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Vaisi, atmetė vokiečiu BONILAS MEXIKOS AM 
BASADORIUMI WASH

INGTONE.

BERLINE NESITIKIMA 
IŠVENGTI KARES SU 
SUV. VALSTIJOMIS.

NORI GELBĖTI AMERI 
KĄ NUO JSjyĖLIMO 

karj&n. Iš Darbo Lauko
WASHINGTONAS, vasa-

— Ignacio Bondas,
Carranzos atstovų,

Chinija pertrauke diplomatinius 
santikius su Vokietija

$28.177.035 kaštuoja Anglijai vie 
na karės diena

rio J
venas 
paskirtų komisijon prašali- 
nimui Mexikos-Suv. Valsti
jų nesusipratimų, skiriamas 
Mexikos ambasadoriumi
Suv. Valstijose.

Apie Bonilas paskyrimą 
gavo žinią Roman Denegri, 
kurs pildė laikinai Mexikos 
ambasadoriaus pareigas.

STREIKININKAI
LAISVOJ” AMERIKOJ

VOKIEČIAI PAVELYS 
APLEISTI VOKIETIJĄ 
VISIEMS ESANTIEMS 
TEN AMERIKIEČIAMS

WASHINGTONAS, vasa
rio 13. — Kaip jau buvo va
kar pranešta, Vokietijos va
ldžia pranešė Suv. Valstijų 
užrubežinių reikalų departa
mentui, kad vokiečiai nepro- 
šalį butų atmainyti savo blo
kadą, paskelbtąją neutralių 

gabenantiems

Negalima peikt amerikiečių 
—mano Columbia universi-

NEW YORK, vasario 13. 
—C oi u mb i jos u n i ve rs i tatės 
valdyba nepavelijo žymiojo 
rusų rašytojo grovo I

Tolstojui

BERLINAS, vasario 13.— 
Vokietijos valdžia praneša, 
kad visiems amerikiečiams, 
esantiems Vokietijoj, bus 
leista išvažiuoti iš Vokieti
jos, tik, suprantama, jei to
kios pat privilegijos bus duo
tos ii

COPENHAGEN, Danija, 
vasario 13. — Daniją pasie
kiančios žinios rodo, kad Vo
kietijoj mažai tikimasi, jog 
galima bus išrengti karės 
su Suv. Valstijoms. Nesiti
kima, kad bus, galima rasti 
kokį nors punktą, kokį nors 
tašką, kuriame ir Suv. Val
stijos ir Vokietija sutiks. 
Nesitikima nė Jtad Vokieti
ja permainytų ant tiek sa
vo jurų politiką, ant kiek to 
reikalauja Suv; Valstijos.

Iš kitos pusės Vokietijoj 
tiek žmonių, t. y. plačiųjų 
minių tarpe, tiek valdančių
jų sluogsniuosę vis labiau 
apsireiškė nuomonė, jog rei
kia kaip galint vengt tiesio
ginio susikirtimo su Suv. 
Valstijomis.

WASHINGTONAS, vasa
rio 13. — Senatorius La Fol
lette įnešė senatan rezoliuci
ją, kad butų uždrausta by 
vienam Suv. Valstijų pirk- 
pirklybiniam laivui taikos 
laiku išplaukti į by kokią 
svetimą šalį apginkluotam.

Taja rezoliucija senato
rius La Follette nori uždrau 
sti plenuojamiem dabar kai- 
kurių kompanijų užmany
mams — leisti į Europą savo 
laivus apginkluotus. Vokie
čiai tokius laivus imtu skan- 

4-

dinti, o tatai butų priežasti
mi karės tarp Suv. Valstijų 
ir Vokietijos.

CHINIJA GALI PERTRAUKTI 
DIPLOMATIŠKUS RYŠIUS 

SU VOKIETIJA.

KAREIVIŲ MAIŠTAS 
CUBOJE.

Iš Janitorių Streiko
Nesiduokite suvadžioti

Vakar Chicagos kapitalis
tų reikalus ginančių laikraš- 
č i ų š p a 11 o s e t i t p o 
paskelbimai, kuriuose kom
panijos grąsina streikuojan
tiems Chicagos janitoriams 
ir langų pjovėjams, kad jos 
nebepriims darbininkų į da 
rbą, jei šie nesustos streiką 
vę iki ateinančios seredos.

Draugai streikininkai ii 
streikininkės, nebijokite ši 
tų kompanijų grąsinimų

tų ; bet ir jų tarpe atsiranda 
taipgi skebų. J;

Moters, susipraskite, kad

baudamos! Nemanykit, kad 
dabar, užimdamos streikuo
jančiųjų vietas, jus ant visa
dos pasiliksite dirbti. Klys

salių laivams 
talkininkams 
kiečių valdžič 
nti.pradėti U 
rybas su Suv

La ns i ngas.
reikalu sekretorius, i ta vo- 

i *■

kiečiu užreiškimą atsake, 
U K '

kad Svpr Valstijos toliai ne- ., ris .....sr J su vokiečiais, 
ai paste, i ji sustabdysią 

pojurinių karę prieš 
neutralių šalių laivus, pradė
ta nuo 1 vasario siu metu.

i m e r i K i e c i ų g y v e n i m e. 
’(les griežtą universita- 
irši ninku užreiškimą, U.

: “Rusija ne
išgirdusi šią 
tą pačią lėk 
pereitą spa

lių men. Maskvos politechni
kume. O čia laisvosios A- 
merikos ’ tinftersčtafėj'< pasi
elgė stačiai nei Rusijos poli-

WASHINGTONAS. — A- 
merikos Darbo Federacijos 
prezidentas Gompers aplai- 
kė iš vieno Anglijos Vakari
nes Indijos kolonijų miesto 
d a r b i n i n k ų 
kaukimą p k'Tt rra 
soma paramos, 
mat tame, kad An 
džia rengiasi išleisti įstaty- 

absoliutiškai už- 
darbininkams per 
; laiką priklausyti 
. Už pr.asižengi-

HAVANA, vasario 13. — 
Telegrafas praneša, jogei 
dviejuose Gubos armijos pu
lkuose kilo kareieviu maiš- 

L,

tas. Sukilėliai (jų skaičių 
telegrama skelbia
nių) sužeidę Įeit. Larrabiaą 
ir pabėgę. Kareiviai gaudo 
sukilėlius.

0 žmo

TOKYO, vasario 13. Lau
kiama, kad del vokiečių subma- 
rinų veikimo ir Chinija per
trauks ryšius su \rokietija.

Kuomet Chinijos valdžia in- 
teike Vokietijos pasiuntiniui, 
('sančiam Pekine, notą, kurioje 
protestuojama prieš vokiečių 
jurų politiką, tai vokiečių laivai, 
pasislėpusieji i Chinijos uostuose, 
pradėjo rengties apleisti savo 
stovėjimo vietas.

$200,000 MAISTO DALYKŲ 
TYRINĖJIMUI.

GAISRAS VIEŠBUTY J 
žuvo ITzmoiiių.

vasa-
Aplaikyta prane- 
Chinija pert r ati

mt v kius

WASHINGTO 
rio 13 
Šimai, 
kus diplomatiniu
su Vokietija. Sa 
rtaukti del vokiečių subma 
rinų veikimo. Pertraukus 

ja santykius su vokie
čiais buk norėdama paremti 
Suv. Valstijas. Tečiaus ži
nios apie pertraukimą diplo
matiškų santykių tarp Chi
nijos ir Vokieti jo 
ališkos.

LONDONAS, vas. 13. — 
Anglijai viena karės diena 
atsieina $28,177,035.

WASHINGTONAS, vasa
rio 13. — Pas Wilsoną buvo 
atsilankę 200 atstovų taikos 
federacijos atstovų. Jie in- 
teikė prezidentui rezoliuci
jas, reikalaujančias, idant 
karės paskelbimo klausimas 
butų paleistas visos šalies 
gyventojų nubalsavimui.

VOKIEČIAI SUNAIKINO 
1,002 TALKININKŲ AE

ROPLANU.
BERLINAS, vas. 13. — 

Nuo karės pradžios iki sau
sio 31 dienos ldl7 metu vo- v 
kiečių kanuolės, intaisytos
specialiai šaudymui aeropla- kams 
nų, nušovė išviso 1,002 talki- Rusij 
ninku aeroplanų

LONDON, vasario 13. — 
Londono 
London 

id delei

Vienas didžiulių 
dienraščių, būtent 
Times, pranešė, 
laikraštinės popieros truku
mo to laikraščio kaina pake
liama iki 4c už kopiją. Ža
dama ir ateityje, jei bus rei
kalo, kelti laikraščio kainą 
—net iki 14 centų už pavienį 
numerį.

rio 1 
valdžia areštavusi 11 darbo 
kuopos narių iš centralio ka
rės ir pramonijos komiteto. 
Jie kaltinama priklausymu 
revoliucijonierių partijon ir 
skleidimu kurstančios agita
cijos tikslu nuversti dabar
tinę Rusijos valdžią. Sąry- 
šyj su tuo areštuota dar ke
turi asmens.

CARAS ŽADA “PALIUO 
SUOT” LENKIJĄ.

LONDONAS, vasario 13. 
—Ir vėl pasklydo gandas, 
kad Rusijos caras 
teikti Lenkijai...
Bet toji laisvė turėsianti at
eiti tik su Rusijos ir jos tal
kininkų pergale, žinome tą 
nagaikos laisvę, kurią caras 
teikė savo “mylimiems” len- 

Ar ji butų kitokia 
pergalėjus — abe

jojame. ' . < /

mą, Kurs 
draudžia 
visa karės 
prie unijų 
mą įstatymu grąsihama su 
nkiomis bausmėmis.

Tai taip varžoma darbini 
nkai “laisvos 
lonijose. Negeriau bus 
čia, Amerikoje, jeigu tik 
šalis taps Įvelta karėn.

MINNEAPOLIS, Minn., 
vasario 13. — Kilus gaisrui 
viename šio miesto 
čių, Kenwood, 13 
neteko gyvasties, 
priežastis nežinoma.

