
AptlekoriuB ir guvlninkan 

SOUTH BOSTON, MASS.

Prie progos turime primint, kad šiame Baliuje y 
ra prirengta visokių įvairumu 

Visus kvieči

Parengtas
LIETUVIU LAISVES KLIUBO 

Sub., Vasario 10, 1917 
MILDOS SVET.

Island avenue Parduotas del Klein Bros.S£hSS»i

LOUIS, Miss., vasario 9 
fiiesta sumanymas miesto ta 

ryfcon, kad butų paskirta $8,000 
OOO praliesim u i mieste jiožemi- 
nių kelių.

lews ypatų. Patsai per save 
žmonių žudymas ėsk i moša ms 
išrodo absurdu

Kad žmoni

feW YORKAS, vasario 9. 
įvyko konferencija 19 savi
tų dirbtuvių, kur dirbama 
planai. Jie užreiške, kad 
, Valstijose galima bus pa
ti po 100, o reikalui esant, 
po 200 ir 300 aeroplanu 
savaitę. Pradžia 6 v. vak.

Inžanga 25c porai.
Kviečiam visus lietuvius 

ir lietuvaites kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti, nes

DALIS 10
Leo. Price’o Bank
ruto Sandėlio Valio
ki nes Šliurėn po 69c 
Mergini,! ir Vaik.ii 
vailokinrs del na
mą šliurės, tūlos np 
siūtos kailiu, /miera 
iki 2, $1,25 fertės

kai, su knypkiais arba 
raiščiais, padaryti iš pla
unamos skuros, tvirti pu

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

syje Musų. Mokykloje.
/*Hb Mimų sistema ir ypatil- 

VfL i.Tr mokinimas padaryw
Jfj&\ Jus Minoru u trumpų 1*1-

Racine, \Vis.
piety.
ir Lietuvaites, kaip vieti-

Kvirčiu Komitetas

Leo. Price’o Bank
ruto Sandėlio Vaiky 

$1.25 čeverykai 
po 79c.

Patentuota skūra, 
viei 
čios

he kam kares yra vedamos. Ir 
nestebėtna kodėl visupirma es- 
kimosarns nereikia .jokių armi
jų užlaikyti; jie neturi nė lai
vyno; pas juos nėra nė polic- 
monų, kapitalistų, nerupi jiems 
ne užkariavimai rinku saviems 
ta vorams.

Nuo pereitos rokundos (žiui 
Laisvės” N r. 2, 1917 ir “Nau 

7, 1917 m.) buvo ka

do gyvulius 
rauta. Žmo
ni ėsa, naudo-

C

)da. Bet ko-

Sausio mėn. 1917, atstovybe' 
kason įplaukė:

Akron, Ohio, per LSS. kuo 
pos prakalbas, paraginus Pru 
seikai, surinkta $21.15. Auka 
vo sekanti draugai:

SIOUX CITY, IA.

Wm. F. DICKINSON
415 6th Street

Lietuviams geriausias ir pa
rankiausias GRABORIUS.

Lietuvių Rubsiuvių Unija visada užganėdinda
vo savo rengiamais vakarais atsilankiusius, taip ii 
dabar tikimės, kad busite pilnai užganėdinti. Reikia 
pažymėti, kad Dramatiškas Ratelis savo lošimais vi 
sada pasižymėjo, o šis veikalas—Kontribucija—pil
nas žingeidumo del kiekvieno, kurs tik atsilankys 
bus pilnai užganėdintas. “Kontribucijoje” dalyvaus:

Bulevieius, S. Prespahauskas 
K. .Jurgeliunas. A. Balčiūnas, K 
Grigaliūnas, V. Laurinaitis pi 
50c. B. Siurblis, K. Preskaliau 
skas. N. Vaitkevičia, J. Milašau 
skas, A. Venckevčius, P. Side 
ris, T. Valevičius, E. Indikas, V 
Kulikauskas, S. Heikauskas, L 
Balčiūnas, J. Keblaitis, A. Leką 
vičia, A. Kuprevičia, J. Stelmo 

Poška, A. Poškienė, A 
K. Joneliunas, J. Vėb 

Puišis, M. Kuprevičiene 
M. Tamošauskas, .L Žablaekas 
J. A.idukevičia, J. Juškevičia, V 
Deseličius, J. Moekevičia, J. Za

rbs arba drabužio viršus, 
šiurkščios arba švelnios 
veršio skuros, vici kid,

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 TIM!-: — thals all 
we ask. Jf 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

1711 W. 47th St., (Dept. N) 
Chicago, III.

po $1.49
Vyru Romeo, Ever
ett. ir Opera Bouse 
šliurės 
juodos 
11, $2 vertės 

f1-49

151 kuopos draugui, apsvarstę 
dabartinį padėjimą LS.-DP. ir 
jos uždavinius ir, norėdami, 
kad socialisliškas projiagandos 
darbas butų plačiau varomas 
tarpt' Lietuvos proletariato, nu
tarė paremti Partiją aukomis. 
.Jie išreiškė norą, kad ir kitos L.

DALIS 11
Leopold’o Price’o 

Bankruto Sandėlio 
Merginu $1 šliurės 

po 69c
Tume skaičiuje yra 
puikios šliurės del 
vaiky ir kudikiy 
taip pat kaip mer
ginų. Brokauny mie 
ry $1 ir $1.50 ver
tės po

* A Mes turim* didžiausius
fe//į! ir KerlauaiuB kirpimo— 

C—Fmira Hšm designing ir siuvimo aky- 
įį' yTĮgJf rius, kur mes suteiksim*

praktišką patyrimų kuo- 
IKS tne^ mokysitės.

Sartrai i Elektra varomos ma4i- 
n0H mui”J siuvimo sky-

M rJif /?| riuos*.
F ŽH yįri <11 Jus esat* ulkviočinmi

aplankyti ir pamatyti
____ musų mokyklų bll« lai

ku — dUną ir vakarais ir šauti ■p«cialiik*l 
pigią- kaina laike filo mėnesio.

Petrsno* daromo* pagal Jųsų mietą — bll* 
staiWs arba dydffo, ii ’bil* madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KA8NICKA, principals,
118 N. La Salle St. Kambaryn 416-417 

Prieš City Hali

Motery žemais ir 
uugštais kulnais an 
gšti ir žemi kalio 
šai, apkainuoti šiam 
išpardavimui, pora

“AUDĖJAI”
Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukjla prieš savo iš
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jj yra taip svarbu ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdi, del- 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:
“NAUJIENOS”

IMP So. Halsted St

];. Baltrušaitis $2.00; J. Dylis 
$1.25; po $1.00 aukavo — Jul. 
Ižaubaras, K. Justinavičius, M. 
Pu|K‘lis ir P. Kriščiūnas; po 50c 
- Košt. Stašinskas, J. Žukas, St. 

Bijavičia, Br. Bijavičienė, K. 
Povilonis. Po 25c. - K. Šukys, 
A. Shciris, A. Adomaitis, V. Ve
rbickas, T\ Urbonas 
skas, J. Stanis 
F. Bagdonienė, 
Marcinkevičius

f1, kias aukas skiria civilizuotasai įŽlyBjlĮ? į
pasafttlis karės dievams. Jų nuo- 

L nionc kare butų absurdu, jei 
' ’ butų nužudyta ne tūkstančiai, 

< bet tik šimtai, d(*šimtis ar net k v

S, vasario 9. 
as Diomede 

>ktas tikėjimiškų 
grvgacijos ir buvęs seniau 
ležiaus pasiuntinys Suvieny-

Biįfeie^Valsti jose.

DALIS 13 
Leopold’o Price’o 
Bankturo Sandėlio 
čeV'Pryky šveitalo 

ir šepečiai.
2 in 1 arba Sbinola 
čeverykų švei talas, 
10c miera, po 6c 
Whittemore 25c pa
auksavimus išeigi
nių čeveryky po

15c
TMhlte Beauty i0c 
četerykų žvdtalas,

I Iškilmingas Teatras
W Rengiamas
1 ŠV. KAZiMIERO draugystes

Geriausia Laikrodel.Krautuvė.
Visokių auksintų ir sidabrinių papuošalų, ypatingai laikroM- 

lių, Aliubinių žiedų ir 1.1., parduodu pigiausia kaina. Gerai 
taisau visokius laikrodėlius. Kviečiu savo draugus ir pažjsta- 
mus ateiti ir pamatyti mano naują krautuvę. Adresas:

J. VENCKUS
903 W. 33rd St., prieš pat šv. Jurgio bažnyčią, 

CHICAGO, ILL.

' ' ' ....... 'pv 1 ----- '.................   ■ ...................' im

LONIMINAS, vasario 9.
Sę, Jeo Dtasigartl Imsen, Danijos 

gubernatorius Grenlandijoj, su-
1 teikė indjomių žinių apie tai, 

W kaip žiuri i karę Grenlandijos 
N*: eskimosai, gyventojai šiaurinės

Programe dalyvauja:
‘J Marion Rakauska,
| Karolius Sarpalius,

Franas Jakutis,
’ Zolp,

“Harmonijos” Kvartetas
nt ftnonių orkestrą,

f P. V. Sarpalius, direktor
t ŠOKIAI-ŽAISMĖS

DAMA HALL, State Street,
Pradžia 2 valandą po

Kviečia visus atsilankyti: Lietuvius 
nius taip ir iš apielinkės miestelių.

ta; po 15c. A,. Valaitis ir A
Valaitienė; po 10c. - - Jul. Vir 
bickionė ir Stanisl. Bijavičiutė 
Viso per komisiją įplaukė

užbaigiant sausį, yra $220.95.
Išlaidos. 31 d. sausio, Pru- 

seikai. Kapsukui ir Rudaičiui 
nutarus, išsiųsta $150.00. NN.

soeialisti.ško laikraščio išlei
dimui

j A Įj ,Į| M Į r- I TEATRAS BR BAk.DtD
ŽJ -*> L< 1 VJ į • Parengtas per

RUBSIUVIŲ UNIJĄ 269 SKYRIŲ A. C. W. of A
Nedėlioję, Vasario=February 11 d., 19K

MELDAŽIO SVET., 2244 W. 23rd Place.
Dramatiškas Ratelis sulos veikalų—

“KONTRIBUCIJA”

• c

DALIS 6

DALIS 2 * DALIS 3

Leopold’o Price’o Bank- L. Price’o Bankruto San-

ruto Sandelio Vaiky $2.50 dėlio Vyrų $2 ir $2.50
čeverykai po $1.49 čeverykai $1.89.

Vaiku ir mažų žmonių V\ ru čeverykai, gun me-
čeverykai, patentuotos ir tai veršio skuros, su kny
šiurkščios skuros, mie- pkiais arba su raikščiais
ros 9 iki 13K’ ir 1 iki 5K» štai lūs; visą naujų mie-
—vertė virš iki $2.50, ru — apkainuota už porą

$149 $189
Leopold’o Price’o 

Bankruto Sandėlio 
Mei’giny $2 čevery

kai po $1.49.
Micrginy ir Vaiki) 
Čeverykai, paten
tuoti kumelio ir 
gun melai veršio— 
miera iki 2, $2 vert.

$149

DALIS 7
Leopold’o Price’o 

Bankruto Sandėlio 
Vyry $4 čeverykai 

po $2.95
Vyry rusvi ir gun 
metai veršio skuros 
čeverykai, su knyp
kiais ir raiščiais 
stailė, verti iki $4, 
už porą

$295

B
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Bendrovė rengiaNa n j ienų Grandioziška Vakara
turtingo Programų paskutinį įiedėldienį prieš

užgavėnes

Vasano-Febr
Pilsen Auditorium Svet

RACINE, W1S

Kalbės

tu laikli

SLA. 100 kuopa už pa 
ketinimą prisidėt prie 
Liet. Broliu Dr jos ren

prast, 
m uosi

daugiausia 
ir šiaip laisvesni 

Svečiams besišne-

1657-61 Blue Island Ave,, arti 18-tos Gat Chicago

Svetaine atsidarys 3 vai. po piety, inžanga 35c.

28 metus teisingai vedamoje Bankoje.
earing House) depozitu

ooc
Viso $10.00. Aukos pasiųsta 
į L. š. F. (Aukas priėmiau.

kuopa surengė prakal 
Nors paskelbimuose 
minėta, kad kalbėsiąs 
tai Sutkus, bet kalbėję

Gruodžio
L. A. 100 kuopos priešmeti- 
niame susirinkime (Winters 
svetainėje) tarp kita p. Ig. 
Matchulis davė sumanymą, 
būtent, kad kuopa pakviestų

rengtų jam prakalbas. Te- 
čiaus pasirodė, jogei tuo rei
kalu rūpinasi vietinė Lietu
vos Brolių Draugija. Visa 
ko ji reikalaujanti, tai kad 
SLA. 100 kuopa atjaustų 
tam darbui, kitaip sakant — 
prisidėtų prie surengimo tų 
prakalbų. Tuomet leista na-

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber 

J. PESHEL 
sek r. Turk Mnfg 

GITO KL’BIN

Sa i'i si o 27 d. čia 
]). J. Aniunas su p-] 
k siūk an i u te. Šliub eme ri

šusirinko 
jaunavedžiu draugų

N oi
kuopai butų prisiėję juo ma 
žiausia prisidėti, 
r i kuopos nariai
tam reikalui, bot delei vieno 
asmens sukelti suirutę butų 
labai nemalonu.

Pasirašo:
Komiteto nariai:

Jurgis Miškinis, 
J. Balčaitis.

J. Margis, Vice-Pirm-
Ig. K. Matchulis, rast

Turi but: ji yra lošusi Mari
jos Magdelietės rolėje ir tt. 

pasakyta. “LSS. 34- 
a davė chorui nauja

M. I). leidi- 
imokėti pri* 

i no 
vasario 
susirin-

girdi, Dievas visus sutveręs 
gražiais ir sveikais, tik esą 
šių dienų dievai mus pada
ro ligotais, nesveikais ir tt. 
Bet — kas do vieni tie “šių v 
dienų dievai,” to jis nepasa-

naują vardą.” Dar pasaky 
ta, kad d. A. Kušliutė apsi 
vedė su K. Raulinaičiui. Tt) 
ri but K. Laurinaičiu ir tt.

Musu mieste randasi ”> cu-
J, '•

kraus dirbtuvės. Kaip jau 
“Naujienų” skaitytojai žino, 
tų dirbtuvių darbininkai iš
ėjo streikai) reikalaudami

ižsikrėtimai limpar 
igomis. Toliau sek

Kalbėjo vietinis lie
“dužiu ganytojas’

mo konstituciją, taigi jis 
(M. G.) reikalauja, kad butų 
leidžiama tverti nauja kuo
pa. Centro sekretorius, iš
klausęs M. G. skundo, vietoj 
kreipties j kaltinamąją kuo
pą — gruodžio 11 d. pereitų 
metų parašė laišką Keno- 
shos SLA. 112-tos kuopos 
pirmininkui, p. 11. Labanaus- 

i jam vykt 
tirtu dalv-

jie negauna sireiKiauzių, 
kurie perduotų savo brolius 
už kelis Judos skatikus, 

tvirtai 
uit žūt but laiky- 

imdytojai išpildys 
mus.