WASHINGTONAS, vas 
Pirkkybos defHirtamvntas 
tyrinėti 
priežastis
resas rengiasi

Centru viso 
bus Chicaga.viešbu- 

įsmenų 
Gaisro

maisto pabrangimo 
Tam reikalui kong- 

paskirti $200,000. 
tyrinėjimo

PROHIBICI.JOS BILIUS ILLI 
NOIS VALSTIJOJ.

SMARKUS MŪŠIAI
SOMME FRONTE

WASHINGTONAS.—Dar 
karė neprasidėjo, o jau ka
pitalistai varo darbinin
kų engimo darbą pilname į- 
sibėgėjime. Suv. Valstijų 
kongresai! įnešta papildy
mas prie taip vadinamo ju
rų biliaus, kurs suteikia pre
zidentui galę, matant reika
lą, priverstinai statyti dar
ban šios šalies darbininkus, 
kaip amunicijos, taip viso- 
sekiose kitose dirbtuvėse. 
Už priešinimosi bilius rei
kalauja aštrių pinigiškų ba
usmių —• 10,000 dolerių.

BERLINAS, vasario 13.— 
Naktį iš nedėlios į panedėlį 
anglų pulkai padarė šešias 
atakas vieną paskui kitos 
ant vokiečių tranšėjų fronte 
nuo Serre iki Ancre. Bet 
visos anglų atakos nepavy
ko jiems. Mūšiuos ranka 
rankon kiekvieną kartą jie 
priversti buvo pasitraukti.

SPRINGFIELD. vas. 13. — 
šiandie Illinois valstijos senate 
bus paimtas apsvarstymui bi
lius, kuriuo norima uždrausti 
Illinois valstijoj gaminti ir par
davinėti svaiginančius gėrimus.

NEPAKLAUSĖ POLICI 
JOS.

ELIZABETH PORTH, N. 
J. — Nors vietinis miesto 
mayoras ir policija buvo už
draudę socialistams laikyti 
mitingą protestui prieš karę, 
bet socialistai nepažiūrėjo 
uždraudimo ir surengė miti
ngą.

GERARD IR JO PARTIJA 
JAU ŠVEICARIJOJ.

ZURICH, Šveicarija, va
sario 13. — Buvęs Suv. Val
stijų pasiuntinys Vokietijoj, 
Gerard, jau Šveicarijoj. Tik 
įvažiavus Gerardui Šveicari
jon, jį apspito iš visų pusių 
reporteriai. Bet Gerard atsi
sakė duoti kokių nors svar
besnių paaiškinimų pirm, 
negu jis išduos raportą Suv. 
Valstijų valdžiai.

WASHINGTONAS, vas. 13.— 
Amerikos kapitalistai reikalau
ja, kad valdžia pavelytų jiems 
apginkluoti laivus, kuriais ga
benama amunicija Europon. 
Jei prezidentas pavelys tatai, tad 
kare su vokiečiais bus neišven- 
gtina, nes pastarieji tokius ap
ginkluotus anier 
skaitys kariškais ir skandins. O 
tai gręsia kai 
Vokieti jos.

PĖTNYCIOJ PASKANDINTA 
35 TALKININKŲ LAIVAI. 

LAIVAI.

BERLINSA, vasario 13. — 
Vokiečiai sako, kad praėjusioj 
pelnyčio j paskandinta 35 talki
ninkų laivai.

72 AMėRIKIECIAI LAIKOMI 
NELAISVEI.

IŠVARYS NEGEISTINUS 
ŽMONES Iš PANAMOS 
KANALO JUOSTOS.

Prezidentas Wil- 
po -įgalioji- 

Panamos

BERLINAS, vasario 13. — 72 
amerikiečiai suimti “nuo paskan
dintųjų talkininkų laivų, laiko
mi vokiečių rankose. Laikomi 
je kaipo užstatas. Mat vokie
čių valdžia ketina paliuosuoti a- 
merikiečius tik tuomet, jei Suv. 
Valstijų“ valdžia užtikrins sau
gumą esantiems šioj šalyj Vo
kietijos jūreiviams.

WASHINGTONAS, vasa 
rio 
sonas pasirašė 
mu, suteikiančiu 
kanalo juostos gubernato^-

MALONE, N. Y., vasario riui teises prašalinti iš ten 
13. — Vakar ryte žemiausia šnipus ir šiaip negeistinas 
temperatūra buvo užregis- ypatas. Panamos kanalo 
truota Santa Clara, čia si- juostos gubernatoriui berto 
dabras buvo nupuolęs net duota veik neapribota gale ’ kiečiai paskandino panedelyj 
54 laipsnius žemiau zero

VAKAR PASKANDINTA 
PENKI LAIVAI.

LONDONAS, vas. 13. — '

reguliuoti imigracija; talkininkų laivus

senieji darbininkai ir darbi
ninkės sugrįš darban.

Bet streikas bus laimėtas, 
! ir jus, nešdamos paniekintą 

Jei kompanijos butų galėju-į skebų vardą su savim, vis- 
vien turėsite eiti iš kur atė
ję. Tad, ar negeriau turėti 
žmonišką vardą, negu išga
mų dėmę!

Moters skebauja. Jos mat 
tikisi užkalti centą-kitą, kol 
streikas tęsiasi. Vargšes! 
Supraskite, kad jus ne deši
mtį, bet kelias dešimtis kar
tų daugiau uždirbsite, kuo
met streikas bus laimėtas. 
Supraskite, kad pavargusios 
dieną - kitą jus daug leng
viau atsikvėpsite, kuomet 
gausite didesnes algas, kuo
met unija jums parūpins da
rbą, kuomet unija užsistos 
už jųsų reikalus.

Taigi moters darbininkės, 
nebūkite skebais! Ir netik 
neskebaukite pačios, bet da 
atkalbinėkite kitas moterisį 
kad jos nebūtų pardavėjos 
savo draugių, kad nedirbtų 
judošiško darbo!

Laikykitės vienybėj! Lan- 
kykit streikininkių mitin
gus! Rašykitės moterų uni- 

b i j o t i e c, kad skebai jon, įsirašymas kurion jums 
užims jųsų vietas, o jus vi
duryj žiemos pasiliksit be 
darbo ant gatvės. Niekur 
ir niekuomet skebai negali 
atstoti nuolatiniu darbiniu- c 
kų. Niekur ir niekuomet to 
del kompanijos nepalieka 
skebų ilgesniam laikui dirb
ti. Jei ir pralaimi streikuo
jantieji, tai visas jų pralai
mėjimas tik tame, kad jie 
turi grįžti darban senomis 
išlygomis. Gi to, kad kur 
nebepriimtų darbininkų at-

sios be jųsų apsieiti, tai jos 
jau iš pirmosrdienos jųsų iš
ėjimo streikai! butų nusi- 
samdžiusios daugybę kitų 
jųsų vietosna.

Ale kompanijos negauna 
užtektinai kitų darbininkų 
ir darbininkių į jųsų vietas. 
O ir skobai, kuriuos kompa
nijom pavyko nusisamdyti, 
negali padaryti to darbo, kas 
reikalinga padaryti. Sko
bai tik nuostolių pridaro. Ir 
kompanijos laiko juos ne del 
to, kad tie skobai darbą 
jiems atlieką, bet daugiau 
del to, kad darbininkų vie- 
nbę sulaužius, kad parodžius 
streikuojantiems, buk jau 
jie turi užtektinai skebų, 
buk jie jau nebepriimsią se
nų darbininkų ir darbinin
kių atgal.

Vienok tai tik durnu leidi- c 
mas į akis, tik mėginimas 
prigauti lengvatikius. Ir 
jums, streikininkai ir strei- 
k i n i n k ė s nėra ko

nieko nekaštuos.
Visos už vieną, viena už 

visas, o pergalė bus jusį 
pusėje.

Dar žodis vyrama.
Vyrai, kaikurios jųsų mo

terų skebauja. Jos tai daro 
norėdamos uždirbti kiek 
nors, norėdamos prigelbėti 
jums 'užlaikyti šeimynas. 
Bet ar nedidesnė butų- nau-

ba mat, kompanijos ir pa
čios nevertina skebų kaipo 
darbininkų.

sinimas nebepriimti streiki
ninkų atgal į darbą dar yra 
nebaisus ir todėl, kad jis ne
išpildomas. Juk visiems ži
noma, jog stokavo darbinin
kų, kuomet streiko nebuvo. 
Tad kuo gi dabar kompani
jos užpildys streikuojančių
jų "vietas? Ir todėl tai yra 
tik tuščias gąsdinimas, ku
rio streikininkai ir streiki
ninkės neprivalo bijoti.

Dabar keli žodžiai 
moterims.

Smagu pranešti, kad lietu
vės moters, dirbančios jani
torių darbus ir plaujančios 
grindis, rašosi į uniją, kad 
jos yra labiau susipratusios, 
negu moters kaikurių kitų 
tautų. Bet ir jos rašosi ne 
taip skaitlingai, kaip reikę-

tikro, vienybei esant darbi
ninkų tarpe streikas tuoj bus 
laimėtas.

O ką reiškia streiko lai-, 
mėjimas?* Nagi ve ką: Mi
sų pačios, kad ir nepilną lai
ką dirbs, gaus tuomet po de
šimtį dolerių savaitėje; gi 
jei jos dirbs pilną laiką — 
tai uždirbs po 50 dolerių mė
nesyj ; streiko laimėjimas 
dar reiškia, kad jųsų pačios, 
kurios grindis plaus, ims po 
25 centus valandoje. Na, ar 
negeriau, ar nelengviau ir 
jums tuomet bus gyvenimą 
palaikyti? Taigi vyrai, pa
remkite ir jus streikininkus, 
sudrauskit savo moteris

kyties vienybėje kartu su Vi
sais darbininkais ir darbi
ninkėmis prieš jų samdyto
jus. Streiką laimėjus gali
ma bus atsilsėti, nes bent 
dvejus metus galėsime ra
miai, dirbti, ba unija nori 
padaryti kontraktą su kom^ 
panijom ant dviejų metę.

i



Moskva,

1 irisu.

Kar. Vincentas Bartkus j ieško
savo pačią, tą pastojo nėščialaisvesni žmonės gyve-

Tie, kas miniai bei viešpa-

r *

i r
Pabradės sodž.: Deis t v. arm. 2-i

tikėjimą, o■t

ko gyvenančio zVjnerikoj ir dail
ia isy imi i

antrašu:

Antonu Gaiduku.

Jokūbas Korsakas jieško bro-r

4*

IŠ LIETUVOS
*

L

me, jog pats Dievas įsako a- 
pipiaustyt vaikus ir jog turi

I 
i

Rinavos 
šilu kaim.

* 
hĮm

K i"

Antanas Gaidukas Paistriečią 
kaimo, Ponipenų par. Panevėžio

modami net su Varšuva-

ir oksigeną), bet niekas jo 
neišnaikins. Taip pat yra 

viskuo. Formas medžią-

jis vistiek pasilieka. Jis ga
li išgaruot į orą, jis gali lik-

e

ir.

sutvertą žmogų, o tigrai, le
vai, meškos ir tūli kiti gy
vūnai net užpuola žmogų, o 
nesibijo jo.

daugelis mokslo žmonių šia
ndien daro. Bet faktas lie-

didčliausius intendantūros svir
nus, kuriuosna gabenama pro
duktai, rekvizuojami Kurše ir

AMERICAN STATI-: BANK 
Kam p. Blue Island Ave., Loomis 

18-tos gatvių.

dėlių žmonių kitose tautose, 
kurie eina pataikavimo ke
liu, kad nelikus nubaustu,

tikti, tiesiog gyrė bibliją ir 
tikėjimą. Ar mažai turime

joj tikėki į raganų buvimą 
net 17 šimtmetyj, o juk ten 
jau 
no.
ti žmonės

štamų. I), arm. 760 peš. koven. 
druž. 3 rota 2 uzv.. Bortunatu

biblija rašo. Neveltui ir bi
blijos rašėjai taip rašo, nes 
ir jiems taip pat rodės. Ka

rie liko neapipjaustyti. No
rėčiau žinot, kodėl liutero
nai atmeta apipiaustymą, jei

miniai bei valdantiems žmo
nėms. Taigi mes nežinome, 
kodėl tūli astronomai išsi-

dą Anoką.” Lai p. Liet. 
Liut. pasako, iš kur Kainas

lab, kas ant žemės kruta, ir 
visos žuvis mariose testov 
paduotos į jųsų rankas”. 
Pasirodo, kad nevisai pildo
mi šitie Dievo žodžiai. Ne

Kar. Ko
Kauno g., 1 
par., Židikų

inanvta net intaisvti valdiška

■ 
I

rusų aeroplanai tą jų sumany
mą sutrukdė. Vokiečiai Šiau
liuose atidaro plačiausią odų iš
dirbinių. tirėta -sudegusio 
Frankelio odų fabriko pastatyta 
dar keliolika naujų fabrikų. 
Dabar Šiauliai netiktai aprūpina 
oda vokiečių armiją, bet ir kuo-

Toliau, toje pačioj knygoj, 
perskyrime IX, randame: 
“Tesibijo ir tesibaido jųsų 
visi žvėrįs ant žemės, visi

pabudavojo miestą, prami-

Brandukų ir kitokių gaivu

Žinoma, tai veidmainiai ir

menkoje iš Biržą par. Vikšrinių 
sodž-: Iliga, Elizavetinskaja ui. 
nr. 22, redakcija “R. Garsas.”

Bendralaikinės nuosavvbės formos.

1840 So. Halsted. St

1

ft

si o INDĖJIMAS DANTIES .. $4.00 
LAIKE VASARIO MĖNESIO

$10 virftunės ............................ $3.00 iki $4.01
Bridge work .............................. $3.00 iki $4.5'

SpecinlintiiH Danty Traukinio

Ištraukiau 16 dan
tų prie Bostono 
Dantistų visai b* 
skausmo ir augStai 
juos rekomenduo
ju — H. D. Wa
terman, krautuvė, 
<520 Evanston a v.

‘Jisd' !‘-

a

v .

Atsakymas Lietuviui Liuteronui

Biblijos kritika.
astronomų vardus ir kokių 

M’/ žinome, jog medžią- tai kąsnelių iš visokių teolo- 
Jfca yra neišnaikinama — jog giškų biografijų, buk tie as- 
Įrandenį galime deginti, gali- tronomai garbinę bibliją ir 

tikėję į Dievą. Viena, vie
nos tik astronomijos neužte
nka žinojimo, kad supratus 
ir kitus gamtos dalykus, ki
ta — tūli astronomai gyve
no gadynėj, kada da ant 
laužo degino visus, kas pra-

gos gali mainyti, vietą gali 
.mainyti, bet išnaikintos but 
negali. Jeigu taip, tai jos 
turi rastis kur nors ir ko
kioj nors formoj. Atskiri e- 
lementai ir įvairus jų susi
jungimai turi įvairias ypa
tybes. Įvairaus didumo kū
nai vėl gi įgyja tūlas ypaty-

patybių, ačiū vietos platu
mui visatoj ir ačiū gamtos 
evoliucijai per neapsakomai 
ilgus amžius, mes turime ir 
planetas, ir žemę ir žmones 
ir viską kita gamtoj. Bet tai 
neamžina. Tai mainosi — 
vienos formos nyksta, kitos 
vystosi. Taigi, jeigu gam
toj turime išsidirbusias tam 

-tikras taisykles ir tam tik
rus daiktus, tai nereiškia, 
jog juos turėjo kas sutverti. 
Juk tobulumo ir dabar dar 
nėra: kad ir ant žemės vie
ni plotai nuskęsta, kitur vu
lkanai išsiveržia, čia vėl gre
sia, kad kada nors galime 
susidurt su kokia planeta 
bei kometa. Mes, žmonės, 
gyvename to<lel, kad esame 
prisitaikę prie tų gamtos 
aplinkybių, kuriose tik gali-i 

gyvent, todėl jos mums 
gali išrodyti labai gudriai 
surėdytomis ir kieno tai spe- 
ciališkai mums tvarkomo
mis. Saulė gali mums švies
ti tik iki tol, kol ji pati ne
atvėsta. ‘ Apie saulę ir kitas 
Dievo sutvertas “žvakes” 
taip kalba visi astronomai. 
Jie atranda jas esant plane
tomis; jie išrodo, kodėl jos 
laikosi savo vietoj ir kodėl 
išnyksta kiek; jie mieruoja 
ji| didumą ir atstumą nuo 
žemės. Neveltui Koperni
kas buvo baudžiamas už as
tronomijos skelbimą. Mat 
biblija kalba, jog saulė, mė
nulis ir kitos planetos yra 
tik Dievo sutvertos žvakės, 
kad atskirti dieną ir naktį, 
o čia išeina žmonės ir skel
bia, jog tai visai kas kita, imtu kvatot,

kalbėjo tokiais išvedžioji
mais, kaip minia tame laike 
suprato (daleiskime, Koper
niko išsireiškimas, kaip ant 
jo Dievas turi susimylėti), 
gal kad apgynus savo kailį, 
gal iš nežinojimo kitų mok
slo šakų, apart astronomi-

r i m a. A st r on o m a i dabar 
apskaitliuoja, kokios kome
tos kada pasirodys, kada bus 
saulės bei mėnulio užtemi
mai, daleiskime, šįmet įvyks 
2 saulės ir 5 mėnulio užte-

kių vietų tai geriausiai bus 
matoma. Tegul ir ne viskas 
atstronomijoj da žinoma, 
bet toli jau nueita ir net ne
daug žinantis astronomas

Saugus Bankas
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams 
pasidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO

reikalais 
patogu.

kiekviena m

3 n u oš i m lis.

Liut. pasakytų jam, jog sau
lė yra didelė žvakė, sutverta 
žemės apšvietimui.. Kada • 
žmonės nežinojo tokių daly-

‘ N A U JIE N O Š, Oileago, III., 
Ii lllll II

. ■’ \ 4 A .

Pajieškoįimai

..t*r-r rv .a > / i • tr \

i i . > —awi n j ■ RW 

n Ii 11.

BBfdTWi

Ambroziejus Bobelis Kauno 
Rub., l’km. ap., Aluntos vai., 
jieško brolio ir brolienes ir 
klausia ainerkiečių, ar nežino

Apie Priežiūrą Clearing 
House.

Kų reiškia visuomenei kuomet liau
kas yra po Clearing House priežiūra

Slate Bank et Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvi] klerkų.

La Salle ir Washington gtv. Priešais City Hali

rodės, jog saulė yra tyčia 
pakabinta, kad šviestų die
nos laike.

Bet meskim šalin tas ne
sąmones apie šviesos tvėri
mą. Imkime perskyrimą IV 
toj pačioj Maižiešiaus kny
goj: “šitaip atstojo /Kainas 
nuo veido Pono Dievo ir gy
veno žemėj Nod anapus Fi
de n (Rojų), ties užtekėjimu

Antrojoj Maiž. Knygoj, 
perskyr. XXXV, Maižiešius 
įsako, jog Dievas prisakęs 
subata švęsti. Kas dirbsiąs 
tą dieną, tas turėsiąs mirti. 
Miršta visi žmones, bet ne 
del subatoj dirbimo, todėl 
aišku, kad Dievas norėjo Į-

mirti. Bet visi žinome, jog 
taip nebuvo ir nėra.

Ketvirtoj Maiž. knygoj, 
persk. V, skaitome: “Tai tur 
klebonas tą moteriškę pri- 
saikinti tokiu keiksmu ir ta
rti: Ponas Dievas testato ta
ve per keikimą ir per bažiji- 
mą tarp tavo žmonių, kad 
Ponas Dievas tavo kulšis 
džiovintų ir pilvą tavo apim
ti duotų Taigi teeina tas 
nrakeiktas vanduo i tavo

tų ir tavo kulšis džiutų.

men”..
ška ir dorai skamba ta bib
lija, ar ne? Vertėtu dau-

vietų iš biblijos, bet nedrįstu

ar laikraštis

itsisakytų siunti
mus toliau.)