Gaila buvo to daktaro 
bėt dar labiau žmonių, kuru 
nesupratę 
kalbos, g<
ra valandų brangaus laiko

j. Al. ir J z Alos Kuopos 
narių domai. — Draugai, 
jau praėjo senieji metai. 
Taigi visi tie, kurie nori isi-

gimosi (nors kuopa ir nuta
rė dalyvauti rengime tų pra
kalbų), atsisakome nuo toli
mesnio veikimo. Tuo nėri

nė su si pratimų 
tai]) ir su cen-

(lesi, bau i<u 
čiavusi davatka 
k c i s c i a u s i a, k a (i 
d imu jis staiga p

savo sunkų darbą. Nors iki 
šiol tų dirbtuvių darbininkai 
nebuvo organizuoti, vis dėl
to, kaip sako ta sena patarlė, 
vargas žmogų mokina. Iš
mokino ir Philedelphijos 
“cukernių” darbininkus. Ga 
lų gale ir jie nutarė kovoti 
už pagerinimą savo gyveni
mo. Ir, reikia pasakyti, pra
dėta kova eina y t in pasek
mingai. Nėra abejonės, 
kad streikas bus laimėtas. 
Samdytojai, kad ir taip dar 
jie nenorėtų, bus priversti 
sutikti su darbininkų reika
lavimais. Vargšai, niekur

vas suu
va m s ne 
parapijines
— “publik škuli 
mas daiktas, šai

Programe dalyvaus pasižymėjusieji solistai, chorai ir 
orkestrą. Laike programo ant scenos bus piešiama gamtos 
paveikslas.

visus
Dirbtuvėse dirba lietuviai, 

ii ir rusai, čiagymių 
lu) visai maža. Darbi- 
ų skaičius- siekia 2,000.
areštuoti. Vieną žvė- 

li sumušė policija. Bet 
:s tų ponų elgimąsi tik 
labiau sustiprins darbi

ninku dvasia. J. Puschus.

Gyvenimas
Musu korespondentą pranešimai

lario mok ėst i
pranešu, jogei
Įvyks kuopos

;. Nariai prh
ti kuoskaitlingiausia ir 

užsimokėti. Beje, kurie no
rėtumėte Įsigyti apdarytus 
.19.17 m. leidinius, teiksis už
simokėti viena doleri vir-

cialistų (lietuvių) prieš 20 
metu visai nebuvo “šiame c.
margame pasaulyj. Po to 
s u k e i k ę s suriko savo 
klausytojams: “Lietuviai
katalikai! Skirkimės, sa
kau skirkin 
stuviu soči? 
e re n

“Naujienų" nr. 21, korei 
pondencijoje iš Waterbur; 
Conn., Įsiskverbė kelios at 
taisytinos klaidos. — Te 
pasakyta: “Drgė A. Kušliui 
yra darbšti mergina... Pai

W. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR 
vice-prezldent„_

WILLIAM OETTINČ 
prez. Getting Bros 

CHARLES KRUPKA

cagos. Nors Įr skaičiau lai
kraščiuose apie chicagiečio 
A n t a n o K az i o i ‘ga bu m u s”, 
vis dėlto netikėjau jiems: ra 
si bereikalingai apkalba 
žmogų... Sausio 28 d. te- 
čiaus Įsitikinau apie tai.

Pirmiausia Antanėlis pa

kus košės. Kažin kada ją iš
kabins rvmo-katiku keturio 4- »
liktoji kuopa. Prisieis šauk- 
ties pagelbon ir “Dirvos” re
daktorių... v

Man rodos, kad Antanėliui 
geriau tiktų kalbėti Kazi- 
mierinio vienuolyno “sesu- 
tems”, o ne protaujantiems 
Clevelando žmonėms. Ar 
taip, Antanėli?

Tautininkas F. U.

gyti nauji 
nių, p 
deram 
taigi

kūdikiai užmiršta savo 
lietuvių kalbą ir tt. 

eiskime, girdi, vaikus į pa- 
D)ilines mokyklas, ten vis- 
as kab) “dievo ausy i”... JT -

J'ik iš jo kalbos klausytojai 
nesuprato nieko. Del visko 
paminėsiu čia vieną “indo- 
mvbe.” Ponas daktaras

bei pažystamų 
socialistai 
žmonės.
bučiuojant prisiminta ir a- 
pie nukentėjusių del karės 
šelpimą. V. Juškaitis paša 
kė trumpą prakalbėlę ir pa
prašė svečių paaukauti kiek 
kas išgali. Aukavo sekami 
asmens: J. Tila, J. Gulaus- 
kas, J. Mikėnas, T. Pauliu
kas, J. Petronis — po $1; T. 
Rasikas, M. Rasikienė, V. 
Juškaitis, A. Žaranka, J. 
Malinauskas, K. Rasikas, A.

P. Višniauskiu- 
*c; J. Gutauskas 
Slavinskiutė 10c.

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

saugioje ir tikroje Bankoje. .!“
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų i

ir taupymo padėjimų

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

WALENTY SZYMANSKI

Kiekvienas yra maloniai kviečiamas atsilankyti, nes 
kaino šiam panašaus vakaro negreit sulauksite 
kiek nesuvilti publikos. Programas prasidės lygiai nažynu

H. E. OTTE 
vice-prcz. Nat. City Bank 

GEO. C. WILCE
Ice Gp, vice-prez. T. Wilce Co. prez. Atlaz 

JOZEF SIKYTA [Brewing Co
kasierius,

PERVJiuiT PERVIRŠIJA $6,000,000.
KAPITALAS KAI.B/vMA LIETUVIŠKAI

Bizys aiškino prieza 
ries priveda prie dži 
lt. Jis, galima sak 
i) i( m i n t e I i s l <) \ a k

Mes, SLA. 100 kuopos iš
rinktas i komitetas (Jurgis 
Miškinis ir Juoz. Balčaitis) 
susižinojimui su L. B. Dr-ja 
reikale p. M. X. Mockaus 
p i ‘a k a 1 b ų, m a t y d a m i kilau- 
čius nesusipratimus iš prie-

^Chicago, m

|i gan- 
keturkojai; jiė skel- 

paleistuvybės mokslą (?) 
negimdo kūdikių” ir tt. 

likais esą visai kas 
oliau. Girdi, jų te
pąs Įkalbinėja te
leisti savo kūdikiu J v- c 

mokyklas, bet j
i p’n I i-

l*o programų 
m ėj° l)l ‘< 
pagamino 
Užtai reik 
įįįtį ačiū. 1 |);ic p-iems .\. i zd;i- 
Kutei ir S. ėirvmsk.iiilci. Po 
vakarienes ir \ėl sekė /.uismės 
——iki vėlyvos inikties. Vakarėliu 
nusirinko gražus būrelis jauni- 

*mo. laipgi paaukauta Sl.aO 
vietinio L. s. F. skyriui. lie 
pinigai atliko nuo Įžangos, kuri 
buvo imama padengimui lėšų.

Bęt negaliu nepaminėti \ leno 
dalyko tvarkos. Supraiila- 
IUH, nepriim tu lai visiems, bet 
Kk kail{urioms I. \. “davatkė
lėms.” Jos nebt pirmu jau sy
kiu- taip pas rodo viešuose susi
rinkimuose. () iul 

\ it šuost

rių nubalsavimųi: prisidėti 
ar ne prie L. B., Dr-jos ren
giamų p. M. X. Mockui pra
kalbų. įnešimas priimta di
dele didžiuma balsų. Prie
šingų prisidėjimui radosi vos 
keli asmens. Taigi tapo iš
rinkta specialis komitetas 
(Įėjo J. Balčaitis ir K. Bud- 
ris), kuris ištirtų kokiomis 
sąlygomis mes galime prisi- 
dgt^prie surengimo minimų 
prakalbų ir praneštų tai 
kuopai sekamame jos susi
rinkime sausio 7 d.
vienas musų kuopos narys, 
būtent Mart. (iasparaitis, 
buvo priešingas prisidėji
mui. Jis taigi teikėsi iskus-

. N 4 U J IEN

Sausio 27 d. Drum, (nedorią 
Dr-ja “Kanklės“ ir Soc. Jmuii- 
Bio Batelio ehoras surengė ben- 
drą draugišką vakarėlį. Vaka
rčio programas susidėjo iš 
trumpos S. Petrausko kalbos, 
wionologu. deklamacijų ir dm-

Fielo i;as, kurĮ kl
įėjo s u prasti.

_____
N-'.
! v
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Redakcijos Straipsniai

mosi

Šliaužtoj ant 
patriotizmas

liautų buvus preke, reikm per 
keist visuomenes tvarki/, pada
rant taip, kad darbininkai pavir
stų darbo įrankių savininkais

kapitalistų
kais tame dAyke arži kova 
O kas laimd tai parodys at
eitis* ' ..& • -

js prekes stovio legali j vyk t, tik
tai'pakeitus kapitalizmo tvarkų 
socializmu. Koliai visuomenė-

struipsnio vertimų. Kadangi iki 
paskirtojo laiko buvo palikę tik 
apie dvejetas valandų ir rcxlak-

‘Naujicnų” jokios žinios, 
gi* kitaip jai butų reikėję 
cartų į mus kreipties?

mai pripažįsta teisę parduot i 
ba neparduot savo prekę, taip 
darbininkui jie turi pripaži 
teisę parduot savo jiegų ar

gų, kuris skaito “Draugų”, ir pa 
mačiau “Drauge” ilga straipsnį 
atspausdintų juodomis raidėmis 
Straipsnio antgalvis: “Naujienų’

eina šiais lai

jais už lietuvių laisvę, kalboje užrelAkė, fcad per 
tos meilė ir kova pas traukimai* rSthi su Vokieti

ja visose šalyse už darbininkų 
laisvę ir (eisi s, tai tasai klerika- 
lų klapčiukas dabar ateina ir pa- 
šakojau kad sociaifaitai, girdi,

slinkus, užtėmi jau “Naujienose-” 
drg. Jono straipsnį. Ikd kad 
drg. Jono nebuvo paduota iš
trauka iš “Draugo,” kokius klau

nelyje “Kalėdų reikšme išnyko” 
buvo išdėstyta, kad išnyko tas 
Kalėdų obalsis: “Garbe Dievui 
ant aukštybes, o aid žemės žmo
nėms pakajus.” Ir jog ncgali-

kad evangelijos buvo parašytos 
daug vėliau, kų jau jums ir drg. 
Jonas pažymėjo. Gal dabar bus 
aišku ?

riuos butų galima atsakyti, bei 
tik vien jėzuitiškas pajuokimas 
tai aš, žinodamas nedorų “Drau 
go” taktika, visai a t ydos neat-po to, kai “Tribune” indėje me

laginga žinių apie “Naujienas”, 
ji dar tik kreipėsi per telefonų 
į “Naujienų” redukcijų, prašy-

>ats Makauskas, suprastų šitų 
itsakymų ir pamatytų nešvarų 
‘Draugo” polemikos būda, tai aš

tai liudija ir tas faktas 
(kaip žemiau matysit) 
rašyta mano straipsneli

Kur socialistą,i sako, kad darbi 
ninko jiega (o ne darbas) šian 
die yra prekė, lai tas rašytoja:

merikonams laižytis ir rody
tis avinėliu, o prieš lietuvius 
gaidžiu rėkauti!” Tokia poli
tika gali daug bėdos lietu
viams pridaryti.

gresas šjandie imtų ir išleistų 
tokį įstatymų, kad darbininko 
jiega jau nebesanti prekė, tai iš 
to nieko kilo neišeitų, kaip tik

menės tvarkų, karojo darbinin
ko jiega yra preke, tai tas rašy
tojas tvirtina, buk socialistai rei
kalauja, kad valstijų įstatymai 
pripažintų “darbų” už privatinę 
prekę. Nejaugi Kristaus moks
las liepia savo pasekėjams šitaip

Kelias dienas prieš Kalėdas, aš 
parašiau “Naujienose” straips
nelį “Kalėdų reikšmė išny
ko.” Vėliaus, prieš Naujus

socijaliznu 
vas kūnas 
taikinties prie tam tikrų ap
linkybių. ir reikalavimų, kad 
apsaugojus darbininkus nuo 
kapitalistų išnaudojimo nau
jo trikso, o svarbiausia apgy
nimui galingiausiojo darbi
ninku ginklo streiko.

Wilsono 
išsišokimas

prigulėjimų ir p įsi nešimų vu 
nų kas link kitų.

Kapitalistai nors socijaliz

kaip sakote, nei 
evangelistai, kuriuos prip 
katalikų bažnyčia, tai ka 
evangelijas paraše, kokioje vie

Pęi

Apžv alga

Pėtnyčia, Vasario 9, 1917

kovot kartu su dviem priešais

ini savo pastangas ir

Mat jau jiems strei-

ratyj yra pasakyta, kad Kristus

Taigi matome, kad ir tar- Pirmaiusia turiu

nepamatuotus ir ne
ar šventraštyj) doku mentališkai

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

už pa

jinis Makauskas,nimosi karei? Mes apie tai
nesvaru cjęs biznis negu neutrališkumo Koliai visuomenė-

jiaaiškinsiu, kaip ir iš kur ji ki

lčiau “Draugu.
, pa v. Su v. Valstijų kon-

Kelias dienas prie
veidmainystė, kurie verčia darbininko

i.šny-

Melus, aš nuėjau jias vienų žino

tini dabar busmeluot.

kalbėdamas tolinus apie streikų

do, kad jisai visai neišmano, kuo
kieriai, militarizmo šalinin- T

darbininkus pirk-

taip susipainioję
Bet tūlam laikui pra-

vienodai aprašo Kristaus prisegus

simus iu j ienoms”;

Vadinasi, pripažinimas darbo

Kam

na kita preke .ir kilus kokioješmeižimas

slopinti,
O MorkusGarbė Dievui

bininkai butų suspausti kapi-

sakau streikuoti, negalėtų a-

metų po

Urna t iškus klausi m us:

abelnni nau-

Kuomet Suv. Valstijų se- K ris taus užgimimo.

šimtis metų atkakliausiai kovo

BEGĖDIŠKI
ŠMEIŽIKAI.

žengė iš dangaus priėjo ir nori
te akmenį nuog duru, ir sėdosi

taip dalykus pavest, kad dar
bas įstatymų keliu už prekę 
nebūtų pripažintas, o kapita
listai nori, kad butų pripažin-

Rodos lame nebūtų nieko 
blogo juk v,is tiek darbas pa
siliks (kirbu kaip buvęs ir tas 
kurs dirbs už savo darbų gaus

aiškina, buk socialistai norį, kad 
taip butų; kur socialistai kovo
ja, kad panaikinus tokių visuo-

Californijos 
senatoriaus 
protestas.

nerasite nė vienos datos (laiko 
pažymėjimo) kur ir kada kas

tos žmones — toks yra tų 
ponų “patriotizmas”.

gikos, bet remias yen falsifika
cijomis ir biauriais šmeižimais,

dama iki 9 vai. vakaro priduot 
jai sekamos dienos redakcijos

akių apdumimas kaikurienls ne
protaujantiems žmonėms.

mus, kun. Kemešio laikraščio 
bendradarbis rašo;.

“O kad praėjo sabbaki, Maria 
Magdelena, ir Maria motina Jo
kūbo, ir Salome, pripirko kve-

J'aip informuojama ameri
konus. Gi Lietuviškai publi-

kę-kapitalą.”
Dėlto Amerikos Darbo Fe

deracijos valdyba su p. Gom-

dcl idėjos, o kapitalistai norė
dami išmušt iš darbininku

“Naujienos” jau minėjo a- 
pie tuos Chicagos tautiniu -

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

European countries, 1 year
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pripažintų darbų už privatinę

toje ir kokiais metais?
“3) Kokios šventraščio vfe-

O 11

sumanymų — juk 
►kas yra galima, o

mų, liet Makausko, kuris savo 
klausimus pastatė ne man, bet 
“Naujienoms” ir pasiuntė ne tuo

darbininkus individualiais dar
bo įrankiu savininkais. Dabar-

prie darbo, laj jam nebereikės 
pardavinėti savo jiega kitam

streikų, organizavimosi laisvės 
ir lt.

rašę apaštalai arba vėlesnieji 
krikščionybės mokytojai iš tik
rų padavimų, tai jose nebnfų

šalį į nelaimę, tai kiekvieno 
tikro tos šalies draugo par
eiga yra kelt savo baisa

tojai, semdami inedegą iš viso
kių pasakojimų apie Kristaus

bbatos atėjo grabo p kaip saulė 
užtekėjo. Ir kalbėjosi tarp sa-

ponai, kokių nelaimių gali 
Amerikos įsimaišymas i ka-

įbo. O pažiurf justai iš* 
jog akmuo buvo atrištas, 
vo labai didis. Ir įėjusios

psnį parašė ir tt. Kadangi tame 
užsipuolime rimtos kritikos ne-

Angetas tarė moterims: nesibi
jokite jus: nes žinau, jog jėško-

savininkais. Taigi išeina, pa- 
liuosavimas darbininko jiegos

pagirianti Wilsono žingsnį, 
tai griežtą protestą prieš tai 
užreiškė republikonas John 
D. Works, senatorius iš Ca
lifornijos.