BOSTON DENTISTS 
135 Btat* Bt., Kampan Adamn. 

viri Peacock's, oriai "The Fair’,’ krautuvu

n y ■ ■ '

M

mą gyvenančių Amerikoj, is 
Kauno gub.. Milaikių sodž., 

Deist v. arm. 1

Povilas Gavševičius
brolio, dukters Onos, brolio Leo-

Šiauliuose. \ akiočių val
džios Iridžiainasąi laiku. “Mi-
taušche Zuit.” išspausdino ilgą 
korespondenciją apie 
pramonijos miestą

B
M't

cago Clearing House, turi išduoti 
egzaminų sykį i metus. Nei vienas 
dalykas nėra apleidžiamus Kiekvie
nas centas yra surokuotas, notos, 
mortgages, bonds’ai ir kiti svarbus 
dokumentai. Visi dalykai yra labai 
prižiūrimi, taip kad bankus, kurios 
yra po priežiūra Clearing House, \ - 
ra atsakančios.

Jei kuris nors bankas nustoti.] mo
kėti savo duokles, tada negali būti 
nariu Clearing House.

Clearing House egzaminai- prasi
dėjo šiam mieste apie dešimls metų 
atgalios, per kurį laikų nei vienas 
bankas, kuris priklausė prie Clear 
ing House, nėra susibankrutijęs.

Šie egzaminai pasirodė taip pasek
mingi, kad tas yra praktikuojamas 
visur.

American State Bank yra narys ir 
naudojasi visom privilegijom, kurias 
teikia Clearing House ir išduoda pe
nkis raportus kasmet.

Jis taip pat yra po priežiūra Bank-

BANKC, ir jųsų pinigai bus padėti 
saugioje vietoje.

Paprašykite musu pirmų Auksinių 
Mortgages. Taip-pat vieno iš musų 
$100 ir $500 Auksiniu Mortgage Bon-

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
NAUJIENAS.”

| Aprūpink Save Aprūpink 
Savo Ateitį

I Kiekvienas gali aprūpinti savo ateitį įsigydams 
į nuosavią ūkę (farmą). Turėdamas savo farmą ne- 
J reikės bijoties blogų laikų, bedarbių. Dabar geriau* 
f sias laikas pirkti ūkę.

z ‘ Aš turiu pardavimui geriausias ukes, išdirbtas; 
S su trobomis ir su visais intaisymais; taipgi ir neiš- 
i dirbtas, Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose. 
X Pirkti galima labai, lengvomis išlygomis, su mažais 
J pinigais. Taipgi parduodu namus ir lotus Chica- 
J goję; išmainau į farmas, arba farmas į namus.
0 Reikalaudami platesnių žinių kreipkitės ypatiš- 
i kai arba laišku. '

F. K1BORT
CHICAGO, ILL.

Nuosavybes 
Išsi vyst imas

m as.
Feud a Ii šk a n u osa v y be.
Buržuaziška nuosavybė.v

kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa 
matinį supratimą apie nuosavybės išsivv-

Garsmkis ‘Naujienose’
I

mrnnnnaeuig

» R M R H R

KIEKVIENĄ dieną, kada tukstan
I čiai darbininkų išeina iš fabrikų, 

juos pasitinka vaikai, pardavinė
jantis “NAUJIENAS”. Darbininkai per
ka ir skaito “NAUJIENAS”.
“NAUJIENAS” taipgi skaito inteligentai, biznieriai ir pro
fesionalai.
“NAUJIENAS” skaito moteris, merginos ir jaunuomenė, nes 
“NAUJIENOSE” telpa kiekvieną dieną daug naujienų, žinių 
iš karės, iš viso pasaulio, politiškų, moksliškų, apie sveikatą, 
apie moterų klausimą, apie jaunimo reikalus.
“NAUJIENOSE” telpa daug pajieškojimų giminių, kaip iš 
Amerikos, taip ir iš Lietuvos, pajieškojimų darbininkų ir vi
sokių apgarsinimų, kurie pasakys Jums, kur ką pigiai pirkti.

į Skaitykite ir platinkite "NAUJIENAS”, didį lietuviy dienraštį

“NAUJIENOS”
1810 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

^3
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Amerikos AUDĖJAI

RIJŲ “METŲ GYVAVIMO

Bendrove rengia Grandioziška VakarąNaujieną
turtingu Programa paskutinį nedėldienĮ prieš

užgavėnes

Nn„ Vasario-Febi
Pilsen Auditorium Svėt

1657-61 Blue Island Ave,, arti 18-tos Gat. Chicago
Svetaine atsidarys 3 vai. po pietų. Inžanga 35c

Ofise(Tikietai parsiduoda “Naujienų

ĮB4

draugijos 
skirstvties i 

dirbti, gali

kamo šiam panašaus vakaro negreit sulauksite. Tikimės nei 
kiek nesuviltf publikos 
tu laiku.

štai. "Naujienų 
žmulė, parašu P. 
Tas žmogus v.idii

Pasarga. Privažiuoti galima 18-to 
ra is

devyniolikto
m a
pakeldami priespaudo 
naudotojus.

Kalbės “Naujienų’’ Redaktorius, 1 
du kandidatu ant aldermanų.

Kiekvienas yra maloniai kviečiamas

nauju nariu 
pon. Bet 
nei vieno...

GO-tos k n.

las, kuris nušviečia pradžios 
imtmečio darbininkų padėji- 

parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe- 
ukįla prieš savo iš-

viai socialistai 
nia, buvusi 
$10,000.

Yra žmonių, kur 
irs, nor surasti ją 
kai t v ties su ja tai

esąs nesvarus <
abejonės, kad 

i vanduo, koki 
i priežastimi pku

v. Onos Moterų c 
surengus balių- 
eperdaugiausia, 

ypač jaunųjų buvo labai mažai. 
Prakalbu čia viso tik sienos v ra <• » 
buvę. Butų gera, kad kliubas 
surengtų bent vienas prakalbas.

I M‘-ja surengė r 
tai nėję. Baliu 
rūšies baliai.

Nors veikalas vra sutaisytas lošimui 
bet perskaityti ji yra taip svarbu ir hite 
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del 
ko Įvyksta sukilimai.

d. čia sudegė finų 
svetaine. Nuostolio 

už S25.000. Ta sve
taine iki šiol

ii4 keli peštukai Bet 
$rvit turėjo nešdintis 
Žmones pasakoja, joge 
tiri buvę iš vvčiu aba/a

norint lenda gal- 
)del pastaruoju 

laiku žmones nenori 
prie (itl kuopos? Ypa 
ir tuomet

Liet u via šia me mieslt 
loma viso 373 dūšios, 
vra <37, nevedusiu G3 *" L

mi rginos) ; 
me ;> 3 vyrus ii’ ‘
(''.iagyniių priskaitom 
Savo veiklumu pirmą 
ma socialistai. T iesa

» Jaun. Liet. Sor. 
kuopa nerodo jokie 
Kuomet ji lapo įsti 
Dariai žadėjo kalnu 
Bet dabar tylu ramu. Well 

pas lietusius taip jau pripra-

, Mass.. Kalbėjo apie ka- 
još priežastis. Labai su
mini išaiškino dulko kilo

veikti moksleivius. Žinoma, 
mes valparaisicčiai moksleiviai 
m;iž;u leatkreipiame domos i to
kias redakcijas ir nesistengiame 
į kiekvieną musų apšmeižimą 
atsakinėti: ignoruotą geriau bus

ir leidžia savo korespondentams 
koneveiklis. Dora redakcija vis 
iitbulu drįsusi panašiai iškoiie-

našLiu turi- 4-
i m-t ori.

iki 130 
vieta ūži- c

randasi

Nansio z/ e
Draugija buv 
Žmonių buvo

ivima dabartį- c
ip jie mulkina
aiko juos tam-

vielinis So e. I 
mis surengė agitaci 

nį vakarėlį Liuosybės svetainė 
įė. Kalbėjo d. John (1. Cennedy 
aldennanas nuo 27 wardos.Chi 
CUgoje. Labai nuosakiai ir aiš 
kini nurodė i sunku darbo žmo

Paeiliui per tris nedčldienius 
LSS- 60-la kuopa buvo surengus 
irakalbas. Saiisio 21 d. kalbė
jo drg. Žiurinskas iš Norvvoodo, 
\Iass. Publikos buvo apie G0.

Sausio 23 d. kalbėjo drg. A- 
kielaitis, taip-pat iš Norvvoodo. 
Žmonių taipjau atsilankė apie

pereito bertainio L. 
kimv R.. K. M. 2-ros 
mitetas pakvietė Lit 
kartu prisidėti 
vieno

Valparaiso “studentų" “šviesu 
m;i" visi gerai žino, bet tamsu 
mo rybos privalo būti 
ka tokiai tamsiai reda v
kvsi? Ji siaurai

gyveni ma.
kunigų pa 
niai valdžiai 
darbiu ink us, 
sybėj ir U.

Kits dėžulės ir prasiusi. Kad Kai 
kuriose bažnyčiose Indų pavely
ta rinkti aukos L. D. Tokiu 
budo L. D. komitetui nieks 
daugiau nebeliko daryti, kaip 
lik prisidėti prie minimos kuo
pos. Taigi matomi', kad katali
ku komitetas priėmė savo tar
nai! L. D. komitetą, o ne L. D.