Senatorius Works savo

mo labai neužkenčia, bet su
4..?.. ____ a.r...” ..k,.

ar ne? Kaip skaitytojai pame 
na, 
darbininko jiega (o ne darbas) 
dabartinėje visuomenėje yra 
prekę, Norjnt, kad ta jiega pa-

iii i tuo i. ci*x *. ji iv urų iv.Zz ui nv.u

kasyklas ir tt. reikia valdyt žmo
nėms bendrai, norint, kad jie

OU O VVUU CAOVj JKU CMKJVz tuviu Al 

tais ir tais metais, lai tuosyk aš 
tamstoms galėčiau prirodyti. 
Bet kad to niekur nėra pažymė
ta, tai kaij) aš galiu prirodyti! 
Jus paimkit senų arba naujų Ieš

mai butų vienodi. Aš paduosiu

jo Čia, kėlės nes, kaipo j>asakė,

Socijalistai vieni ir varo, 
kad visose Vaistuose butų pri-

Naujienos.” Tame, straipsnyje 
buvo neva kritikuojama mano 
straipsnis ir kuoneveikiamos

sniegas. O tie kurie

j ienos” “Tribune’ai” niekuomet 
nėra davusios jokių informacijų 
apie savo pozicija. Ant rytojaus

na subatos, atėjo Maria Magda
lena ir kita Maria, apžvatgyt

“KRIKŠČIONIŠKAS” 
RAŠYTOJAS.

se. ir šilų reikalų 
pirmutinis išaiškino 

. tas, kaip garsusis 
autorius, K. Marx.

darbininkiis yja preke. Darbi-

dienos viršminėtame savo e- 
ditoriale išreiškia nuomenę, 
buk Amerika nebuvusi neu-

šalj, kad patenkinus “'ITibune’ 
os” norų, tai iš to kreipimosi

del čionai to dalyko nebe-

ATSAKYMĄS Į 
“ULTIMATIMĄ.”

Prezidentas Wilsonas, 
pertraukęs ryšius su Vok tė

tyti jam klausimus, būtent: te
gul Maliauskas ar kas kitas iš 
“Draugo” redaktorių prirodo 
dokumentais laikų ir dieną, kad 
visas naujas testamentas Kris-

Bet ar neneša pragaišties 
šita karė ir Amerikos lietu
viams ? šimtams tukstan-

lujienose” kiek laiko at-

(Jbilnakomoji kaina:
OJcagaje — per išnešiotojus 12 
Btą savaitėje. Pačtu siunčiant, 
rteagoje metams $6.00, pusei me

lų gale sužinojau visų dalykų. 
Taigi, matote, kad ne mano

daro skriaudų josios nešiotojui 
(darbininkui)O iš to išeina,

ote, kaij) tas “krikščionis” 
smiltis žmonėms į akis.

paliaus buvus prekė.
Bet “Naujienos” nurodė

visuomenėje darbininkas yra

tt. Vienok aš atsiikv’siu j visus 
klausimus, nors nekurie ir nie
ko bendra su mano parašytu

Gal tamstos manote, kad 
jie tai daro be išsiskaitliavi- 

• m o iš savo pusės? — ne, visi
škai ne.

vinių “Naujienoms.”

bininkams pavojus, tai gal 
tame dalyke savo pažiūras 
permainys ir gal prisidės į

mo pusė. Socialistai, be to, ką 
jie prirodė, jogei darbininko jie
ga šių dienų; visuomenėj yra 
preke, prirodė da ir tai, kad ta 
preke yra ypatinga, nepaprasta

šitam dalyke turi but suvaržyta, 
t. y. turi but išleisti įstatymai, 
apsaugojantįs darbininkus fab
rikuose ir kitokiose. darbo vieto- 

moksliškai 
ne kas ki-

su svietiškais istorikais ir isto
rija. O kaslink mano tvirtini
mo, kad evangelijos galėjo būti 
parašytos apie du ar tris šimtus 
metų ])o Kristaus gimimo, tai aš 
rėmiaus tuo pačiu šventraščkl. 
Nes ti'nai tankiai sakoma: "a- 
nais metais”, arba “anose die
nose kalbėjo Kristus” ir tt.

Ryto-
Naujienos išspatifttlhtyi
vii vieną Jono start’ •

ma romus paduotais evangeli
jų aprašymais, apie Kristaus 
darbus, nes iuds parašė ne a-

tas butų įstatymo keliu už
ginta kaipo pasikėsinimas vie
no biznio kenkt kitam biz
niui, kajpo “prekės-darbo”

į si f HO'. "I )| ;i IH’J )“ 1. la Ilsimus

kai “Naujienos” (utarnirtko nu
meryje) nurodė “Tribune’o” ži
nios melagingumą. Tur-but

Y i / Y 4 t e v r z V k z 1 * k 1 r # k 1 « * %

ma atskirt nuo jo asmens. To

gos laikraštyje 1 rimine me
lagingų informacijų apie “Nau
jienų” pozicijų dabartiniam kri- 
zise, rašo:

kesnis, jeigu kiltų karė. Na, 
o ką lietuviai pelnytų už tą 
kentėjimą? Juk nieko. Nie
kas nieko nepelnys iš šios 
karės — nė materialiai, nė 
idealiai—, kaip tik karės

Dabar matome, kas sutei
kė įkvėpimą tiem dviem 

k ..‘‘veikėjam’’: tai p. Balutis, 
j /’Lietuvos” redaktorius. Tą- 
B ja pačia vergiško nusilenki

mą politika, kurią mėgiho

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

Pilnoje harmonijoje su tuo 
šliaužiojančiu nuolankumu 
prieš Amerikos džingoistus 
yra ir šlykštus “Lietuvos” 
užsipuolimas ant darbinin
kiško dienraščio. Dėlto kad 
“Naujienos” smerkia karę 
ir jos kurstytojus, tai “pat
rioto” Balučio organas mė
gina apšmeižt jas, pažemint 
žmonių akyse (žiur. Apžval
gą), Šliaužiot ant pilvo 
prieš Amerikos valdžią ir

Balučio laikraštis ragina 
but paklusniais valdžiai ir 
sulaikyt savo vientaučius 
nuo “kritikavimo”, nes esą 
už tai gresiąs pavojus ir ta
tai butų nusidėjimas prieš 
musų pilietybes pareigas.

Šitokie yra tie musų .“pat
riotai”, kurie nuolatos sta
tosi dideliais savo tautos ir 
tėvynės mylėtojais ir net ko-

vienijimo kuopos mitinge,

išeina. Kad ixaujienos vėlu
mai uja uja ir del biznio ameri
kiečiams vienaip kdlba, o lietu
viams kitai]). Bet iš kur “Lietu
va” žino, kad tą melagingą in
formaciją pridavė laikraščiui 
“Tribune” “Naujienos”?

ma “anais metais” arba “dieno
se”, bet butų pasakyta: “Jeru- 
zolime, kovo 25 d., Jėzus kalbė
jo taip ir tai]),” tai butų aišku 
visiems. Bet dabar laiko nėra 
pažymėta, tai ir galima sakyti,

bint 36-ą S. L. A. kuopa pa 
rodyt Wilsonui lietuviu iš- 

raĮj^Mmybe.
Patyrę apie tą atsitikimą, 

? ; mes tuojaus manėme, kad už. 
|Zymonto ir Draugelio nu- 
I^Įgaros stovi dar kokie-nors 
j politikieriai, kurie tečiaus 

kolkas patįs neturi drąsos

” (par 28).

bet per “Draugų”, kurį tik ret
karčiais man tenka matyti.

Dabar eisime prie “Draugo” 
užduotų klausimų ir mano j 
juos atsakymų. Mano straips-

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

tik redakcijų, bet ir visus rašy
tojus ir “N.” skaitytojus! Jai

2) Kas ištikrųjų parašė evan
gelijas ir visą bibliją, tikrai nie
kas ir aš taipgi negali pasakyti-

Trims mėnesiams .............. $1.75
Dviem mėnesiam................ $1.00
Kanadoje, metams ............ $6.00
Kvi•opoje, metams ............ $7.00

ytojų ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
r» n kraičius adresuoti tįsiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
ju. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popicros pusės, be to 
tekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
r išsiunčia krasos Ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Bet šis “Tribune’os

tojai. Darbo žmonėms kare 
padidins skurdą ir nelaisvę. 
O lietuviai Amerikoje juk y- 
ra beveik visi darbo žmonės. 
Ir musų “patriotai”, to ne
veizint, atkalbinėja žmones 
nuo priešinimosi karei!

Bet gryna nesąmonė yra 
ir tas “Lietuvos” tvirtini
mas, kad kritikavimas vai-

ir stato tokius naivius klausi
mus ne man, bet “Naujienų” re
dakcijai, kuri patalpino mano 
straipsnelį. Bet da nedoriau 
“Draugas” elgiasi, kuomet jis

les valstybes, ragindamas 
jas taip-pat pasielgti. Iki 
šiol tečiaus nė viena tų 
valstybių nepasekė Wilsono 
pavyzdžiu.

j/ Beveik visos neutralės ša- 
lįs pasiuntė savo protestus

* Vokietijos valdžiai prieš jos 
blokados pieną. Bet tuo jos 
ir pasitenkino. I karės ver
petą šokti’ jos nesiskubina.

Šitas faktas turės priver
sti šiek-tiek sulaikyt savo 

' karštį ir Washington© po
nus. Išsisuko jie visai negu
driai, berodydami savo sma-

jisai pripūtė savo redaguo
jamo laikraščio špaltas.

Safe. Paskutiniame “Lietuvos” . ■; ’•te’ • ■
numeryje išspausdinta net 

ilgoki redakcijos straip- 
prirodinėjantjs, kad 

r'W^'S^v. Valstijos kovojančios 
4 ^už'didelį principą laisves”;

kad lietuviai turį but Išti
kimi piliečiai ir geri drau-

prekės (darbo jiegos) parda
vėju. Taigi laisvės ir teisių

NAUJIENOS
s LfitlhiMBnao. Daiilly ]^kmw'o uZ

Pirais tittup Oianraštis Amtrikoje 
M*Mžla NA UJIENŲ BENDRO VE Ine.

■ ■ r> * Kasdien, Išskiriant nedeldienius: ------

Kitur, ne Chtcagoje, metams $5.00
Fusei m ’tų .............................. ’ Di)

- K

ja stumia Suv. Valstijas ir 
kitas neutrales šalis į kruvi
niausią karę, kokią pasaulis 

•nors yra matęs. Pub- 
- likos protas esąs jau priren-

kelio pagelba negražios ir. 
nepatriotiškos propagandos 
už prisirengimą prie karės. 
Vietoje pertraukimo - ryšių 
su Vokietija, kalbėtojo nuo
mone, butų buvę daug ge
riau sulaikyt šios šalies lai
vus ir žmones iš pavojingo
sios zonos (juostos), iki ne-

pe buržuaziskųjų šios šalies 
veikėjų randasi žmonių, ku
rie atvirai pripažįsta pra
gaištingą dabartinę valdžios 
politiką ir kurie smerkia

nepatriotišką. Tuo-gi tar
pu kaikurie lietuvių tauti
ninkai savo “patriotizmą” 
mano parodyt šunvuodega- 
vimu prieš valdžią!

Lietuviai darbininkai pri
valo bent ne mažiau, kaip 
tas Amerikos senatorius,

kenkia visų-pirma jų, darbi
ninkų, reikalams.
----------------------------------------------------- ---------------------------------------- --------- E------------ .m

O kas kaltas kam skriaudžia 
darbininkus. Tegul darbinin
kams tinkamai apmoka už 
darbų tai darbininkai ir hes- 
t reiklios.

Kol kas socijalistai tvirtai 
laikosi savo persenusios teori-

Skaitytojų
Balsai.
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tų teisybes 
nesirastu kožname naint C \

pluoštai, argi jie nemyli 
našiu eilių:

tai atsisakydavo leisti į mokslų, 
jeigu suims nemano eiti į kuni
gus. Tokiu budu Aleksandras 
priverstas buvo tyleli prieš savo

ilių atspausdintų, bet iklau- 
rfmdas pas 

ar ’daug kas 
mažai! Ir

epinį braižo 
pažemio graižo 

pavėsius...
ne m s peši u.

pie viską kalbėti, bet... tuo lik ir 
pasitenkina.

šaukštas darbo yra šimtą kar.

i-priešingai daro. Draudžia 
škoti-tyrineti raštuose, tiktai 
pia klausyti Dievo žodžių,

reason why, 
md die?’, šta 
kareivio eti

sės — aš šu durtuvu stojau prieš 
Aleksandrų. Tuo tarpu laiko 
mudu turime lik kelias sekun
das irUur.ime skirties su šiuo 
pasauliu 
lo. Bet 
pažino.

Pasaulis
Nemoku

vien

Aluksmuko tėvai laukė saver 
sūnaus |Uirvažipbjant iš . inųlcyi^. 
los.

Jausmu Kibirk «
Amžinos dainos” ir 

rinkinėlių? Ne, ne
daug jų galėtumėm rasti! Jų 

jauptipn^iįl; $įe

ir nežino deiKo 
gy v e ni m o*t i k si a s

pančiai 
nukris

Kada-gi šviesesnės dienelės 
užšvis

“Žūki te eiles jausmo rašytos... 
Gulkit archive, dulkėse pilkit. 
Verkit, Kudekil ten uždarytos 
I r aieats pailstos užmestos bukit.

simas: ar daug jų 
musų ja 11 n uom enę. 
jus skaito? Visai 
mes drąsiai galim pavartoti žo
dį “neišskaitytos” vietoj “neat
spaustos.” Ar daug yra lokiu

vienas sau
a u, ar tai tokis tavo 
r tokis buvo mudvie- 

Ar nepaliksi ir 
valdžios tarnas,

Kas tylas keistesni man si 
Tai kryžiais ant švintančio 

tai niuksančiu medžiu 
ix*r amžių

mokintis.
0 kaip aš trokštu mokslo! 

kalbėdavo Pijus. Bet ma
no levo biednystė neleidžia man 
jo atsiekti. Laimingas tu Alek
sandrai: tu gali mokintis toliai, 
koliai tavo noras ir sveikata* lei-

juien 
matant ketum studentai liko nu
šauti ir mes pradėjome verštis į 
vidų. Aš žengdamas per duris, 
netikėtai susitinku 
iių, mano mokyklos draugų, su 
kuriuo buvo taip sunku skirties 
than, apleidžiant mokyklų... 
.Perwi»tfitykit<» jus patįs, ketoi-

tdto kardus pakabintas ant vie
šo plauko, mes galime tų paša
limą truputį pakeisti ir sakyti: 
riteerebez la banąuier- j ieškok

bežiūrint... Aš tu< 
vau užmiršęs visai 
kas toliau buvo, 
tiktai ligonbutyj.

“Likit sveiki, ma 
broliukas! Atleiskite visus ma 
no blogus darbus, nes aš mirštu

ma oviiia 
ja m molis 

orien-

Kickvienas turime savo var
gus, - paprastai atsakydavo A- 
leksandras. Nė vienas netu
rime to džiaugsmo, kokį reikė
tų turėti. Toli, toli toji gadyne, 
kada kiekvienas galės gėrėtis 
gyvenimo smagumais.

Truputį pasiskundę vienas ki
tam apie savo vargus, ir vėla jie
du imdavosi savo darbo. Jiedu 

kaip vienas taip ir kitas 
pasižadėjo kovoti už geresnę at-

Prie laiško buvo prierašas 
nuo ligonbučio užveizdos. kad 

P. Kaminskas

Praėjo ilgas laikas nuo Pi jaus 
su Aleksandru persi skyrimo, 
bet Aleksandras apie Pijų nieko 
negirdėjo. Matoma, užmiršo

pratarė desėthinkas 
per duris į vidų. 
(Vžios pakvietimų.

Tai sakydamas*-
padavė raštelį. Tė

juo, kad daugiau jau nebepeši 
matyti šiame pasaulyj.., Pasta 
rasis kris kur nors toli nuo sa 
vųjų, pervertas priešo kulipka 
Jin užkrės kieno nors lauka, pa 
virs į paprasta trasų...

Karė! *FKc 
Kiek daug 
scaybių ir nedorybių jis užveria 
savyj ! Molina, kuri taip dar ne
šėmu glamonėjo savo baltaplau-

“Ponui J. S.
“Jūsų sūnūs Aleksandras Ii-, 

kosi nušautas, viename susirė
mime revoliilčionierių-studentų 
su kariuomene. Vyriausybe 
reikalauja, kad tėvas pribūtu
me! į miestų N., į policijos sto-

o Aie-
> Kas 

delko jis ne
statė sau klau- 

tėvai. Tuo

Suvienytos Valstijos jau per
traukė. ryšius su Vokietija. 
Dar vienas žingsnis - ir karė 
tarp tų dviejų šalių prasidės, 

žodis!

rink pats. Jieškok-tyrinek ras 
tuose. “Viską mėginkite-tyrine 
kite; ir kas gera yra, pa laikyk i 
te.” Suprask, mielas skaityto

.Jeigu karė ištik rujų įvyks, tai 
mes kariausime tuo tikslu, kad 
užtikrinus Amerikos kapitalis
tų nepaliečiamybę, kad davus 
progos amunicijos ir kitos rų- 
šies fabrikantams pasidaryti 30

sūnaus 
pakvietė ir vietinius 
klebonų ir kamendo- 
tikėjosi su ju pagel-

Ižių, kurie galėtų 
nume nupiešti karės 

Kare yra didžiausi

apleidęs mokyklų, nes turėjo ei
ti į kariuomenę. Išeidamas į 
kariuomenę Pijus paraše laiškų, 
atsisveikindamas su savo drau
giu Aleksandru, ir iškeliavo į 
kariuomenę. Gavęs laiškų nuo 
Pijaus, Aleksandras labai nusi
minė ir vienas sau kalbėjo: 
“Pijau Pij 
likimas; ai 
jų troškimas... 
tu tokis žiaurus

Karts nuo karto 
prisiunčiama aštr
Girdi, visi to skyriaus bendra* 
Dirbini svarsto menkos vertės 
klausimus — jmęįtę, milteįli^į

tijos neprisilaikė neutraliteto. 
Kuomet galų gale užtruko ta 
melžiama karvutė, tai ir pasi
girdo spaudoj obalsis - kare su 
vokiečiais. Laikraščiai, kurie

Ii už 'miesto, palei miškų, d r do
nai suimti visus maištininkus- 
studontus, laikančius slaptų su
si rinkimų. Kada mes nuvyko
me J r studentai pajuto, kad yra 
kareivių apsupti iš visų pusių, 
jiie ^pradėjo šaudyti. Mes irgi 
gavome prisakynių sau ti kiek- 

ir stovintį. Be-

nuomene darbuotųsi daugiau 
del žmonijos ir ateities labo tai 
“J. S.” butų pripildytos įvairių- 
ivairiausiomis mintimis kas die

ne abejones, progresyve jau
nuomenė įtars mane tame, kad 
aš neatskiriu grudų nuo pelų

nuo blogo — nes labai at
kalbu be skirtumo. Butų 
nedoras prasižengimas 
prakilnesnę jaunuomenę,

Valstijų su V 
skaičius visol 
maklerių a u g. 
tunui. Jie šaukia, kad nėra kito 
iiejfrno, ajxirt karės, (rinklavi
ntos įtina pagreitintu tempu. 
Kiekvienų dienų yra daromi 
nauji prietaisai naikinimui sau 
panašių, o tam tikslui yra ski
riami milionai dolerių, šaukti 
apie patriotizmų, o skleisti šovi
nizmų, šiuo tarpu yra arkliu
kai, kuriuo jodinėja kapitalistų 
spauda. Nesigaili dagi vaikų: 
aprėdo juos kareiviais, įduoda į 
raukas ginklų ir užnuodija juos 
neapykanta prieš nežinomų 
priešų. Kuomet tie vaikai su-

žodis sidabras, 
auksas. Ko 

s prisilaiko tos

prieš
jeigu pasmerkčiau visus be skir
tumo. Mes turėjome ir turimi 
prakilnios dvasios jaunuome 
nes, kuri noriai pašvenčia visi 
savo laika ir triūsa, idant page 
rinti savo ir kitu gyvenimą. Pa

meilės klausima, žinoma, mes 
povaliai sunaudosime prisiųs
tuosius straipsnelius. Tikrų tie
sų sakant, mes nieko prieš lo

žinoti,, kad galutinai susitarus su 
levais apie tolimesnį mokini mu
ši. Aleksandrui jau buvo laikas 
pasiskirti kokį nors mokslo 
skyrių. Tėvai norėjo, kad jų 
suims įstotų i seminarija ir mo-

betgi, iš kitos pusės, nenorėtume 
“Jaun. Sk.” užpildyti vien tik 
tos rųŠies raštais
mas nebūtų svarbus, tečiaus jis 
privalo turėti savo ribas: kalbėti 
be galio ir be krašto apie vienų 
ir tų patį dalykų ištikrųjų neuž- 
simoka. Paskui mums primes, 

rilygstame tai Jokū
bo šarkai, kuri kiilba viena 
apie kiekvienų,...

Motina išgirdus nualpsta; tt 
vas sėdi laikydamas ništelį 
koše ir nežino, kas reikia dary-' 
ti. Tuo tarpu duktė ir sūnus 
puolėsi motinų gidbeti. Desėt-’ 
ninkas palikęs išėjo ir nuėjo pas; 
Pijaus tėvus. Inėjęs į vidų pa-; 
davė laiškų, kurį Pijaus tėvas 
paėmęs pradėjo skaityti:

“Brangus mano tėveliai ir' 
broliukas!

“Kada šita laiškelį skaitysite, 
jūsų sūnūs Pijus gal jau 

bus ^užmerkęs -akis ant visados J 
Vienų nedėlios klienų mes — 20' v 
kareivių gavome įsakymų ei-

nekantrųs 
kode! mca-gi 
s čia. Jie ne

vis ramino tėvus ir paųs nenu
stojo vlltidŠ,J jog Aleksandras 
šiandic payvdžinos.,.

Bar-bar-bar... pabarškino 
kas tai į duris. Duktė pribėgo 
prie durų ir atidarė. Visi nus
tebę žiuri ar ne Aleksandras.

Pasaulis -- be krašto, pasauli." 
Spėjimuose mano krūtinė atšali 

nuvargo mintis nerami, 
o raštai, erdviu siu vami

na didžiausius pinigus iš kapi 
talistų, pradėjo žaisti ant žmo 
nių jausmų. Dolerinė politike 
įsivyravo. Valstijos patrė 
mas stengiama visur išp 
Tuo idiotiniu pasakymu — ‘ 
our country right or wrong 

visų žmonių

Jaunuoliai labai 
jie nori sužinoti 
uos tyli — ir visi 
atleidžiamai reikalauja atsaky
mo. l'uo tarpu merginos nesi
skubina patenkinti vaikinų žin
geidumų. Kodėl jos taip daro 
mes atsisakome spėti.

Aleksandro tėvai laukdami 
parvažiuojant sūnaus, rengė ba
lių: užkvietė visus gimines ir 
nekuriuos pažįstamus 
mis. Taip-gi žinodami 
palinkima

pypkininkus, trečias vagis, ket
virtas kriminalistas, etc... Ma
žai randame jaunuomenės, ku
ri butų prakilnių minčių — aug- 
što idealo. Nuo pat užgimimo 
“Jaunuomenės Skyriaus” jo 
bendradarbiai sumažėjo, o ne 
pasidaugino. Kuomet tik ne
paimsi skaityti “J. S.”, lai vis 
tos pačios minlįs, lie palįs išsi
reiškimai, tie patįs bendradar
biai. Argi mes tik taip mažai 
turime jaunuomenes?! Ne, jos 
>Ta šimtai, tūkstančiai, bet kur 
gyvena, kų veikia niekas ne-

Bct nėra žo< 
visame pil 
paveikslų.

jisai manęs, turbūt, ne- 
Galbut, aš bučiau jjjj 
durtuvu, bet mudvie

jų sena pažintis mane sulaikė ii 
aš norėjau jam sakyti: Alek- 
sųndrai bėgk, aš tave išleidžiu. 
Bet iH'spėjau ištarti tų žodžių ii 
jis paleido šūvį į mane, 
pataikė man į krutinę ii 
kritau jam palei kojas, 
kareivis šovė iš šautuvo 
šovė Al(J<sandrų..ir jisai y 
palei mane. Kiek tik sp 
redamas pakėliau galva ii 
jau judinti Aleksandrų ir šauk 
t,i: “/Aleksandrai! /Aleksandrai

pačios “Naujienos” išeitų 12-kos 
-puslapių, ne aštuonių. Ir užtai, 
jaunuomenė, stok į darbą ir 
dirbk del savos ir ateities, At
mink, kad ateitis priklauso nuo 
musų, o ne nuo tų, kuri t 
guli ramiai kapuose ir ne 
kurie rengiaši gulti tarp 
lentų...

Žmofiijų. Jeigu tai yra taip, ko 
del ne visi žmonės trokšta tai 
fco». Juk ir dabartiniu laiku

gina skaitvli naujienas , 
“Naujųjų Gadjmę”, “Moterų 
Balsų” ir kitus raštus, o jus ti
kintieji klausot jų, nežinodami 
nieko. “Ir pažįsite tiesa, ir tie
sa jus išvalnys.” Nepasitikėkit

kos kodeksų.
Mibtaristams dabar rupi kuo- 

daugiausia pagauti kareivių.1 
Jie rėkauja, kad reikia būti ge
riems piliečiams. Gi suprati
mas gero piliečio pas juos lygi
nai tokis pat, kaip pas vokie
čius, kurie sako: “Soldat sein; 
Stener Zahlen; Mund halten”-— 
buk kareivis; mokėk mokes
čius; laikyk už dantų liežuvi.

Manome, jog “tautiški” pat- 
eapsuks jaunuoliams 
Kiekvienas musų gali 

atkartoti Max Nordan žodžius: 
“Aš dar nesu idiotas, kad guldy
čiau savo galvą už kapitalistų

Aleksandras ir Pijus įstojo i 
gimnazija ir pradėjo tolimesnį 
mokinimas!.

Pijaus tėvai buvo neturtingi, 
todėl ir sunaus nemanė ilgai lei
sti į mokslą. Tuo tarpu Alek
sandras buvo turtingo ūkininko 

manė jį išleisti 
int vienok lo, 

turtingas, o 
Aleksandras

remia surasti tuos, kurie daro 
sau pelnų iš karės; kurie žvi jor 
Ja drumstame vandenyj. To. 
Idy ponų, žiūrėkite, atsiras devy
nios galybės.

Šukavimas apie patriotizmų ir 
tėvynės gynimų yra niekas dau-

namų, kur mes gelctumem ra
sti rinkinėlius, kaip tai: Kl. Jur
geliui! ies surinktas geriausias 
eles “Gludi-Liudi”, Vaičaičio, 
“Eilės”, Maironio, “Musu Var-

ir
ramiu ’

mas iš mokyklos.
v ra liūdna skirtis su tavim... v
niekados tave neužmiršiu...

—Laimingos kloties Pijau, - 
atsakė Aleksandras. Gaila man 
tavęs! Buk tvirtu ir ant to
linus.,.

chinacijos. Ką vokiečiai padare 
blogo jums arba man arba vi
siems darbininkams? Nieko < 
nieko. Suprantamas daiktas 
ne musų reikalai kenčia. Nu 
kentėjusiais yra stambus kapi 
talistai. l’uo tikslu, kad tie po 
nai galėtų sau pasidaryti milio 
ainius pelnus, Suvienytos \rals

(ial kas paklaus,, kai]) gali tė
vai išgyvimli kelias dešimtis me
tų ir išauklėti daug vaikų nepa
žindami meiles? l ok is klausi
mas butų nerimtas, dėlto, kad 
musu tėvai retas kuris v ra ve-

Mes tą gerai žibona . kad mu
sų tėvai Lietuvoje važiuodavo į 
kelintų parapijų ar valsčių ir 
ten vesdavo pačią iš pirmo pa
matymo. '

Mes lai gerai suprantame, kad 
meilė negali apsireikšti iš pir
mo pamatymo (?). Pasitaiko 
taip, kad daugumas pamėgsta 
vienas kitų iš pirmo pamatymo^ 
bet tas toli gražu nėra meilė, 
bet lytiškas patraukimas.

Na, ir kaip čia surasti budus 
ir gerini n s kelius i tų ncJJveįR 
giamųjį ženyhiiii 
Aš suradau vii

Pirmoji meilė atidaro jaunuo
menei akis ir skiria jų aii inanlį 
likimų, laime ir nelaimę.

Jaunuomenė, žengi.iučioĮi i 
subrendimo metus, 
kiek rimčiau žiūrėti i £

Mergaitės, kuriom! 
niekas nerūpėjo, ap< 
žaislų pameta taj visi 
da (langiaus atkreipti 
vaikinus ir sprendžia 
ruma ir bloguma.

ąpsivedimų; etc. Tuo tarpu “gi
liųjų” klausimų visai nejudina.

Pirmoje vietoje mes, žinoma, 
mandagiai galėtume ^atsakyti: 
“Čia ne “sels’ka” - - nepastrošy- 
si”, nes kas apie kų išmano, 
tas apie* tai ir rašo. O antra, 
mums kur kas geriau, sakysi
me, maloniau butų skaityti tų 
pejkėjų rimtus straipsnius, ne- 
kad papeikimus.

Ištikrujii pas mus yra daug

aiškinti, nes kiekvienas y 
patyręs nuo kilų arkų pati 
savo kailio.

Dabar kita klausimas, k; 
yra kaltas, kad jauuuomcn 
skendus tokioje nežili\ strjc 
jų tėvai, kurie neišaiškino savo 
vaikams meiles klausimą? Gal 
išdalic 
vams truputį kai ties, bet tik
anaiptol ne visiems. Didžiuma 
musų tėvų apie tikrąją meilę 
neturi mažiausio supratimo, 
hes ir jiems niekas neišgvildenu 
meilės klausimo.

šejimų.
turime griežtai paixJkalWU^ ^. 

ildžios, kad neatbu*: g 
•oslas visas molgjį^ 
'limo kursai

imą. r< n pat,

Senai jau kaip žiuriu 
tau ranka pasirėmęs 
keliais eina musų jaunimas? 
Dabar jau pamačiau ir mano 
širdį lyg kokiais peiliais pradė
jo pjaustyti man gaila jų li
kimo! Jie eina purvinais la
kais ir jo tolyn jo gilyn jie bren
da i tą neišeinamų klampynų, 
kuria me jo sveikata ir turtas y- 
ra aikvojamas. Jis gyvena na
muose*, kur yra popirosais tirš
tai prirūkyta ir stalai, kaip žva
kėmis, bankomis apstatyti... 
Jam gyvent ten linksma, kur 
stiklai vieni skamba ir žiaurus . c- 
žodžiai vien tiktai girdisi. Jam 
smagu ten gyventi, kur neskam
ba Jovaro eilės ir kur nesiranda 
prakilnių minčių. Jis bijosi pa
skaityti knygelę, kurioj atrastų 
sau jausmų suraminima; kurio
je mintis vra gražiai išreikštos 
ir kuri neša daug labo žmoni
jai. Jie nemyli gražių minčių 

gailis ikclių skatikų už jos už
mokėti, nes tuomet kelios bon- 
kos nuo stalo nusiristų...

jaunuomenė ei- 
doros keliu, argi

įstoti į seminarija.
Praėjo toji diena, kurioj Ale

ksandras turėjo parvažiuoti, bet 
jo nėra... štai jau čia pat ir toj 
diena, kurioje turi atsibūti su
rengtasis balius, bet Aleksand
ro nėra. Tėvai praded 
mauti ir pyktį.