Į> ir v įsi u 
bent galiu 
į in atsilnnl

tečiaus neparodo didelio veiklu
mo. Visa, kuo jos pasižymi, tai 
vaidais ir tąsimosi po teismus, 
čia ir faktui. Nesenai vienoji' 
jų didžiuma balsų buvo panai
kinta priverstinos išpažinties 
atlikimas. Tai nepatiko mažu
mai sufanatizuotų tos draugijos 
narm. Ir jie pasitraukė iš drau
gijos. Su savim nusinešė ir dr- 
jos pinigus. Mat mažumos pu
se palaike ir kasininkas. Dabar

mosi los ligos 
vanduo. Nėra 
lik tas kiaurus 
mes turime, yra 
tinimus visokiu užkrečiamu Ii- ♦ v
gų- baigi dar kartą patariu vie
tos lietuviams: kiek galint ap
sisaugoki!. Apsisaugojimui gc~ 
riausis būdas yra užlaikyt juo- 
švariau namus ir gėrimui vai’tol 
tik atvirinta vandeni. /\ t viri- K - *
nant vandeni užmušama visi h-

Abu kalbėtojai, kaipo papras
ti darbininkai, kalbėjo viduti- 

I d. kalbėjo drg. 
šį syk publikos

Vasario J d. toje pat svetainė
je buvo sušauktas masinis pro
testo mitingas prieš dabartinį 
Qiuisto reikmenų branguma, 

delei salto oro ne
atsilankyti. Kal
iu Lfl iška i.

.eikli: viena jau buvo per vėlu 
ml ra, R.. K. M- 2 kuopa jau bu 

pasirūpinusi: gavus 
aro leidma. pertrau

Jau keturios.savaitės, kaip ap
sigyvenau Harvey, Ill. Su šio 
miesto jaunuoliais (ėms) kol 
kas dar neturėjau progos plačiau 
susipažinti. Vedusių lietinių 
čionai randasi apie 1(H) ypatų ir 
kiek daugiau pavienių, Draugi
jų yra tris 'kantiškas Kliubas, 
šv. .Juozapo Draugija, abi pašel- 
pinės. Apie šv. Onos Draugiją 
dar neteko sužinoti. Vietos jau
nuomenė skaito laikraščb/k ir 
knygas. Pareina keliolika egz. 
“Naujienų“. “Keleivio" ir “Dra
ugo." Pasilinksminimo, šei- 
mvnišku ir te.drališl

sav. prieš u. u.) p. 
pak\ietė norinčius. 
Liet. Dienoje rinkli 
minima R. K. M. kuop 
žai narių). Antį ų p. 
ir tapo išrinktas L. D. komitetas. 
Bi t jis jau nieko nebegalėjo

Aš jau buvau rašęs “Naujie
nose". kad musu mieste labai iš- 4.
siplatino šiltinės, ir kad reikia 
patiems apsisaugo! kiek galint 
nuo to blogo. Nesenai miesto 
sveikatos departamento komisi
ja paskelbė vielos laikraščiuose, 
kad šiltinė IV (Jiicngo esanti la
bai išsiplatinus, bėgiu pereito 
mėnesio buvę užlegistruota 1(H)

Vasario I d. LAl'NP. Kimba 
mn Lauterbach svetainėje 
Pmgramc dalyvavo LSS. 1-33 
los kuopos choras ir saiku drau 
gijeles “Bijunėlii 
Taipjau laikė 
tristinson (?) 
^įžymėti, kad t 
pasakė nieko u 
save išrėkiamas

; vieninteli darbo žmonių iš 4 <
mvma-socializma. Be to, šia k

žmonės nedejuoja sto
. Taigi, mažiausia L 

išloti kuo

Pastaruoju laiku musų tauti
ninkai lig ir apsilpo nustojo 
sa ike, Ino tarpu klerikalai sus
tiprėjo. Kodėl taip yra? Man 
rodos, kad tai pareina nuo to, 
kad tautininkai daug kartų buvo 
isikiuke i klerikalu sežimėli.* v . k

J. P. Raulinaitis.

yra: o 
karkiamos, 'Z salgomų daiktui 
krautusės ir 1 duonkepykla.

Ig. K. Mateliui is.

to blogo, kad paskui prašalinus 
jas. Atsimenu, pora melų at
gal. taipjau po drg. Michel- 
sono prakalbai vienu kartu įsto
jo apie 1 7> nariui.

hetojas K\lete s isus rasy- 
c sietinės (GO-tos) kuopos, 
ižin kodėl neprisirašė nei

DUODAME dykai
I 20 lietus išku dainų, 1000 adatų ir

(irafafonas tik 20 dek su gva- 
įl ra-ntija ant 10 metų. Tik 20 do-

Ih'isiųskite 3 (lok rankpinigių, 
I likusius užmokėsite prie atsiėmi- 

z m<>. Grafafonas su dideh* trinka,
paauksuotais kraštais, mechuni- 

I zmas graifafono geriausios kons- 
/ tru.kci.ios, kurį galima užsukti 

____ laike grajinimo. Tinka rekordai 
įvairaus dydžio. Balsą Išduoda L________________čystą, kuris girdėt balsiai ir aiš-

f kini. Vietinių meldžiame atsi- 
lanky ti į musų krautuvę, kuri ati- 
daryta nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro ir laii> pat nėdčidieniais. 
Siunčiame dykai kalabogą mu- 

/zikališkų instnimontų ant parei
kalavimo. Adresuokite:

GREATER N BYT Y G ALK PHONOGRAPH CO. 
f 310 Grand Str,, Netr Yerlų N. Y., Dept. N»....

I). susi rin
ku opos ko- 

Drnugiją 
Inrbuotis iš- 

t. D. Bet pakvietimas 
dmestas ir toliau L. D- su

sirinkime nieko nebebusi) kal
bama apie Liet. Dieną. B. K. 
M. kuopa matydama, kad Lit. 
Dr-ia nemano nieko veikti, tai 

susirinkime (dsi 
D.) i>. Rukštelis ir 

kad padėtų 
aukas (mat

Viename kuopos susirinkimo 
bus’o pakelta klausimas apie nu
sipirkimą sklypo žemės, priei
nama kaina. Priešingame atsi
tikime1 nusamdvti vieta, kur 
butų galima rengti piknikai se
kamu vasaros metu. Taipjau 
ss arstyta apie1 l-mos gegužės ap- 
vaikščiojimą. Manoma 
ties i sisus vietos lietus- 4
jie prisidėtii prie musų i’engia- 
mo apvaikščiojimo. Rojo, ap- 
saikščiojimi' sutiko kalbėti drge 
Z. Puišiutė iš AVorccslerio.

savo (
a. turiu e
P. Luomanas kalbi 

siuntimą surmlku aukut K L
irgi kalba nebulu dalvkii 

o: ’‘Ruso duotas 
siusti surinktas ;i 

C

f o ūda n". () lai k
m o, kur siusti aukas, L
neprisiminta nei sičiui žodeliu, 
l ik duota įnešimas, kad siusti 
š. E I .cista balsas imui. Ret p. 
Vitkus griežtai už p
Tokiu budu aukos la| 
los 1 laud. Kryžiui.

M o k šleivi u būnant 
immui reikėtų s'engli 
dalvko iškraipym ų. 
kad sugysenus viens 
stengtis šmeižti kilus

Ištiesi) gėda mums, \ įsiems 
\ idparaisiečiams, kuomet p:ma- 

laik ra.š-

turi badu stipti.
Žmonių buvo nemažai ir visi 

atidžiai klausėsi kalbėtojo iš- 
Vhdlžiojimų.

Bus'o ir šiaip įvairių pa margi
nimų dainų, deklamacijų ir 
taip toliau.

raganos duso paki lia Klausi
mas apie dabartinius negeistinus 
santykius soc. laikraščių šeimy
noje'. Kadangi laiko buvo ne«- 
daug, tai gs ildenimui to klatisi- 

surengti diskusijų

kinti jo išvadžiojimais, išski 
riant sieną, kuris dusinėjo kai 
belojai labai negudrius klausi
mus, k. a. kur randasi pragarai 
ir tt. I jį tečiaus nieks nekreipi 
domos: tai priprastas fitchbur- 
gicč.iams pliuškis.

Prakalbos pavyko gerai-

ciuosc. Pasaliniai žmonės 
l;kro gali manyti, 
tik ir keliame kov

Vėl “Draugo

burėmis. Kas nori 
veikt sykiu su L. D. L. M. V. 
šiaip taip įtikinta juos. Vis dėl
to je dar tikėjosi, kad mes su
tiksime dirbti sulig jų išdirbto 
pelno. Apsivylė.' * * L. D. išrink
tasis komitetas mielai priėmė 
savo tarpan katalikų komitetą.“ 
Skaitant panašius išsitarimus 
atrodo, jogei p. korispondvnto 
visai nebūta VaIparaiši1.

Toliaus į). P. L. kalba aj)i(' 
Lietuviu Diena. Sako: “Besiar- L 4
tinant Liet. Dienai viename de
jos susirinkime*]). Rukštelis už- 
reiškė, kad butų gerai, jei kai- 
kune L. Dr-jos nariai sutiktų 
prisidėti prie jų rengiamo aukų 
nnkimo Liet. Dienoje. Tada p. 
Vitkus pas 
nariams bi

Lietuvių Gyvenimas
Musu korespondentų pranešimai
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zac
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čia knygynų
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Taip, kare neišvengiama 
jeigu duoti pilna galę savotiš 
kai veikti buržuazinėms par-

apšvietos reikalams orgajii- 
ijos, užsiimančios knygų 

bent neužver- 
ir pardavėjų 
šokiu šlamštu.

Protestas tų, kurie kaj 
tams turtus sukrauna 
kuriuos jie rytoj pasius

dent ui. Jie visi 
prie jos eina tiesiausiais ir ar 
čiausiais keliais. Jie net ne

“Darbininkai turtų neturi 
todėl jie neturi ir tokios te 
vynus, kokių pripažįsta buržu

New Yorko kalėjimų ko- 
misionierius, M r. Bu rdette 
G. Lewis, sugalvojo, kad, 
jeigu kiltų karė, tai valdžia 
turėtų verbuot rekrutų ka
lėjimuose. Jisai sako, kad 
kaliniai butt} puikus karei
viai (excellent soldiers) 
komisionieriaus minčiai pil 
nai pritaria generolas Wo 
od... Vagįs, plėšikai ir žmo 
gžudžiai, kurie sėdi kalėji 
muose, butų, girdi, “puikių 
kareiviai”!

tu. Koks iš to išvedima! 
c

Išvedimas tas. kad proletari 
tas turi ('iii išvien su buržu 
zi ja, ar ne taip?

metams $5.00
............ $3.00
............ $1.75
............  $1.00
............ $6.00
............ $7.00

da, kada jisai yra teikiamas 
arba įgijamas sistemačiu 
budu. Dabar kadir duodi 
žmogui patarimą, kai]) švie- 
sties, jisai neturi kuo.