-•O gal jis ta pačią diena 
pataikys parvažiuoti, ~ - ramino 
tėvus jaunesnysis suims. Juk 
jisai papratęs prigaudinėti. 
Mat vis jam, kad kokių štuka iš
kirtus... be to jisai negali apsi-

zmos!...
Jau ir paskutinė diena 

ksandro nėra, 
jam pasidarė 
parvažiuoja? 
sinių Aleksandro

vere akis ir veriančia,! pažiurė
jo man į aids ir ištiesęs rankas 
norėjo apkabinti mane, bet vos 
lik pasijudino jr vėl rankos nu
sviro žemyn ir pradėjo iš jo a- 
kių ašaros bireli. Po trumpos 
valandėles tyliai, tyliai pratarė: 
“Atleisk man, Pijau, nes...” Ne
pabaigęs sakinio, jis mirė man 

o tarpu bu- 
i apie save ir 
Atsipeikėjom

butu galima :u.šl<inti priaugu 
č i ai į a m u i o i u c n <■ i ir meilės ltj& 

šiandie stoMi pri 
m permatomus <i 
mus nežinystėjė.' 

i odei jaummc, pagal vd 
,\’es n- jus Imsite tėvais ir 
liiiomis ateinančios 
Nejaugi ;r jus 
mi|u nelikusių
sų vaikai klajotų neŽift3hif|Hm 

įkvėpkime jiems tą

, jiems lik rupi a- 
ir savo.žiaurumais 
►ti. štai kokiais ke

liais eina musų jaunuomenė.
Butų “s a 1 d u m i c* g o t i, 

nejausti, negirdėti, nematyti, 
kad viskas kas šventa, prakilnu 
yra mindžiojama” po kojų, o 
kas bloga iški'liama augštyn 
palaikoma.

gražus, ' 
viltį įkvėptų geros ateities 
iktų taip liiidiuii vis lauk

ti mirlij's.”
J. —— mis.

suims ir j 
į kunigus. .Nežiui 
kad vienas buvo 
antras hiednas 
ir Pijus buvo geriausi draugai, 
lankiai jiedu tarp savęs kalbė
davosi apie įvairius mokjmmosi 
budus. Pijus tankiai skusdavo
si savo draugui Aleksandrui ant 
savo likimo, dęl kurio jisai ne?

Jeigu vienas iš šimto 
tu mano šaukimu, Imtu man <li 
džiausis atlyginimas. Kaip lin 
ksma man butu, k c 
pakol t i impuohisn 
drąsumo ugnimi už 
dis,. Tuomet man 
sinu užžibetų, krūtinėj tvinksė
tų ramumo jausmai, širdis ’tik 
degtų ineitčs/karštumu ir ch’fiMiia 
tik džiaųgtųa

Tokių daugiausia randasi 
tarjx tikipčiųjų ir kurie klauso 
Kristaus7 mokslo skelbėjų. 
Nors š. R. sako: “Ir pažįsiti tie
są, ir tiesa jus išvalnys” (Jon. 
8,32). Bet jiems tie žodžiai ne
aiškus, jie nemoka skaityti, ne
gali patįs atrasti-suprasli. Ku
nigėliai neaiškina, kad kapitalis
tai yra jų j)ri(*šai. bet jie aiški
na, kad socialistai yra jų prie
šai ! Jie bijosi, kad prasčiokė
lis pažinęs liesą nepasiliuosuo- 
(ų/iš po kapitalistiško jungo, 
tuosyk jie neteks šiltų vietelių.

Jie slėpė kas šventa, prakilnu 
nuodinga-pavo- 
yra pasakyta š.

tvrinėkite raš-

Tai kas čia do 
supykusiai atsake 
Viskas surengta, o jo nėra...

Na jau tik nepyk mama, 
pertarė duktė. Jau Aleksan 
(’»ras nepadarys jums nesmagu 
mo. žinoma, kelias tolimas..

11

tai gal kas ir atsitikti. Parva

įduos į rankas š 
privers st o t i k arė 11. 
kambėjus pirmam p 
putB mušti ritini kitus, smaugs^ rįotai 
kai įniršę žvėrįs, nesiklausdami 
savęs, kokiu tikslu jie tai daro?

Tai|), ne visi biaurėjasi kąra. 
Kai-kurienis karė yra tikra pa- 
lafma. Jie sako: ‘Tegul žūna 
žmonija, bile tik mes galėtume 
ramiai sau naudoties gyvenimo 
^gerybėmis I” Kuomet franeu- 
aume papildoma koki nors pik
tadaryste, jie sako: chcrchez la 
femme — surask inoteri. Da

lai mes sulaukti 
n m po žeme g 
suprasi u gyvieji draugai, 
kilniu minčių mergeles 
kapą kviclkais apsodintų 
vergusios mintis įmetu

kaip ir papuola 
lės tinklą.

Pirmoji mcil 
labai įspūdinga 
ar jaunuole nežino, kaip 
luoties ii’ neišsivaizdina sa 
les blogos pusės. Jiems i 
na mažiausią abejonė api 
lės nepasisekimus, nes ji< 
čiasi tuo laiku laimio- 
jiems norisi amžinai

Bet kiek tūkstančių 
jaunuomenes skundžiasi ; 
lc nAsilikėdami meilei amžina

ncntaia paslėpti tikrąjį dalykų 
*stbvį. Gi tikrinybej kapitalistai 
surengia kares, o darbininkai 
kariauja už jftos. Kaip toj pa
kartėj - ponai pešasi, o bernų 
k udlon dulka IĮ

tleikiabuti labai naiviam, kad 
viso* dtd^rtinčs uįtU

M



■

Viksuo

rūbuose įvesuost

(liny

y*!*.

■4W,

•9.00
8.60
8.00

Viiį.

Longhorns 
šveicariškas 
J Jinburger

8.75
8.25
7.40

Ž i e m kenčiu kviečiu 
Patents ........

šių lietuvių kalba iš
leisi ų knygų tiek turi
nio tiek technikos žvil

irankiai veikti. Sakysi- 
jeigu jis užsimanytų ap
sti priešais tėvų norą

Labai daug yra žmonių 
kurie mano, kad augštesnio 
ji valdžia yra geriausi ir tei

parusi'
evang(
kia, Makauskas pabaigė “dvasi
šką” seminariją, o nežinojo net

lai liudija ir Jono e 
pabaiga, kur sakoma 

‘>al Jono šv. evengeli

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, Ill

vienoj vietoj sakoma: As atė
jau ant žemes padaryti ramybę 
ir tl. O kitoj vieloj sakoma: 
Nemanykit, jog atėjau padaryti 
ant žemės pakajų, sakau ne, bet

ui m 
tviromu 

ku stovi.

os buvo parašytos ir kas jas 
prašė nurodyti 
laravimus. Beiš-

Exlra Creamery
Extra First ...
First ..................
Seconds ...........

Vasarių kviečių 
Standard ... 
Patentą .... 
Straights. .. < 

_ Glęars ......
Raginiai .....

daleisKim, as pa 
istj korvspondcn 
goję kalbėjo koi

i ogus, kuris girias, ka( 
dvasišką seminariją pa 
bet ir universitetą ir di

smarkumu ėmė varyti biaurią 
agitaciją prieš socialistus, pers
ta tydamas juos blogoj šviesoj ir 
užtylėti svietiškus ir dvasišku.*; 
sk riaudėjus

lėčiau patiekti Makauskui labai 
daug, bei juk gaila laikrašty; vie 
tos, nes jo nepertikrinsi, o šiaip 
kiekvienas apšviestesuis žmo
gus mato kame dalykas.

Dabar, ant galo, bus iudomu 
pažvelgti, su kokia intencija 
Makauskas varo tokią atžagarei- 
višką ir net juodašimtišką agi
taciją prieš pirmeivius, o ypa-

1 Algai įstatymų d ė 
.kvai globoja vaikus 
motu. To istatvn

matiniu, tik smulkes- 
vald minkai4 stengiasi c )
lis bud a i s i š n a u d o t i 

tvirti-

C.. < '

/

' Išmainymas I n 6 b « 
S E i :-A trr.nikaitį; gi Lukas rašo, kad mo

kiausioms, ne tik kada cvange

Pa i matote, jeigu jau evange-
Visi nariai ir narės malonėki-

SVi*seminariją
kur ta popiera

ją apgina. ‘ f K

PRANEŠIMAS.
Kalbama lietuviukai ir lenkiškai(JAUK TIKRĄ

evaimeli-
akau ne, bet

Komai . . .

jau vėlesniuose laikuose.
Miežiai 1.00—1.28

Kazimieras Gugis
•fAtsakymama j Ultimatiinų trašeio nesąmonių da drįsta gir-

Tąsa nuo 4to puslapio. lies į vadovus žmonėms (nors irO kad nėra niekur

neg

VALDŽIA.

ingiausi žmonių užtarėja.Makauskui

'stengiasi c ) ies Bhiwmasmanau.

1 ai yra viena puikiau*

na
o

mus!lll.

tymo
s 111 o n a

na
duodju jums. ;

įstatymų

47—48

prieš sūnų, dukterį prieš mok

inusių prieštaravimų aš

zmo-
ugo” redaktoriaus Maliaus- Antįs

i

28—31

liūgai socialistus.

Pažiu-

ir tai nesu vis: jįnasrųvisuDraugą
smarkumu

Manau, šito pavyzdėlio palas is numi-
100 sv

Makauskas lai daro iš veidmai-

5.50—6.00

št

NAUJIENOS
1840 South Halsted1 Street
, ■ - • • _ L S N ’j,. v. 1 . ■ C'A . , . ■ <i;ri '/• Cbic?i“>J

ing grabą, išvido jaunikaitį, sė
dinti po dešinės, apvilkta rubu

11.75—12.20 
10.00—10.85 !

,,
,,

22—24 
J6—18

o apie sargus visai nemini.

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

. .. 98 Ei—99 
1.73%—1.75

bėti apie smulkesnius dalykus. 
Tenai, lame naujame leslamen-

Suris:
Twins ..................
Daisies ........... ..
Young American

Ladles
Oleo margarinas

Stalui ............
Kepimui ...

Kiaušiniai :—

Packing ......... ..
šiaudai, ruginiai

Kvietiniai
Avižiniai ....,

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

kad žmogus, 
ne tik dvasiš

Brick .............

Paukščiai, gyvi:— 
Kalakutai (svarui)

.io y2

.10
.8 Ei

37—39
36—38

prasme yra mazeta 
nepilnametis vaikas

10.00—12.25
. 9.00—10.25
10.50—11.90
. .7.00—8.25

. . 7.00—8.75
. . 6.00—8.50
. . ().75_().oo

gsniu. Kadangi Lie
tuvių darbininkų lite-

suirimą ir lt. .Jis vargšas iš sa
vo tamsumo to nesuprato, nes

Nll»l t v

Žiu.
Jie bus

DVCIUJU \IOU\UI, 
prisikėlimas, ne

14—23

jog tuo tarpu stojos didis žemės 
drebėjimas. Moters pamalė 
angelą, nužengiant iš dangaus,

me, , 
s i vet

jo ne dvi moteris, kaip Matt, sa-

\vjH—
Mitules .........
Senes, geros
Avinai, geri . .
Erai .............

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama
Jono Spargo Knyga

2.00—0.00
2.75— 3.50
1.50—3.25
2.75— 3.25
3.00—3.25

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus 

•%S F. STEP1NA, Prezidentas.
K.DOI PH J KRASA.

. Beiš-
‘cj.......:

8.00—11,00
8.00—11.75 -

13.00—14.60 į

.— 23 
20—22

'laiko menkiausios

- 15—16 
16—17Ei 
171/2—18 
l81/2—19

No. 3

deltoj, vasario 11 d 
svetainėje, Pradžu

tatymai įvairiuose atsitiki
muose yra panaudojami. 
Kuomet žmogus ir netiesotai 
elgiasi, vienok jeigu tas el
gimąsi sutinka su kapitalis
tiškos valdžios interesais — 
spiauti ant įstatymų. Tai 
valdžiai kareiviai yra būti
nai reikalingi. Su jų pagel-

pradedant nuo 
valdininkų ir 

žemiausiais, —

Maišyti 
Purvinieji

No. 1.

.18

.28 
.13%

pažinus, kada Jėzus ištaręs jos 
vardą (Tas aprašoma pers.

f

* A® X 1*L •.. ., E ,. L .. I 1 . . U.

rėkit ką Lukas rašo: z
“Bet vieną dieną sabbata, lo

bai anksti atėjo graban, (kas, - 
UCpasakyta. M. P.) nešdamos’ 
daiktus kvepančių, kurias buvo 
prigatavusios, ir nekurtos kitos

turi “daktaro” diplomą, o ma
žiausių socialių klausimų nesu
prastų,. Bet kaip dabar pasiro-

rusiy ir tt. O ev. Lukas, Mor- 
kus ir Jonas, apie žemės drebė
simą visai nieko nesako. Mor-

-$12.50—14.50

ninkės moka brangiau: 
Šviesias:—

Gyvulių turgui.
CHICAGO, Vas. 8. G 

benla šiaip: 
šių —• 1,090
— 45,000. Paduodamos

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:

3323 S. Halsted SI.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik nzdaniu (wholesale)

ialvijų ea. 17,000; avių 
ivių — 10,000; kiaulių 

kainos:

šjftmis apie Kristaus prisikėli
mą. Jus matote, keturi evan
gelistai ntšo ir kožnas skirtin-

Motiejus rašo, kad anksti su- 
bbatos rytą tik dvi moteri abi

Kiek menkesni .........
Mituliai ........................
Stockers and Feeders 
Veršiai, parinktinim 
Karves, vidutiniškos 
Buliai .............................

*< įaulcH-
Sunkiosios (240—400 

rų) . . .... ...............
Yidut. (100-250 .... 
Lengvesnes ...............
Paršai, geri ................

žem in, tarė jump: k o g i 
gyvo tarp numirusių.

ba jie gina savo reikalus. 
Užtai sustiprinimui savo pu
sės ji nesustoja prieš jokius 
įstatymus. -

Dabartės pati savaimi iš
teka išvada. Musų dienų 
valdžia, — 

>augščiausių 
užbaigiant 
nėra darbo žmonių užtarė
ja. Ji savo liuesu noru nie
ko nedavė ir nieko neduoda 
darbininkams. Su jais ji 
skaitosi tik tuosyk, kuomet 
yra prispirta prie sienos. 
Taip buvo praeityj, taip yra 
dabar, taip bus ir ateityj. 
Darbininkai negali nieko iš
prašyti geruoju. Jie priva
lo kartą ant visados supras-

Pavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomis spalvomis

I tarpu nejučioms susipažįsti su socializmo mokslu, nu socializmo tikslais ir užda- 
| viniais.
I Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir ju nusamdytieji agitatoriai 
I besistengdami trukdyti socialistišką darbininkų judėjimą; pliauškia prasimanę 
I visokių nebūtų dalykų apie socializmą. Gi žmonės, kur irgi nepažįsta gerai soči- 
I alizmo mokslo, dažnai tiems kunigų pliauškimams įtiki. Kas perskaitys šitą kny- 
I gą, pažins, kas ištikrųjų yra socializmas, ir į kiekvieną priešų užmetimą mokės 
I atšauti rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai turės bematant savo bur

ną užčiaupti. - I
Todėl sakome, kad nei vienas lietuvis darbininkas neturėtų apsieiti be šios 

knygos.
Pastebėsime pne to, kad Socializmo Minties Blaivumas netiktai savo turiniu, 

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

I paveikslas ant knygų viršelių spausdintas keturiais dažais.
I Knyga turi 230 lakštų.
I Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais tvirtais audekliniais apdarais, |L 
I Užsisakykite tuojau. Pinigus siųskite Money Orderiu, ne kitaip. Geriausia 
I iškirpkite šitą žemiau paduotą kvitukę, parašykite savo vardą ir adresą, jdėkits 
I kartu su monev orderiu konvertan ir ąiąskite munis.

Motiejukų, geriausias 16.50 
Motiejukų No. 1 ... 
Motiejukų No. 2. .. 
Mot. No 3 maišytas. 
Kultų motiejukų .. 
Dobilų, sulig rųšicš 
Prerijų, sulig rųšics 10.00—14.01 

. 7.00—8.00 
10.00—11.00 
. 8.50—9.50 

8.50—9.50

teišeis jie pagerins savo bū
vi. A, Garbukas.

V a I go m i e j i produktą i

tatai pa d a r y t i. P až i u r ėk i - 
me, kaip šitas įstatymas yra 
])il( lomas tikimybėj. Ne- 
lab senai įvyko štai kokis at
sitikimas. Vieno italo vai

kinius Bučiais, bei dienos ir me
tu nepužymčsiu ir suvo vurdo 
liepusi rušvsin. Prubėpjis pen-

K B

Hine

ria Magdalena alej 
ban, kaip dar buvo 
vista akmenį nu i i: 
ba, nuteka tada o

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

Jautiena:

Bibs (svarui)
Loius
Bounds 
Chucks 
Plates

Kiauliena, už 
20—40 svarų , 
40—60 svarų ........ 12.50—13.50 
60—100 svarų ....... 11.00—12.00

Bulvės, bušelis ............... 2.20—2.50
Jaunosios, bulvės buš.............. 2.40
Saldžiosios, statinė .... 4.50—5.50

Daržovės:—
Burokai, didelė bačka $3.50—5.00 
Kalafiorai, dėže .... 
Agurkai, dėžės, 2 tųz 
Salierai, dėže ...........
Morkos, didele bačka 
Kopūstai, 100 s v. .. 
Salotos, did. dėžė....
Cibuliai, 100 sv...........
Stringbeans, gurbas .

ro is veiumuinystes, ar 
nesuprut imo-tumsuino. 
rėš i me.

de, tai Maliauskas, “Draugo^ 
redaktorius tokią juodą provo
kaciją varo ne iš veidm:n vstės, 
bet iš savo tamsumo ir proto u-

, Vasario 9, 1917

No. 2

.17

.20
12’/2

.1 1 Y‘2
Z2 .1014

Kajų duol am žemes, ne, sakau 
jums, bet suirimu.” Ir lobaus

ratura vis dar netur
tinga, tai pasirodymą 
šito stambesnio vei
kalo, kur paprasčiau
sia, kiekvienam su- 

i prantama kalba išdė
stoma socializmo mo
kslas, kiekvienas mą
stąs darbininkas su
tiks didžiausiu pasi
gerėjimu.

Socializmo 
Minties Blaivumas 
angliškai parašė žino
mas socialistų veikė
jas ir rašytojas Jonas 

‘ Spargo, o lietuvių kal- 
bon, autoriui leidus, 
išvertė A. Lalis.

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

Sutaisytas ir formuios- 
recepto; sutelkto iSinintin. 
gu Egypto zokoninku,

mokėti, nes tuomet kelios bun- 
lioj, vasario 11 d., Murk W hitt' 
Square parko name. P rudžiu 
10 vai. ryto.

H St. Narkis, Sekretorius.

.. 9.40—9.60 I
.. 8,60—8.70 I , 
. ♦' 8,30—8.50 ■ 
.,7.80^7.90 1

■ 6»7^^7.50

damas užduoti širdį tėvams, 
jis pabėgo iš namų ir užsira
šė į armiją. Ten niekas ne
reikalavo tėvų sutikimo, ne
žiūrint to, kad vaikinas ne
buvo pilnametis. Sužinoję 
apie tai tėvai puolė šen, puo
lė ten ir visur buvo vieno
das atsakymas: “Dabar jau 
vėla; vaikinas įstojo armi- 
jon liuosu noru — ir galas 
čia.” Ir tik per didžiausį 
vargą tėvams pasisekedšplė-

todu podrąuge, bet mitrusis mo- 
kitinis pralenkė Petru ir pirmus 
atėjo gVaban. Ir išvido prusti-

I P t a i o I

Knygelė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. \Leidi- 
nys “Lietuvių žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. > Kai
na 10c.

liulėjo Jėzų ir sako: Atėmė \ 
pati iš grabo, o nežinom kur

1.25-4.50! 
. 75—2.501 
1.00—’1.75 j 
5.00—7.00 ;
3.50— 5.00 i
2.50— 3.50 
8.00—9.00 
2,ąą—3.5« |

toiiaus aprašoma, jog jie įėjo 
graban ir vėl išėjo, ir parėjo al
gai nauo. Tik Marija pasilikus 
verkė viena. Bet atsigrižus at-

d fe. „JI . H
apsireiškia esijs stebėtinai pasekmingu 

nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ffer- 
oĮ lį klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
h J skaudėjimo, nustojimo apetito, 
g S žalčio palvoj?, ect., cct., Šutai- 
R U* somas ičdirbOju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę Šimtmečio—-25c. 
ui bonkutę visose aptiekoįe, 
arba galite užsisakyti tiesiai i*

. ajmhu Avt., Kaitipab Laumių ir t8-lo» 
‘aE’IALAS. PERVIRŠIS IR PELNAS

$600,000.00
i* banK.ua su dideliu kapitalu arti oamį

v ^nirimas Valstijoj ir Clearing House Assocla 
r^sr^ncija, kad jųsų pinigai yra įaugini padfiti ir

v utisAli. kuomet jus pareikalausite

Ketvcrgo Ir Sukatos vf-Karsa IkJ

i 
$

atsiveskite naujų nariu prisira-
Švmui, St. Narkis, rast.

pmms

* '■ vių Socialistų Jaunuo- 
i.ygos 1-nios kuopias mė-

39—40 
35—38 
32—33

LSJL. Linos kuopos lavini-

han nerado kūno Pono Jczmis. i 
Ir stojos, kad dėlto išsigando, j 
štai, du vyru stovė jo prieg j u. i

žmonių,

rase ne

, kurie

Grieščiai, did. stat.
Vaisiai, žali:—-

Obuoliai, statini
Grapefruit, d. 46—96 
Apelsinai, dėžės .... 
Citrinai, dėže ....7. 
Ananasai, gurbas ..

Cukrus, už 100 sv.:—
Pjaustytas, H and E. .... 8.45 
Standard cane, smulkus .. 7.25 
Burokų, smulkus ........ 7.05

17.00------------------- ------------------------------------
15.00—16.01

144)0 14.5C j
^8 00—10 ()! TELEPH0NE YARDS 2721 S

12.50—iLm DR. J. JONIKAITIS o
MEDIKAS IR CHIRURGAS J

3337 So. Morgan St., Chicago o
Kerte 33-čio PI. ir Morgan St. T

>

I

ko, bet daug. O Jonas sako, kad 
(ik vien Marija Magdalena bu- 
vi> nuėjus ir vėl parėjus. Ir

/•% tz <**4 t r ve? zl.rt \.I<> 1 /

. . 24
13—36
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Chicago, UHpate1840 S. Halsted St
iiiiXiiiJ

su tuo 
cictek-

Greitai, 
Visiškai 
Tikrai.

1,150 VYRŲ UŽSIRAS® 
KARIUOMENftN.

VYRAI: AR JUS TO 
RIT BY VIENA Iš TŲ:

paprastai jaugia didelį skaudėji- 
“ yn i gerk- 
neturi noro

D R. GILL
422 SO. STATE STREET 

PRIEŠ SIEGEL COOPER & CO

12th St. Tel Kedzle 8902 
Paulina. Tel Wesiefn 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. Ill.

Frank J. Schvall, Chicagos u 
niversiteto sudentas, liko sužei 
stas Francijoj.

Miesto moterų kliubas 
rengti merginoms pamol 
hygienos.

Milan Hurting, 1354 S. Hoyne 
ive., nušautas,. Sųryšyj 
atsitikimu suareštuotas

Ave., per neatsargumų į blynui 
įkratė nuodų. Užvalgius jų4^ 
mirė.

“KARE, KARE”!
Pamatyk pasaulį karės laike. 300 

Photogrofijos paveikslų su apskai
tymais 4 spalvose. Nuimta nuo ti
kro gyvenimo įvairiose dalyse kares 
lauke Europoje. Reikalaujama a- 

per bile Expre- 
Money orderį arba 25c sidabru 
10c stampomis.

Lews Jennings , 
O. Box 582, Kent Wash.

ftlllJIW Til ■ ATKAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Sukatoj 

Paprastomis dienomis pirmas flor«> 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedėliomis pir 
mas floras 15c, Balkonas 10c 
HALSTED ir 32-r. GATVE

Kalbos apie karę paskatino 
1,150 jaunuolių užsirašyti armi- 
jon. Išviso norinčių tapti ka
reiviais buvo 1,500, bet dalis jų 
pripažinta netikusia is.

Mano sąžiniškas patarimas 
del jus yra tas, kad juo įgysite 
tikrą medikališką patarimą ir 
gydymą lie jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai atidėlio
site, jus busite vienas iš dau
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai 
apgailestavo, kad jie nesimato 
su geriausiu daktaru pirmiau.

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darodymas. Kuomet dėkingas 
ligonis sakys jums, kad aš jį 
išgydžiau, jus žinosite, kad aš 
išgydžiau. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
Pasitarimas dykai. Valandos: 
9 ryto iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d.

DR. SCHNEIDER
1553 W. 47 gtv. kam. Ashland 
Avė., antras augštas, Chicago. Roselando Geriausias ir Didžiausias Aprėdalų 

Čevervku Namas

mą pilve; jiems rodosi, tartum kas iš vidurių slenka augšt 
le, verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšlinė žarnąK n 
valgyti, naktimis negali užmigti, jaučia didelį nusilpnėjimą, kar 
tais labai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurių sukietijimai, gal 
vos skaudėjimą, s

Isjiuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizm;
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo i 
kas darbas, žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimi}.

Tie visi išaiškinimai raudasi knygoje:

(’asualty Co. reikalauja tikro 
prirodymo, kad Sam Sandacko 
b rangai; menių krautuve buvo 
tikrai apiplėšta. Mat jai reikia 
užmokėti $5 *apsa u go j i n i o.

Suv. Valstijų transportonis laivas Sumner užvažiavo ant seklumos. Visos pastan 
gos išgelbėti jį nuėjo niekais. Laivas perlūžo.

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

Pasitarimas dykai.
—ATEIKIT ŠIANDIEN—

liii, kuriu me reikalaujam 
moterims butų uždrausi 
kvti viešose vietose.

Begiu dviejų dienų Chicago j c 
užsirašė 500 moterų prie Raudo
nojo Kryžiaus.

Būrys vyrų susiginčiji 
laukiamos karės, 'žodžiai

uisysc, taip-jau skaudėjimą po krutinę.
Daugelyj atvejų įvyksta nervų suirimai, kraujaphidis pas mo

teris, nereguliariškumas amjrapanių, traukymas ir pagalios bai
siausia liga — nuomirulis.

Jeigu kas tokius apsireiškimus turi, tai be abejo jis turi kas- 
pininę kirmėlę ir jeigu nori iš to išsigydyt ant visados, per kokias 
penkias (5) valandas, tegul tuojaus kreipiasi pas mnae.
n Ibwi na *4- 1 1332 Milwaukee Avenue

■1—<J|, M. JUM, JI Inėjimas nuo Ellen Street
Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare, 

nedėliomis ir šventėmis, nuo 9 ryto iki 12 pietų.

APYSAKOS
Dvasiški Vadovai ir Parmazonai arba

Baisumas Dievo Rūstybės
Galileo Galilėjus - - -
Iš Gyvenimo Bemokslio
Negyvėles Meilė -

DRAMOS
Gadynės Žaizdos -
Svetimas Dievas -
Saliamono Sapnas -
Vagįs..........................................

NUSIŽUDĖ DEL LA ŪKI A MOS 
KAReS.

25 v k

n 0 Rusiškos ii

kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nulindęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stą atmintį, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir Ja) jų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus rinkini apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
skylimas, dusulis, spuogai, ru
di plėniai, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte! būti, jus reikalaujate 
gydymo.

Jeigu jus pirmiausia esate 
atsargus nuo bile ligos arba 
silpnumo, jus neturite gaišinti 
laiko bandydami, bet eikite 
pas geriausią Daktarą arba spe 
cialistą pirmiausia ir čėdykite 
laiką ir pinigus.

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo speciališku- 
mo ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa
tyrimas padengia laiką dauge
lio metų, gydyme vyriškų li
gų, kurios suteikia man daug

DAINOS 
Apgailestavimo Balsai 
Dainos Vasaros Gražybių 
Pasakos, Pritikimai, Veselijos ir 

Giesmės- -
VabalnikSnų Dainos
Šlėktų Malonūs arba Majuvka

SVEIKATA
Mokslas, Sveikata ir Kultūra 
Teisingos Paslaptįs

VISOKIOS KNYGOS 
Krikščionybe ir Socijalizmas 
Bukite Tobuli - 
Kultūriški Piešiniai 
Vadas Prie Moterystes 
Vadovas, arba mažas Žodynėlis 

lietuviškos ir angliškos kalbų 
Morališkas Kabalas arba Burtų 

Knyga -
Reikalaukite visuose knygynuose 
ir sankrovose. Perkupčiams 
didelis nuošimtis, Katalogai 

siunčiami dykai,

M. G. VALASKAS
349 Kensington Ave. Chicago, ill.

$21.50 Siutai ir Overko- $22.50 Siutai ir Overko- 
tai nupiginti iki........... tai nupiginti iki...........

- $14.45 $14.45
$16.50 Overkotai, $15 Overkotai
ir $12.50 Overkotai nupiginti iki

BACH BROS.
115-ta Gatve ir Michigan Avenue 

Namas Hart Schaffner’io ir Marx’o 

50,000 Knygų į . Florsheim Shoes ' S
M. G. Valasko Laidos

Paaštrėjus atsinešiiuams tarp 
Suvienytų Valstijų ir Vokieti jos, 
<1 us ta v Gepischko, 48 metų, pa- 
eiiiantis iš Austrijos, papuolė 
tarp dviejų ugnių: tėvynės mei
lia ir šios Šalies pamėgimo. Ga-

seland. Scenoj statoma Br. V. 
rgšo drama “Gadynės žaizdos 
Rateliečiai tikisi turėti pelu

Aš noriu vy 
rų, kurie bu 
vo gydyti b<

jiinas^ 1 ‘<>.1 er nu lizinas, 
a I at \ I už I ’ i i v a t i ak::

Hidvlo’uiL Ib'akiis

Janitoriai apleido 25 didinie 
sčio hanius. Prie seniau strei 
kuojančių prisidėjo janitoria 
dar sekamų įstaigų: National Li 

( fe. Stock E change, I 
change, First N 
Masonic Temple, 

TSteger, Chicago
Commonwealth

Poni ICpslein paaukavo $100, 
000 Chicagos proponuojainai 
n i ed i ei uos mok yk lai.

TwMIhos Vanos

u antru kartu miestui grę 
i ūglių badas. Visokį ve r 
•s nori iš to pasipelnyti 
mia, kad ('samų anglių pa 

tik vienai dienai. .Teigi 
s atvt'žtos anglis iš kitur

Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali- juos turėti. $5 iki $200.00.

Moters ar merginos, ar vedę ar 
pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyardų 

šapbs ir dirbtuvės darbininkų, ge- 
ležihk’elio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma į 5 
minutes.

Paskola ant rakandų — į 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrenginių, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisomo ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokėsiis mažiau
sia mieste. Tas yra del ko jus 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN

giainau vakaran ir tuo parom 
kito Ratelio užmanvnia. V t

Roseland ietis

I
\ Kapitalas ...................  $100,000 y,

į Neišdalintas Pelnas .. $20,000 hj 
> • S

Po Valstijos Priežiūra g

Narė Sioux City Cleriring £ 
į House (Bankinio Susi nešimo g 
į įstaiga)"' g

; S. E. Cor. Fourth and Jackson £ 
: SIOUX CITY, IA. S

Roseland iečiai rūpinas, kad 
pastačius Br. Vargšui paminklų. 
Užmanė tatai Liet. Scenos My- 
letojų Ratelis- Tam tikslui yra 
rengiamas vakaras, kuris įvyks 
nedėlioj, vasario 11, Strumilų

vyrų, kuri e 
reikalauja gy- 
dymo ir nesi- 
rūpino gydy- 
ties ateidami pas mane. Atmin
kite, nereikia mokėti nė dolerio 
iki aš parodysiu pasekmes ir ku
rių bile vienas iš musų pageidau
ja. Aš gydžiau Užnuodijimą krau
jo, Privatiškas ligas, Silpnus vy
rus, Stricturą, Varicocele, per 20

J OS yra tokios geros 
materijos ypaty
bės drapanos, pa- į 

siuvimo, stailės, ir visų 
vilnonių audimų ir jų 
vertė taip pavyzdinga., j 
kad jus galite priimti 
ją iš pamatymo, taip 
greit kaip bank notą.