Laikas jau yra mums apie 
tai rimčiu-rimčiausiai pa

stebėjome pirmojoje jo straips- 
Jisai sako, kad mes 

Markso mokslui, o

kovoje su savo priešų klesa, t.y. 
buržuazija, o Šukys tvirtina, kad 
mes pasakę, jogei darbininkai 
turį buržuaziją ir kad jie priva

je Šukys kalba apie musų aiški 
nimus “tėvynes” prasmės 
“Naujienos”, kaip skaitytoja 
pamena, aiškino, kad buržuazi
jai “tėvynė yra suma tų turtų 
kurie randasi 
kuriuos ji ga

nesą, Kada 
monę, jogei 
pabrangimo
ne materiblo pabrangime, i 
t rusto suokalbyje. Ar Suv 
Valstijų valdžia dabar atsi 
mins apie prieštrustinius i 
statvmus?

rastai jos spausdina tą, kas 
joms pasitaiko po ranka — 
ką. pakiša koks-nors vertė
jas arba rašytojas. Užsakyt 
rašytojui
kia butų pageidaujama, lei

patraukė savo pusėn,, kurie 
neva sako^kad ir darbininkai 
palaikys kiirę. Jie visi sako, 
kad karė neišvengiama ir prie 
jos rengiasi.

Vienatinis būdas sulaiky
mui karės tai visuotinas 
darbininkė klesos protestas. 
Jūsų, darbininkai protestas!

gokam “atsišauki 
kos darbininkus’ 
kalba apie tai, ai 
d kares su Vokie

kalbos, kaip savo prigimtą
ją, ir kuris betgi trokšta ap
sišviesti? Jeigu tečiaus to- 
kia-pat betvarkė paliks ir to
liau, tai tas skaitytojas gali 
ir per šimtą metų nesusi
laukti reikiamos apsišvieti
mui literatūros.

Demokratų spauda lygina 
Wilsoną prie Lincolno. A- 
budu esą genialiai vyrai. 
Taigi, jei vienas juodviejų 
kariavo, tai ir antras turis 
kariauti. Lincolnas tečiaus 
kariavo prieš vergijos palai
kytojus Suv. Valstijose. Kad 
Wilsonui susilyginus su Lin-

ipgynus buržuazijos turtus.
šitaip pas mus vadovaujantis 

L. S. S-je asmens rašo polemi
nis nrieš “privatinius” socialis-

McKinlcy prisipažino, kad 
elielžiausis susigraužimas jo 
gyvenime buvo karė su Ispa
nija. Jisai iškilmingai užrei- 
škė, kad jisai niekuomet tos 
karės nenorėjęs. Jisai — pa-

James Boyle buvusis priva
tinis McKinley's sekretorius 
1915 m. suteikė New York’c 
“Times’ui” turinį pasikalbę

tų laikrascius, šitaip jie kihi- 
kuoja.” Butų geriau, kad jie 
padėtų-į šalį savo “kritiškas” 
plunksnas ir užsiimtu kuo kitu 
— del darbininkų klesos ir del 
socializmo labo.

gated a m a 
s u laikius 
žmonyse karės 
ji politikierių kuopa, geltono
ji spauda ir eksplozija ant 
“Maine” sutverę lokį padėji
mu, jogei jisai nebeįstengęs il
giau priešinties. Užklaustas, 
kas-gi buvo loji politikierių 
kuopa, kuri įstūmė jį į karę, 
nors jisai pats matęs, kad ka
tė butų neteisingas dalykas, 
McKinley atsakė, jogei Theo
dore Roosevelt buvęs tos kuo
pos galva, ir kad šiam žmo- 
guiTpriklairtą daugiau atsako-

ko lavinimo knygynėli? Kny 
gų leidimo organizacijos gy
vuoja tam, kad ne tiktai su
rinkus pinigų knygų leidi
mui, bet ir kad išplatinus iš
leistąsias knygas. Vadinasi, 
nuo valandos ūpo jų veiki
mas turėtų priklausyt kuo- 
mažiausia. Jų uždavinys y- 
ra gamint žmonių švietimo 
įrankius. O švietimas pa-

siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
Bedaktoriaus 

uit vienos popieros puses, be to 
Bedakeija pasilaiko visas tei- 

Netinkami spaudai raštai naikina- 
begiu dviejų savaičių autorius pareikalauja

n ės ve r gi j os pa 1 a i k y toj a m s 
šioje šalyje, o ne už jų reika
lus kariaut su Vokietijai

Telegrafas iš Petrapilio 
praneša žinią, kad valdžia 
suėmusi 11 darbininku kuo
pos narių iš centralio karės 
ir pramonijos komiteto. Val
džia juos kaltina priklausy
mu revoliucinėms partijoms 
ir kurstančia agitacija, ku
rios tikslas esąs panaikint 
Rusijos monarchiją ir jos 
vietoje įsteigt “social-demo
kratinę respubliką”.

Be tų asmenų esą suareš
tuota dar keturi žmonės.

Karės ir pramonijos ko
mitetai, apie kurių vieną ei
na kalba augščiau paduoto
je žinioje, buvo Rusijos val
džios įsteigti tikslu geriau 
šuo r ga n i z u o t šąli es j i eg as 
karės vedimui. J tuos komi
tetus valdžia kvietė ir dar
bininku atstovus. Didžiu- v-
ma darbininkų tečiaus tą 
kvietimą atmetė, nenorėda
mi dali uties su valdžia atsa
komybe už valstybės politi
ką. Į komitetus įstojo tik
tai patriotiškosios darbinin
ku dalies atstovai, v

Dabar išeina, kad jau ir 
šitų valdžios rėmėjų tarpe 
susisuko lizdą ”kramolaf”. 
Kas-gi tuomet laukia Rusi
jos valdžios ateityje?
Musų knygų 
leidimas.

Nors lietuvių kalboje jau 
yra nemažai visokių knygų, 
bet žmogų, noritį bent kiek 
visapusiškiau apsišviesti sa
vo kalboje, jos dar toli-gra- 
žu negali patenkinti. Dide^- 
lė didžiuma musų literatū
ros susideda iš tokių raštų, 
kurie j ieškantį apšvietos 
žmogų nė šildo, nė šaldo.

Knygų leidėjai pas mus, 
kai]) ir visur, paprastai žiuri 
biznio, o ne žmonių naudos. 
Ant nelaimės, musų žmony
se dar permenkai tėra parei
kalavimo tikrai gerų knygų, 
todėl ir leidėjai nelabai tesi
rūpina jas gaminti.

Geriau, negu privatiniai 
leidėjai, stengiasi tarnaut

Theoelpre1 Roosevelt, ir kuri 
griebiasi visokių priemonių 
iššaukti susirėmimų. Kaip 
tuomet Cukų.uis Irtis tas, taba-

šiandic kartojasi tie patįs da
lykai- Kaip ir tuomet — pre
zidentas, kuris nenori kares, 
bet kuris yra persilpnas prie
šinties siundantiems į karę 
gaivalams. Kaip tuomet, taip 
ir šiandie — politikierių gau-

IWytojij ir korespondentų prašome
rankraščius adresuoti tisini Naujienų Redakcijai 

Reikia būtinai rašyti aiškiai ir 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių 
PM rankraščius taisyti ir trumpinti 
ML arba gražinami atgal, jei I .

išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt

to, kad šiandie tūlose mokslo 
šakose mes turime visą krū
vą knygų, o ištisoje eilėje ki
tų — nė vienos. Ką prie to
kių aplinkybių turi daryt 
darbininkas-skaitytojas, ku
ris nepažįsta jokios kitos

joje (salyje) i 
i su jos pagelb 

Kadangi darbininkai ne

J, J. Adams, San Fr-co. —•' 
Mes jau pasakėme, kad sa»- 
franciškicčių ginčams vietos 
daugiau nebeduosime. — Už at
siųstų pamfletų ačiū. Gal kuo 
pasinaudosime.

Ant. Pushinskui, Chgo. —- Jū
sų “pranešimas” tai vis tik him
niškas apskelbimas, o tokie de
claim laikraštin tik jei už juos 
užmokama.

P. SNUui, Oak Forest ~7. Ar

—Bridgeporte, kai]) tik toje 
miesto dalyje, kur randasi 
generalis musų “loyal ių” 
tautininku štabas.

nebegrasintų-
Koks gi pavojus jai grasi

na? Kitos šalies užpuolimas, 
ir savosios “tėvynes” prole
tariato sukilimas. Reikia 
nuo abiejų priešininkų apsi
saugoti. Bet antrąjį ir pavo- 
j i ilgiausią jį priešininką jau ji 
savose rankose turi. Mat, 
“Naujienų” teorija vadovau
damasis, jis pats atėjo ir pa
sidavė valdonų valiai,'kad 
“tėvynėje” esančius buržua
zijos turtus nuo svetimųjų

Užsisakomoji kaina 
JJKicagoje — 
Hitų savaitėje. Pačiu siunčiant 
Mcagoje melams $6.1)0. pusei ine

Kitur, ne Chicagoj
Fuse i metų...........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam . 
Kanadoje, metams 
Kwropoje, metams

Jeigu proletariatas turi ei
ti išvien su savosios “tėvynės” 
buržuazijų josios lui tus ginti, 
jai talkininkauti, teisingiau 
pasakius, savajai buržuazijai, 
kaipo valdančiai klesai, tar
nauti, tai. pats savaimi su
prantama, reikia tosios bur
žuazijos valdžios valiai atsi
duoti. Jos valiai pasidavus, 
uolini ar nenorint reikia ir 
visus josios prisakymus pildy
ti. O valdančios klesos pir
mutinis uždavinys yra savo 
viešpatavimo galią užtikrinti, 
savas pozicijas aprūpinti, su
stiprinti. kad jokis pavojus

“N. Y. Volkszeitung” rašo apie 
ispaniškai-amerikoniškos karės 
priežastis, aiškindama los karės 
pa vyzdžiu dabartinį dalykų sto
vį Suv. Valstijose1. Minėtąją ka
rę iššaukė, kaip pripažino pats 
buvusis tuomet prezidęntas 
McKinley, akyplėšų politikierių 
gauja su Tb. Roose*veltu pryša- 
kyje. “N. Y. V ” apie tai rašo:

Kapitalistų spauda nori 
karės, todėl ji net Vokietijos 
pasiūlymą sušvelnyt savo 
blokados pieną pavertė nau
ju siundymo įrankiu. Gir
di, Vokietija savo pasiulymu 
norinti intraukt Ameriką į 
spąsfus: ji norinti pasirodyt 
gera, kad, kilus karei, svie-

Valdžios tyrinėjimas pa
rodė, kad popteros gamini- 
jmp išlaidos 191G m. pakilo 
Wk penkiais ir puse centų 
art svaro, palyginant su 
1U15 m., t. y. nuo $1.63 iki 

Vienok popieros 
trustas pakėlė popieros kai
nas

tėvynės, kurią pripažįsta buržu 
azija. Šukys apie šitą musų aiš 
kinima rašo:

dainas sIik 
damas ten.