Kuomet mes parduodame 
juos už mažiau negu papra
sta kainą, tas pat yra kaip, 
kad mes duotumėm jums pi
nigus — matyk tikslą; 
.riau veik del to.
$18 Siutai ir Overkotai 
piginti iki.....................

$14.45
$20 Siutai ir Overkotai 
piginti iki ...................

$14.45
$16.50 Siutai <įr Overkotai ir 
$15.00 Siutai ir Overkotai į

• • 4 • -i • U/ • ' { i inupiginti iki ........................
$11.45

Didelis sutaupymas ant m ė- ę. I 
lynų ir juodų siutų .

Senos kainos pritraukia prie J y! 1 I Iii 
mėlynų ir juodų; mažiau ne- _ . d ' J 
gu prekės kainuotų*, jeigU^or^H Srauh 
mes pirktume šiandien; mes delko turite pirkt dabai 
parduosim už tiek, kiek pir- $15, $18, $20, $22.50 
kom ;labai gera priežastis, $25, $30.

Kai-kurie bando 
streiklaužius, tečiaus tas nelabai 
jiems sekasi. Taip, iš Conway 
vakar išėjo 25 streiklaužiai ir 
prisidėjo prie unijos.

Aplamai, streikas plėtojasi su 
reitumu,. Beveik 
prisidėjo prie u-

r red rugge, ou melų, iz i. 
Wentworth avė., kurį suvažine 
jo automobilius, numirė.

tomai, pasirodė sdpm argumen 
tai, todėl griebtasi už peilio.

Janies Klaida, 015 Wales st. 
subadė peiliu Harry Prince. Pra 
sikaltelis suareštuotas.

j bus pasekmingas. Be to čionai 
reikia pastebėt, kad rateliečiains 
pritaria kiti roselandiečiai Sau
sio 7 d. Dr-tė LDK. Vytauto N 
2 susirinkime nariai suaukavo 
>7.20 del paminklo. Aukavo 
šios ypatos: V. Ganzeliute, A. Ju
rkevičiūte, P. Grybienė, P. Gin
tautas, P. Pučkoris, J. Jučias 
po 50c.; B. šatkus. Telksnis, J. 
Lušas, J. Telks uis, P. Mikulėnas, 
P. Sutkaus kas, J. Kučinskas, J. 
Podžiunas — po 25c.

Nežinia kaip chicagiečiai, ar 
pritars roselandiečių sumany
mui, rodos, reikėtų visiems pa
remti tq sumanymų, nes B r. Va- 
Fgšas yra to užsipelnęs. Mes, 
roselandiečiai, veiksime kiek <V * i- ■
tik musų spėkos pavelys, bile tik 
suteikus Br. Vargšui pagarba už 
jo atliktų darbų. Kam (ik lai
kas pavelija, atsilankvkte ren-

COMPANY
4647 So. Halsted Street.

Kampas 47-tos gtv., 2-ras augštas 
Telephone Drover 2116.

Čia yra įas kernus pndiistiniom 
i s į: i ; n i i a v i i n a s i št i k r i i j i i niekia

TAIP LYGIAI, KAIP KAD MOKi
GUS Už DĖVĖJIMĄ HART SCHAFI \i K’lO IR

DRAPANŲ.

Mrs. A. Vidikas 
ILiiptu i Al-:<•» i jok holegjjjj; ilgai prak- 
dlun uni l*4 )i 11oKpitulėse ir
i ’h i huh I p h i l‘'.i I ’MHei n»i n p n i p n t itmio* 
ju prie r i id dy m <>. Uhldį duodu rod* 
visokiose ligone moteliui* ir mergi- 
noutH. kalbu I i < I u \ i ik m angliškai, r«- 
rlŠkai, leiildšlod i> i-kn oi iškni.

1739 a D AI

Delko mes tik per vieną sa
vaitę pardavėme 5,000 šukų? 
Dėlto, kad nieko paprastesnio, 
geresnio ir naudingesnio del 
išnaikinimo pleiskanų ir sus
tabdymo plaukų slinkimo ne
gali būti. Jeigu tavo galvoje 
randasi pleiskanų, tai nelauk 
kol galva nupliks, bet tuojaus 
pradėk šukuoti su Magnetiš
kom šukom. Kaina 25c ir 50c.

Siųskite tik. pinigais, nes 
štampų mes neturime jau kur 
dėti.

MAGNETIC COMB CO., 
422 Island ave., Rockford, III.

WITH

Atkreipiame ęhieagiečių 
l/’V" domų į jvyksiantį šiandie va- 

kare Hod Carriers Salėj, 822 
yį". W. Harrison St. didelį susi- 

* rinkimą, kad išreiškus pro 
testą prieš besikėsinimą į- 
velti šią šalį į europinę kar’. 
Susirinkimas šaukiamas so- 
čia list ų partijos. Kalbės ži- 

į . nomas darbininkų vadas Eu
gene V. Debs, Socialistų Par 

| tijos Pildomojo Komiteto 
Sekretorius Adolph Germer, 
abudu socialistų alderrnanu.

Nesenai čia apsivedė D- J. su 
p-le J. S. Abu karčiausi katali
kai. Vos spėjo praeiti pora sa
vaičių, kaip Dievo avjs susimu
šė kaktomis. Mat sužinojo jau
navedės, kad jo prisieka ištisus 
keturis metus gyveno, kaip že- 
nota, su kokiu tai kitu Baltru. 
Tuo tarpu jinai buvo labai kar
šta davatkėlė, priklausė prie vi
sokių šventų draugysčių, o vy
čių štabe jinai turėjo net desėt- 
kininko “cinų.”

Nežiūrint to, įširdęs vyras 
muša savo aveles šmidų kaktų 
taip, kad net ugnis eina. Deja, 
reikia pasakyti, kad jis ir-gi ne 
iš prastųjų: jis kolektuodavo 
bažnyčioj pinigus. Tiems, ku
rie neįmesdavo penktuko, liep
davo net iš bažnyčios prasišalin
ti. Jis, žinoma, prisiekė prieš 
Dievų ir žmones mylėti ir neap
leisti savo “išrinktos.ios”, o da
bar, žiūrėkite, kų daro. Nege
rai. Vyčių Pranas.

Ethel Bose O’Connor, 19 So 
Homan ave., nori gauti persisky
rimų. RadK) kelis laiškus, ku 
riuos v v ra s rase kokiai ta:

Priež Kasp i nes arba Pilvines Kirmėlės
Tūkstančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok patįs 

apie tai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kitų ligų ir 
todėl negali išsigydyti.

Jei kaspininė kirmėle yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo

r|g||
* jE|H



Chicago, 111

Pranešimai

Garsinius “NaujienoseChicago, IllVV. Madison St

IJ)1J). 70 kuopos generališka 
iieliciia veikalo “Pirmi Žings- 

vasario 10

Lietuvių Moterų Apšvietus 
Draugija rengia maskinį balių 
su turtingu 
įvyks subatoj, vasario 17 d., 
vai. *vakaro, Mildos svetainėje

torius p. Grigaitis, p. Gubavi- 
čius ir p. Jurgelionenė.
* Program e tarp kitko dalyvaus 
puikiai išlavinti maži vaikai ir

gailis, iždin. Jurgaitiene, nutari 
lUU rast. K. Kazlauskas.

Hast. Kazlauskas.

REIKALAI’JAM daug kriaučių 
prie moterišku drabužiu darbo, taip 
gi operatorių ant masinu. Darbas

H EI K A I JNGAS kriaučių 
Ino kriaučiško darbo. 
Ha. Darbas ant visados

SKyriujc, tai dr-ja nutarė sušau
kti susirinkimų, norėdama ulbu 
dint valdybų iš letargiško miego

linausko, Vilniaus 
Žaslių parapijos, 
Kas nurodys jo ai

daug kuo skiriasi nuo kitų pana 
šių balių, kadangi bus duodama 
daugybe dovanų paveniems ir

REIKALAUT bučeriaus, kad ga 
u atlikti bučernes darbą, kad mo 
Iii pusėtinai angliškai kalbėti. Ge 
mokestis. Darbas ant visados.

Telephon* Humboldt 1278 \ £

M. SAHŲD M. D.
Senos Rūmui Gydytojai Ir Chirurį**. £ 
Specialiatną Moteriškų, Vyriškų ir Vai- k 

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų. į
OFISAS: 1579 Milwaukee Ava., į

Kampas North Ave., Kambary* 206. S
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; J

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare. į

LSS. 22 kuopos mėnesinis su- 
inkimas turėjo Įvykti 3 d. šio 

lel Gilų priežasčiųLSS. 37 kuopa laikys savo mė- 
uesinį susirinkimų vasario 11) d., 
7*30 vai. vakaro, Bašinsko sve- 
t ai nė j, 731 W. ISlh gal. Drau- 
gai ir draugės, malonėkite visi

Jeigu kenti galvos skaudėjimu, 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta JŽ » 
Jeigu Tau skauda akys,mergaites. Kviečiam e visus 

silankyti į šį susirinkimų r 
te ris ir vyrus, merginas ir va

Mjieškau Andriaus Paulavičiaus 
Didzariškių kaimo, buvęs Škotijoj 
■niiau gyveno Shenadoah, Pa, pa

Protesto mitingas 
davimų elektros gal 
limo sistemos ivvks nedėlioj

7,;i i eutnnl iziuą.
sk|)U(h>.iimi} iv s lip;;-.
)>«rsitikriiikit *, ką jis jum-.* pali
tūkstančius Kgonių. Patarimas <

OFISO V ĄI. AN DOS: »ru<j 10
IMI BLUE ISLAND AVE., kampaė IMm

Pajieškau Jurgio Navadelskii 
eina iš Toliočių sodžiaus; taipj. 
rboros Praščiukės- Daukšiene

PIETŲ M () 2 iki I.
Pro!’. L. G. VONSAV, 

Kambarvs 804, 37 So. Wabash
Chicago, UI.

MARKOWITZ 
inas už senas 

123!) So. 
\ I siuskilt

PLIKI VIETA išrandavojimui ka 
mbarių. šviesus gyvenimas arba flu 
tai, 11 kambariu, elektriką, mainly

juntįs L. S. F., būtinai maloni 
kit atsilankyti susirinkimai 
kuris įvyks nedėlioj, vasario I

ngi man buvo neparanku du storu 
ture! taigi dabartės didžiumų tūrių 
parduoti. Atsišaukite j laikrodžiu 
stori) — P. Millerio, 2256 W. 22 SL 
Chicago, III, J

Tel. Drover 7179 
VALANDOS: 9 1.1 išryto;

2 5 po pietų; 6 9 vakare.
GYVENIMAS: 3341 So. Union Avė

Tel. Yards 537.

kuoskaitlingi 
paskirtu laiku, nes turimi 
daug svarbių reikalų. Jei

BURKE BARBER SCHOOL
612

i n kimus įvyks s u balt 
> H) d., 7:30 vai. vaki 
. ofise, 1 579- Milxvaul

m u i ' < ,x j >omo" jo:', yra
< t i.į u l - 1 i: m .d j uHių kraujo, odot* 
, i V. du o d tipu oje, k<»h Čjimą, gerk 14* 
ii )!<;'.’ik.-o jlis išgydyti, at<jkite čia ir 
Praktikuoja )•<! daugelį metų ir 18<y4|

; vai. vakare. Nudėtomis Iki 12
rat., virau] Bank**. Tel. lįN

1 įrangai. turite būtinai visi ai 
silaiikyti, nes yra 
svarbiu balsavimu. 4. c
LSS. referendumo

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

1GJ7 N. Robey St., Chicago.
Prie Milwaukee ir North avės.

Tel. Humboldt 4613

RYŽIAI
Geriausio* 

rųšies, 10c v* 
•tęs, parai- *LP 
iuoda ui ..

Dr.J. Van Paing i
Vyru Chroniškos Ligos

H

Valandos: 7—9 vak. nedėid. 10

Elektriška Diagnoza ir Gydymai 
Speciališka medicina nuo 

užnuodijamo kraujo

Yandeneta medega slaptim Ilgom
2059 W. MADISON ST., kampas 

Hoyne Avė., virš aptiekoa

■ TeJ. Drover 704J

Dr. C. Z. Vezelis
LIETIMUS OEKTISTS

Valandos! nuo 9 ryto Iki I Vtil
Nedaliomis pagal sutarimu

4712 So. Ashland Ava.
arti 474oi gatvei.

ARBATA
Priimnlau-

»la, G varan- Jį ft ~ 
luotą, vertfe« fl 11|* 
0c parsiduo • U U

la PO....

COCOA
Geriausia « a 

Bankea, nuly- I /į p 
tink tu bent 
tokia, J/j t v

SVIESTAS
Geriausio* 

<metonos, ge- m 
r*ani», negi /j | A 
<ur jus xa-‘*r j Ų 
it gauti ..

ALi

0Fi ££ F4Gerbiamosios ir Gerbiamieji

PAJIEŠKAU GERO burdo, kur nč
ir

M. A. Draugija..

Randai Pardavimui
nuvažiavimasPRANEŠIMAS. SI o

Meldažiovasa rio

KATALOGĄ

Reikalavimaines

DYKAIkriaučiųREIKALALJAMnutarimu.vsirinkinias vėlai cmeKce atiHoil

k ima.
naujų narių kp. sekr. A. R. Butkus

1917 metais

KADArio

NORĖSITEKambarvs 804

i i susirink imam

dbėli. Ge-

Dr. W. YUSZKIEWICZ
<la\ ima

<1., Da-
meiiesi n i s us i r i n k i m a.

EAST CHICAGO, IND.Hėtn dr-j a nt ‘auna raporto nuo I mliana.

šių draugiją vietiniame L. š. F. kainas

važiuosiu.
Visi lošėjai būtinai atsilankv-

moters

bus mėnesinis susirinkimas. nuo R
Telephone Yards 5032

Pajieškojimai
1 hi įieškau

susirinki man.
Pirmiau i

į \\ orcestrr,

I uojaus.use Minden W. Va.

giminaites Onos

L. Polsudskas. lan
po piebt-

PROTESTO MASS-MITINGAS 62 W. \\r;lsliington Str., Room

Rockford, HI.

taipgi Ra-
Telephono Canal 3110

Pajieškau savo brolio Antano Ma- REIKALAUJI AKINIŲ
Tau skauda akys,

mo-
apauda rodosi Tau dviguba,

l«akar| |«

stis, puikiausios dirbamosios vielos, Dr. A. I. EPSTEIN V

gramų. GYDYTOJAS ir CHIRURGAS i

tKomitetas. Chicago, III

i&< sis a i)}e e rflk «< «i&.» e << *

amžiaus

praneškite.

732 West 1!> S t

■? s

American School 
oi Languages

Specialistas moterKikijh 
vyriškų Kr viifiky ligi|

A Ikon i Sra
fciokykl.

1644
1836
2612
1217
1832
1818

grupoius. i iki 
prie durių 50c.

PRANEŠIMAI.
81 kuopos mėnesinis su-

LIETUVISKAB AKIŲ GYDYTOJAS 
turi ^Raudančias arba silpna* akis, •>

Rashinskienės, po tėvais Rutkytės, 
paeina iš Kauno gub., Raseinių pav..

J. J. 1IERTMAN0WICZ
3133 Emerald Avenue.

Paulina str., ant Town of Luke, 
atsibus Protesto Mitibgas prieš 
maisto brangumų ir prieš kazer- 
miikijuų viešųjų mokyklų. Pra-

akrų ukę su viena karve, viena kiau
le, 20 vištų, 100 vištukų ir būti ne
priklausomų 81.00 inmoketi, 81.00 į

187 » 
2054 
1045 
1510 
2830

WEST BIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.