Paskui mačiau du skirtingu 
namu, kur man (king vargo teko 
pakelti bemokinant vaikus.

Pasukau į šiaurę ir praėjau’pro 
kitą mokyklą, kur taipgi skar
dau jaunystės metuose. Ties 
turgaviete stovėjo namai — vic- 
nintelč vieta, i kuriuos aš eida- 

svečiuosna kūdikystės me- 
Prabėgus dviem dešini* 

melų, tuose namuose apsi- 
mano mirtinas priešas, 

šalį tų namųy4t.ur 
ni(4u atgal apsivedė

Aiškinkite 
ir paseknu’ 
visus juos po revo- 
socialdemokratijos 
Šaukite juos į kovą 

prieš karę. Lankykite visus 
viešus susirinkimus, kuriuo
se protestuojama prieš karę. 
Visur, kur lik galima, rcngki-

doje. Bet jeigu ir užsako 
ma, tai dažniausia tiktai tas 
kas, leidėjų nuomone, toji 
valandoje geriausia gali pa 
tikt publikai. Knygų leidi 
mo organizacijos tuo žvilg 
sniu

Ferms 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 
year ................................... $5.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

Kas čia naujo.' I\ieko’ 
'las pats, kas ir “Komunistų 
Manifeste” pasakyta. Bet juk 
“Naujienos” pasako, kad “to
kiam klausimo rišimui “Nau
jienos” nepritaria”, vadinasi, 
su Markso mokslu nesutinka...

slo ir paj 
kad “soči 
“Naujienovs”, kurias jisai prily 
gino prie “social-patriotų!) 
pavojingesni darbininkams ir 
už buržuazinius patriotus.

Tuo-gi tarpu visas šitas užpul
dinėjimų ir kaltinimų budinkas 
yra pastatytas ant — negražiau
sio “Naujienų” minties sufalsi- 
fikavimo. “Naujienose” aiškiai 
buvo pasakyta, kad darbininkai
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išvengti los kares, jeigu jam 
butų buvę duota kiek daugiau 
laiko ir ypatingai, jeigu ne 
vienas politikierių veikimas 
prieš jį, kuri norėjus karės 
kadir čia dar taip, ir jeigu 
“geltonoji spauda” nebūtų su
ku rsčius liaudyj karingą ūpą, 
prieš kurį jisai nepajiegęs at
silaikyti,. McKinley pripaži
no, kad karė buvus bereika
linga, kad ji buvus pradėta 
del melagingų priekabių. Is
panija 
Kubai 
Ji tik 
laiko, 
prieš visą pasaulį, kad ji pa 
siduodanti prievartai. McKin

Mielas drge Juozapai Pundin^i!
Pinigus gavau; ačiū. Buk 

tiek geras ir toliau neužmiršti 
manęs. Gal žinai, kur rausiasi 
mano brolis Jopas Kvietkauska# 
ir pusbrolis Krincius ir jo sesuo. 
Jei nežinai, tai išspausdink laik
raščiuose sekamą a t si ša ūkiniu:

Broliai, seserįs ir kaimynai, 
gelbėkite, nes mirštu iŠ bado, 
šalčio ir sunkaus darbo! šim
tai mano pažįstamų ir kaimynių 
jau išmirė. Aš esu gyvas tik dė
ka J. Pundino pagelbai.

Susimildami, gelbėkite mane! 
Jums nėra taip doleris brangus, 
kaip man pfeningas!

Mano adresas: Juri Kvetkovs- 
ki, Prufungssttelle Lager 13, 29 
Sagan, Deutschland.

darbininkai ‘turi’. ” Paklai 
ile dabar, ką apie tai nušnt 
Suk vs:

mj ienos sake 
-> išreiškė nuo- 
[isaus popieros

ties labai gerame upe. Traukia
mas kokios tai nežinomos spė
kos, aš nuvykau miestan.

Eidamas kur papiiola, aš aUi- 
duriau toj miesto dalyj, kurioj 
gimbtt ir užaugau. lamste- paiaai taa cOutoa

tai tų žmonių išvadžiojimams 
kurie, kaip Šul 
kso ž( 
reiški

Toliau šunys kritikuoja “Nau
jienų” aiškinimą apie tėvynę 
darbininkiškoje to žodžio pras
mėje- Mes rašėme: “Bet tie tur
tai, kuriuos šiandie valdo savi
ninkų klesa, ateityje juk priklau
sys proletariatui, — kuomet pas
tarasis nuvers savo išnaudotojų 
jungą ir paims 
rankas. Kad to atsiekus, darbi
ninkai kovoja su savo priešų 
klesa, ir viską, ką jie toje kovo
ję laimi — daugiau laisvi bū
vio pagerinimas, in tėkmė J ša
lies valdymą, orgapj^ięįų^ ir U.

Firmas Lietuvių Dienraštis Amerikojo 
įleidžia NAUJIENŲ BENDROVE iru

Kasdien, išskiriant nedeldienius

... Nulyg Anuj. išeinu 
kad nors darbininkui ir nclu 
ri savų turtų, betgi jie- levy 
neje buržuazijų 
turtai jiems alc 
sys, lodei jie turi eiti los bur
žuazijos turtų ginti.

lai kaip gi tas proletaria
tas Hirers buržuazijos jungą, 
jei ji> turi “tėvynėje*” esan
čios buržuazijos turtus ginti? 
Nuo ko ginti? žinoma, nuo 
kilos šalies, kilos “tėvvnes“ r *■
buržuazijos, kuri veržiasi 
“musiškes” “tėvynes” bur
žuazijos turtus užkariauti. 
Proletariatas drauge su savo
sios “tėvynes” buržuazija tu
ri gini, kad anie* neužkariau-

Ateinanti nedėldieni bus v
didžiausis į visus vakarus, 
kokius rengė šiame sezone 
Chicagos lietuviai — “Nau
jienų” vakaras. “Naujienos” 
apvaikščios trečiąsias savo 
metines sukaktuves. Visi 
musų draugai ir skaitytojai 

gėliukių su- 
Auditorium

taip šiandie <— plieno trustas, 
amunicijos trustas ir kariuo
menės vyriausybė. Taip-pat 
ir geltonoji spauda vėl ėmėsi 
siundymo darbo, lygiai kaip A
anuomet, nors iki šiol ir ne 
tokiu pasisekimu. Bet ko dar 
nėra, tai gali būti.

Bet šiaip ar taip, ispaniš
kos kares prasidėjimas turė
tų pamokint /Vmerikos liaudį 
ir Amerikos darbininkus, 
Kaip daroma karės; tuomet 
jie pamatys, kad šiandie el
giamasi lygiai tokiu-pat bu
du, idant įsivėlus į karę su 
Vokietija, kaip buvo įsivelta 
į kare su Ispanija.

11 m
gyveno 
Praėjau pro 
tris (Icšinitis <. 
mano sesuo.

šalį kitų namų, kuriuose 
brolis kada tai pergyve- 

melus.
trečios mokyklos, 
mokytojavau. Da

bar Un gyvena mano pirmųjų, 
rasių išleidėjas. Praėjau pro 
šalį to budinko. kur keturias dė
si! mis metų algai aš buvau pri
imtas. kaipo dramaturgas — 
pirmu kartu ten pastatė scenoj 
mano veikalą. Prp šalį namų, 
kuriuose* aš pirmą kartą apsive- 
elžia u-..

Praelčjei brėkšti 
čiau rakanelu kra €
aš paskutini kartą pirkau ŠOU 
rakandus. Praėjau pro Šalį na
mų, kuriueise' tris metai atgal gy- 
ve*ne> mano pati su mano vaiku. 

Begiu vie*ne)s valanelos aš per
gyvenau visą savo gjweniiną. 
I'ruke) tik tri jų melų ir butų bu
vę viskas. Visas gyvenimas 
blikstelėjo mano akyse, tarytum, 
aš buvau agemijoj ar ant mirties 
patale).

Ir taip te)liau. Šite)kie)je* elva- 
sioje* Šukys tęsia save) polemiką 
per dvi suviršum špaltas, pieš
damas visus paveųus, ke)kie kį- 
la elarbininkų klesai iš “Nau
jienų” te*e)rijų, lygindamas 
“Naujienų” “receptą” (kurie) jos 
niekneunet nėra mėginusios duo
ti!) prie* “social-patriotų” mok

linąs,

ad\mkalams. Netikčkile* bur- 
žuazišk i c m s laikraštininkams. 
Pasilikite* tvirtais kovotojais 
prieš šovinizmą kares šalinin
kus. Skaitykite ir platinkite* 
teisingus socialistu laikraš- 
čius, kurie veda atkaklią kovą 
prie š karę ir tuos, kurie ją no
ri iššaukti. Svieskite savo 
tamsesni uosius brolius darbi- 

j iems 
cares.

Lais\ e
nu* i Ar

Jūsų, darbininkes, protestas, 
kurios ryloj liksite našlėmis 
ir vargdienėmis!