W. Madison St.
W. Madison St.

REIKAI.ACJAMA: šimto skaisčių 

merginų dirbti prie “Sausage (kis-

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

WISSIG, 

seno krajaus

REIKALAL’JAMA patyrusių 
gų plovėjų;

art»o telefonu- 
4 į>* nudirta m**

- *N*ujlen«"

Dr. M.Stupnicki
8108 So. Morgan St, Chicago. 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 II- 
ryto, nuo & iki M vakare.

Puses, 
2nd IT

augščiausias 
įas ir čcve-

Reibenių sod.; abudu Žagarės par.; 
gyvena Cbieagoje ar jos apielinkeje. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

PARSIDl'ODA saldinas su barais 
ir fikčeriais. Biznis gerai eina. Par
davimo priežastis — sužinosit kaip 
ateisit pas savininką.

7:30 vai. vakari 
t ai nė j, 731 W.

1 prie rakandų apmušimo
1 skardžiaus
1 prie žiedų dirbimo.
Taipjau daugelio darbininkų ne

NORTB
4«6 W. DivislMl
720 W. North AYe
2640 Lincoln At«
1244 Lincoln At«
1413 N. Clsrk

laišką, turiu del jos gerą naujieną. 
Jeigu neatsišauks, turės didelį nuos
tolį. Ji pali ar kas ją žinot malo
nėkite pranešti šiuo adresu:

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

E. Watekaitis, 
659 W. 18th St. Chicago, III.

s ne KOKiam laiKriisivjo.
Todėl visi delegatai, atstovau-

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

REIKALAUJAMA -- 5 vyrų ir 3 
moterų del specialiu darbo. Patyri
mas nereikalinga. Labai gera mo
kestis. KLEIN BROS., 
20-la ir Daisied St., Chicago.

3019 Jackson Blvd., arti Kedzic Ave. 
Chicago, 111.

Dr. Rąmser
AKIU 81’KCUUUTAa

česnšiliškio, į Reikalauja darbininkų.
AXitttllV JKtll/** X VJOAii v (jllll t CllSlCl Ų I 4
vals., Platelių miestelio, 6 metai at- Valstijas ncinokamas I arbo IhuniH

. , f -<T? .. ... «• -. m.. t-.Ulr'.lr. nil. J-IIKE fl SI V hl 111 II k II

kakmjam daug merginu finišerkų.
L. KASPER,

Ofisas ir Gyvenimam
3600 S. Halsted St., kamp 36 »t
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—N 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

linkėję nuo llalslųd ligi State nuo 14 
ligi Madison galvių. Atsišaukite:

jaunos merginos
tabako pešimo.

• valandos. Moku

TĖMYKIT MANO UŽRAKA.
IHOt HOOTH A8H1 .ZYISJ1) AVĖ 

KnmpMH 18-tos gatvėn Aut PhitCn Aptieko* 2-ra« 
V al mid o*: nuo U ryto iki 9 va. Nedeliomis nuo V ruto iki 1‘

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 
jaukesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjimui, mokinties įvairių a-

Parsiduoda labai geras sali anas 
aid dviejų gatvekarių linijų, netoli

\V. Chicago Av.
Blue Island Av.

North Av.
Halsted St.

Haleted fit. 
12th St.

puikiai išlavinti maži 
mergaitės. Kviečiami

$ JOSEPH C. WOLON S 
LIETUVIS ADVOKATAS

Jeigu tau skauda akys wkaithnt i*rl)M niuvait, 
.reikalingas akinių.

Duokite apžiūrėti saVo akis specialistui akių, kuris turi 15 met 
tyrimo ,šv. Vailekims parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Jųsų ai 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

. lOHUSJ J. SMETANA

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus uz retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianą su 25 m. gvarancija už $ 115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $50.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint 
kur jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyveni
mo vieta: 1922 So. Kedzic Avė., arti

Prirenka visiems tinkamus akinius, •aaassfci- 
nuoja ir x>atarimus duoda lykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicar* 
lubos. VALANDOS* Nuo 9 i&ryto 
rui. Nadeliomls nuo 9 iiryto iki 2

T el. Haymarket 2434.

ROCKFORDO L. š- 1 ONDO DE
LEGATAMS ŽINOTINA.

l’imedėlyjc, vasario (> d., Dr.

kad pastaroji pradėtų veikt ir 
Svarbiausiai, kad pirmininkas 
išdubtų atskaitų nuo Lit'tuvių 
Dienos, nes nė vienas šios drau-

Deinavos kiemo.

-H- ..................................................... ..

Or. U.K. Blumenthal

(IFABARGA.*— DraufflJu praneAimo* alcefbiaiM-e
|)i| oimokeatieA. Pranešimai betari tort but

W vaauurn.
.IvMuoH kit.U

wbe«ali but iditL

tra subat. vųkarą po pirmos koz 
no mėnesio, Bašinskio svetainė
je 731 W. 18th st. Valdyba 
išrinkta šiems metams sekanti: 
org, F. šilinis, fin. rast. J. Jnr-

Pa j ieškau K aziiniero
Kauno gub., Telšių pav
gal d’irbo nuunose \y. Virginijoj. Tu 
riu svarbų reikalą. Malonėkite ai 
sišaukti šiuo adresu:

Pr. Buividas,
123 E. 117 So. Chicago 111.

mil mašinų. Darbas

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
79 W. Monroe 8t., R*em 1M7.

Chicago, III.
Phone* Central 6107 Ir ftlOR

REI K.\ 1,1 NGrAS duonkepis—-pir- 
marankis. Kepama balta ir juoda 
duonos. Kad butų blaivus. Mažai 
darbo ir gera mokestis. Atsišaukite

nūs. Čia bus išaiškinta delko 
wiaistas tuip labai pabrango ir 

• kaio ta bramaima prašalinti. C

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

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

tų. Atsišaukite į superintendento o- 
fisą. OPPENHEIMER CASSINGS

vi ų apgyveni a \ net 
žmonių, taipgi su 
automobiliai, žod;
ta visoj apielinkėj. Jeigu perkantis 
netitrčs visų pinigų ant syk užmokė
ti, aš duosiu ant išmokėjimo. Tikri
nu, kad pirkęs nesigailės. Pardavi
mo priežastis — einu į kita biznį.

P. A.' Paliulis.
1719 S. Halsted Si. Kampas 18-los

w. s. s.w.

reikalauja daug darbininkų 
Cbieagoje ir kitur.

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

6 mašinistų
1 automobilių dirbtuvėj
10 prie karų dirbimo

Pajieškau siuvėjo prie vyriško 
slumieriško darbo. Darbas ant 
sados. Atsišaukite tuojaus.

aukauja už $1500. Apie $1500 įmo
kei, likusius po $25 mėnesyje, arba 
mažiau. Kiaušiniai dabar parduo
dama 60c tuzinas.

1809 Canalport Ave., Chicago, III.

REIKALAUJAMA \vy*y 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dieno^- 
mis ir vakarais, viskas pui
kiai, darbas kiekvienam 
žmogui. Ateikite arba ra
šykite :

parduoti; Pasiskolinti Pini
gus; Išdirbti Raštus; Inšiu- 
rinti savo turtą; Geriausi 
patarnavimą duos jums pi
giai, patyręs ir nuo seniai 
visiems gerai žinomas —

RIMKALAl’.IAMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reikalaujama ci
garu pardavėjų. Atsišaukite į

“VIE MC\ POLO NITĄ”
14 19 \V. Division St., Chicago.

DrH Povilas Zilvstis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Halsted Street.
'I'<‘1.

VALANDOS:
2

REIKALAUJAMA operatorių ant 
moterišku dra|Him.i.- Darbas ant vi-

PARS]DUODA., pieno šapa labai 
pigiai su visais įrankiai, sykiu ark
lys, 2 vežimai, vienas del pieno, an
tras del expreso. Atsišaukite šiuo 
adresu: PETER GRIKŠELIS, 
1325 So. 501h *CL, Cicero, 111.

Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan SL, kertė 32 «t.
Cbjcago, III.

Specialistas ant , 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki 

Taipgi Chroniškų Ligų 
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 (f87

INDeK SAVO PINIGUS i Real Es
tate, kur jie bus saugiai ir neš jums 
gera pelną. Bargenas— 2 augštų 
meilinis 2 flatų ųamas prie karų li
nijos. Kaina $2200. — Tiktai $100 
įmokei grynais pinigais ir mėne
sinis išmokėjimas. E. lt. FEENEY 
3108 Wallace St., Chicago, Ill.

Km 
galvos skaudėjimą, atailankykit* P** max

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Av*.

Valandos: Nuo 9 ryto iki » vakar*.
N«dėJioml* nuo 9 ryto iki 1 po pi*t«l«

PARSIDUODA satiunas lietuvių 
apgyventoje, vieloje. Gerai išdirbta 
biznis per daug metų. Nedėliomis 
daroma geras biziiis. Greitu laiku 
atsišaukite šiuo adresu:
1101 So. 5Lst Ct.,'i Cicero, III.

EXTRA BARGENAS. Parsiduoda 
seklyčios rakandai už pusę kainos, 
setas 8110, parduosiu lik už $70 ir it. 
l'uri but parduota į 10 dienų. Par
davimo priežastis ■— nėra vietos 

kur padėt. Del platesniu žinių krei
pkitės šiuo adresu: I832‘W. Liti) St. 
Cicero, III., Klausk M. A. Goberis.

DAKTARAS
Specialistas Išmėlynomis akimis; ka- 

as žinote, arba matote,

CO., 1020-8 West 36th Street, Chi
cago, ill.

nusimanote I ami' darbe ma In
i' al sišaukti šiuo adresu :

kviečiami atsilankyt punktua-
Mai ir skaitlingiau, negu perei tų

1 kartų. Pereitų pelnyčių, tur- 
7^,’* but del nepaprasto šalčio tipie 

.'Imf • dcšiničiii drmioii nimle-

i musų mo- 
vakarines klesas. Mokina* 

Klcsose irgi turi- 
Viadiiamokslitj 
suprantantUm*

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistu* Moteriška, Vyrilka, Vaiku 
ir visy chroniškų ligų.

Valandon: 10—11 ryto, d—K po pietų, 7—B va
kar*. Nedėliomin 10-—1 po pietų.

3354 S. Halstad St. arti 34 St. Chicago

M Ruimas 902-904 National Life Blrig., G
HS 29 So. La Salla St., Chicago, Ill.
/’) Tel. Central 6890-45891. Atdara: Uiar- vi 

ninko, ketvergo ir nubatos vakarai* nuo 8 
6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: fe

3 IfiSfl MILWAUKEK AVI., Chicago HL Y
g Tel. Humboldt 47. y

lygas klauskile 'laišku — adresu.
Win. G. 'Hiarnas (Tamošail is), 

220 W, Main Sk, • (Collinsville, HI.

kai. Kalbės “?

ČIA YRA PROGA GYVENIME.
Parsiduoda: vištų ir daržovių li

ke; 2 akeriai žemes, 5 kambarių na
mas, pilnai įrengtas, ūkiški įrankiai, 
arklys, vištos, užtektinai anglių ir 
daržovių iri pabaigtu žiemos. Rei- 
kalingos lik sėklos pavasarvje. 5c

Phon*: Yards 4317
AKIŲ SPECIALISTAS

Akla IšegzaneiMuojfcru DYKAI 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*; aedill*- 
mis nuo 10 iki 12 dieną.

4G49 8. ASHLAND AVJC., kaunpa* 41 feG

hH M. HERZMAN!
RUSIJOS g

JK Genui lietuviams žinomas per 16 me- 0 
3, tų kaipo patyręs gydytojas, cbirur- # 
D gas ir akušeris. X
T Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- Q 
X rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias ®
y metodas X-Ray ir kitokius elektros X
3E prietaisus. D
X Ofisas ir laboratorija, 1025 W. 18th A 
M St., netoli Fisk St. X
q VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 2 
Jb 6— 8 vakarais.2 Gyvenimas, 3412 S. Halsted st 
ft Valandos: 8-—9 ryte, tiktai.

PIRK BAU visiiB Plumbavojb 
mui reikmenis tiesiai už “who
lesale” kainas. Mes parduosi
me visiems.

LEVIN I HAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

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

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

Arti Lake SI.

TURTU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailes už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpelas $10. Komodos, bra- 
sines lovos, paveikslai, firankos. 

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

jo. Meldžiami 
kartų. Bus ai 
dalykų.

garage, visi įrengimai, apie $309 
miis pinigais, likusius pagal i.š- 
>• įmina *2,500. MiDONNELL,

. tVi•y
Y
m

Kiekvienas darbininkas vyras ar

šiai, nes šis maskinis

storas stiklas. Pečius naiijas, ver
tas 50 dol. dabar už 20 dol. Taipgi 
parsiduoda namų rakandai, vertes 
300 dol už 100 dol..

Laikrodininko 3 benčiai ir visokių 
“treis” sowkeisu.

Pasiskubinkit ateiti, nes aš už tai 
taip pigiai parduodu, kad man reik 
mokėt randa. Aš buvau pirkęs ant-

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba kiesosa
r— ........ .—K O K E 8)»O N D E N C J J1NIS SKYRIUS.— Kiekvienas guli 1 įmokti

“* ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iš lekcijų sutaisytų
ypač tam tikslui. Sis kursas yra labai parankas kiekvienam* 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progo* lan- 
kyties j .mokyklą j patiškai. Geresniam persitikrinimui/ siun
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaus ; indėk dvi markes prįsiuntimui 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti 
kyk’ą ypatiškai, turime dienines ir 
me daugiau valandų negy kitos mokyklos, 
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del 
greitam išmokininiui Anglų kalbos. Daugiau 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius. 

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 47(h 8t.

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicago, t

Pajieškau Pranciškaus Lisauskio, 
Pranciškaus ir Onos Rumšų, ir Jur
gio Vilčinskio; paeina iš Kauno gub, 
Raseinių pavieto, šidlavos parapi
jos. I'uriu svarbų nukalą. Malo
nėkite atsišaukti šiuo adresu:

Stanislovas Guzauskis,

vežimai ii

“COMMON SENSE CUTTING 
SYSTEM” mokoma specialiai šiame 
mėnesyje: 12 pilnos micros braižy
tu modelių su pilnomis instrukcijo
mis. kaip ištaisyti mierą ir piešinius 
del visų mieri.i, išžiūru ir formų, at- 
spausla ant kiekvieno modelio mo- 
k\(is be mokytojo. Kaina nupigin
ta iki s5.l)U. Už DYKA PARUDAVI
MAS SISTEMOS NEDĖLIOJĘ PO

Ir

:riaucius prie 
darbo. Past

PAJ IEŠKOM l'ORNLSH ruimio du 
draugai: su valgiu, kad butų elekt
ros Šviesa ruime arba geso šviesa.

iį’ Ti

: sieis extra susiriu jlfiHjįĘG A, )*
J Meldžaine visu, . . i.

Taipgi malonėkite

ŠIANDIE MOKYKLA.
Be šiandie bus Propagandislų 

Mokyklos lekcijos. Vieta Ba- 
ritinskio svetainėje. Pradžia ly

nos VY. I2nd Et.
SOUTH 8IDB 

3082 Wentworth 
3427 8. Halsted 
4729 8. Ashland

. PARSIDUODA FOTOGRAFIJŲ 
DIRBTUVĖ

Lietuvių apgyventoje vietoje. Biz
nis išdirbtas nuo senai. Galima į- 
eiii su lengvom išlygom. Pardavi
mo priežastis •— nesupratimas biz
nio. K. Jamonlas, '
1816 So. Halsted St., Chicago, IB.

............r - " ’ ' ’

PARSIDUODA 1 volkeisis vertas 
2(10 dol. už 85 dol. Šovvkeisai 4 pockienės, kuri mane apleido sausio 26 d. 

. .. ir išsivežė sūnų 5 metų amžiaus ir savo 
motiną 65 metų. %Ji pati buvo 26 metų

■:>{*^{*:^*}^:*iv*