Ne'likčkilc* poli lik ierių pat
riotiškiems žodžiams, netikę-

trūksta. Visų—pirma plėniu 
gurno.

Musų organizacijos, lei 
džiančios knygas, neturi iš 
dirbusios jokio pieno ben

Paskutiniame' “Kovos 
ryje ramiame* ir antrą 
Šukie) straipsnie) eialj. Ji tokia 
pat netikusi, kaip ir pirmoji 
Laimė tik, kad atsakymui j ją ne 
reikės užimti tiek daug vietoj 
“Naujienose”, kaip ana karta.

ir jo motina. Kokis tai jausmas 
man diktavo, kad aš turiu pa
siimti su savim: 1. Motinai 
perfiumų; 2. Vaikui žaislų — 
šiandie* jis pirmu kartu eina so
dnam Aš pradėjau j ieškoti per- 
fumų. Nupirkau nę tokius, ko
kius reikėjo. Norėjau dar nu
pirkti gelių, bet neradau. Taip 
aš elaėjau iki tų namų. Saulė 
jau buvo pakįlusi ir apšvietė 
langus. Ant stale) jau stovėjo 
pusryčiai. Viskas atrodė,pui
kiai. Mane* labai meiliai pasili
ko. Toj pačioj valandoj aš pa
jutau, kad mane) paniuręs gy
venimas pasiliko užpakalyj. 
Pajutau laimę ir užėjo noras 
gvvcnti, būtent, ekibar!

S. S. rengia spaudon Bogda 
novo Politiš 
kad L. D. L.
Kirkpatrick’o “War ■— what 
for?” ir kad T. M. D. jau tu
ri įsigijus Li])])ert’o Kultū
ros Istorijos vertima — bet 
kur yra tų organizacijų pie
nas, kuris duotų musų žmo
nėms vilties nors už keleto

Chicago, Ill

tuokite* prieš karę. Ne'gaiški- 
te* nei dienos, nei valandos. 
Atsiminkite*, kad už jus nie
kas ne'užtars. Nuo jūsų, dar
bininkai ir darbininkes noro, 
nuo jūsų didvyriškumo pri
klausys: įvykimas ar neįvyki- 
mas dabartinės karės!

Visose* kariaujančiose šaly
se*. elori susipratę* darbininkai 
veda atkakliausią kovą prieš 
karę* ir prieš kapitalizmą, ku
ris ją pagimelė. Veikieji jo j, 
su kuria elabar mus neiri su- 
pjuelyl, vis elaugiau ir daugiau 
atsiranela darbininkų ir elar- 
bininkių, apskelbiančių mirti
ną karę kaizerio militarizmui. 
'15*11 koveija prieš militariz- 
ma musu broliai ir seseris.

C C €

Prisidėkime1 prie* jų ir išvien 
koveikime*!
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JONIKAITIS

1840 S. Halsted Street Chicago

Visiškai 
Tikrai.

rastai
karto t

nevi

is megda
mus tau

Bronstrup in San Francisco Chronicle

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

jiko visi nusigeri 
neliko, Tik girde 
viens kitam šneke

i. Siam 
tamsios,

jį TELEPHONE YARDS 2721 X
i
X MEDIKAS IR CHIRURGAS J
♦ 3137 So. Morgan SC., Chicago v 
y Kerte 33-ėiv Fk ir Motjjbjj St " jr

Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės 
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

•SfZZ'V

tomobiliu namo parveža i 
Jų tarpe yra ir tokių, k u 
skeikmja iš bado, bet tokiu

man ozui
Ar tamsta 

įninkąs?

NAUJIENOS
Chicago, III

liepia nesipriešinti btxsams ar 
tw* keikia streikerius pusę va 
landos už penkinę, kad bosai 
jrons saldainių duoda, prižadi

Protiniai ligoniai 
girtuokliu i-peštul' 
Žulikai-tinginiai.

Kirk jums mt
Dirvas juos 
oriam \ išvien

EVESKIO ir'hdhq 

SSMOKYKIA 
čia gali Išmokti Anglų kalbos nuo pra4iaf* 

Ugi augfečiauslai, telpgl Lietuvių, Vokl^čią, 
Rusų h Unkų kalbų; Aritmelikoa, AugM. 
MVi’in.illkos, Istorijos, G'eo^iaiijos*, PclftJk. 
Ekonomijos, Knygve<iystčs,DalliaTaSMo, Lai
škų rašymo. Prekybos teisių ir IL čia gaM 
užbaigi j PUBLIC SCHOOL HIGH SCHOOL if 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS A IAE) RA
MA LIETUVIŠKAI.
3106 So. Halsted St.Chicafc

kaip pieną-
kad dabar su
kalbėti. Vienok sykiu

t da koki penki žmogii

Ką čia suprasi; veik vi: 
buvau girtas, o paskui maut 
že kitur ir da kitur... Ant

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over* 
k out s , vert ės n no $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnčs nuo f 1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 13JM 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

giati apie save pasipasakoti, t ; 
valandėlės pamačiau, kad jis ta 
po pergalėtas. Tęsė toliau:

Kad taip, lai tegul bus taip

fe®
Far/SKj. fi A ’■'a , r <

sugrąžina. As nenoriu gricsyi-
l ai liek man skubai papasako

jo. Iš čia paduotų pavyzdi ų 
skaitytojas gali matyti, kokios 
rų.šies sutvėrimai yra tie skubai. 
Žinoma, aš čia galėjau tik mažą 
dalelę viso patyrimo paduoti. 
Aplamai imant, man išrodo, kad 

daugiausia 
gyvenimo pinklių produktai.

Briedžiu Antanas.

istovumą, gerą 
Su tokiu lindi- 

kur nors

žino... \ įsuą
Mano levas 

š girtuoklis, ir 
r tamsta nori

Mat, pas 
k 11 n i g; i s 

kuri k 
mat, 
ištuštint lik u

\ lemi si o skyriaus 
jis tik dantis pa- 
Malomai jiems 
as ligoni ml is. O 
in “guri darbiniu-

Aš noriu vy
rų, kurie bu 
vo gydyti be

i .Nieko nepaisau kle>a-
Best ik paprastos moters 

imai imant

D R. GILL
422 SO. STATE STREET 

PRIEŠ SIEGEL COOPER & CO

ų susipažinau su 
mam' nusivedė i 

vieną vielą, kur tūlas profeso
rius išguldinėja. kaip geriausia 
kišenius apkrauslyt, laikrodė
lius nusegi ir lt. Man tas nati-

N»‘S kiekvienas gali degtinę arba 
arielką padaryti namie už pusę kai 
uos, kokios tik nori. Nereikia j(P 
kių įrankių 
minutes 
mins ir s 
si rnei 
Kite uz 
rašysime

padaryti kvortą ska- 
gėrimo, bile lik žino- 

legą. Rašydami laišką inde
cent u štampą, o mes a p 
visas paslaptis.
K. zirles,

1255 S. Richmond, Chicago, Illinois

nors smo tarpu mano drabužiu 
mišką emaliavę. Aš šiuo tarpu 
taip sakant, skebaujm bet lai nč 
mano, nė mano draugų amalas: 
mes uedello gyvenam, kad dirb

rių Dile vienas is musų pagviuau- 
ja. Aš gydžiau l'Žnuodijimą krau
jo, Privališkas ligas, Silpnus vy
rus, Strict urą, Varicocele, per 20 
metų.

As vartoju vėliausias Naujas 
Metodas, kurios suteikiu pasek
mes, kuomet kilos metodus ne
gelbsti. Pasitarimas dykai. Ma
no ofiso valandos vra nuo ft ry
to iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų. 
Neatidėliok galėdamas išsigydyti 
—jums neatleistina.

Pasitarimas dykai.
—ATEIKIT ŠIANDIEN-

ronnnaliai užgimę žmonės, k 
eilios aplinkybės nustūmė į du

Jie daug geria 
tffjk amžinai girti, 
randasi daug tikint 
kurie eina išpažinti 
sakramentus, o pusi
pešasi ir suūbauja. juos gan 

lengvai nuo kitų atskirti pa 
gpd sudraskytus veidus, išmuš 
Ims (buitis, sužeistas akis ir lt 
Ju tarpe galima rasti ir “inoky

už
teko 

Dabar ži- 
iškraustvt,

100'?<. Kainos verte.
100% Priimnumas.
100% švelnumas.
100% Gyno Turkiško Tabako — Su 

dėta j daiktą teisinga i.—Taigi štai kaip. Vieną die
ną atėjo agentas, man gerai už- 
fundijo ir sako: Važiuok su
manim į Bostoną, duosiu gerą 
(kirba. Liula ten buvo slrei- U i
kas. Aš pasakiau motinai; ji

žmogiukai man pasirodė tai| 
rodomus, kad aš negalėjau dug 
wtvo būtinais reikalais užsiimti 
roaue kažinkas v t 
tyrinėti. Žinoma

IŠ SIRDILS
Knygelė parašyta James A 1 1 e i
St Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.

3) šio skyriaus žmogiukai y- 
m gudrus, jautrus, svarstanti, 
.tie gyvena nr tik iš skebavimo, 
bet šiaip iš visokių žulikybių. 
Skuba vinių jie tik reikale teuž- 
snniH ir tai daugiausia tik tam 
tikru Lšrokavimu. Mat bosas 
j*eins išduoda paliudijimą apie

darbštumą, ] 
charakterį, etc.
jauni jie jia.skui gauna 
lankią vietą ir kokią 
letjgvai atlieka.

4) šiam skyriuj 
bri|> sau žmonės. Tai daugiau

tamsus fatia tikėliai, religiji 
roų prietarų vergai 
taria' yra ir tokių, 
bau j a iš bado.

Moters.

tomis labai karti praktika 
jTOVkino manu kaip su jais 
ačiti ir išgauti ju slaptybes

jKijutau, kad degtine mane val
do- Dabar tai jau vistiek: gėda 
namo eiti...

Ar nenorėtum mesti tokiL 
gyveu imą bent dabar?

Et, lai čia kalbi...
Mano pasakotojas staigu nu

stojo. Mačiau kaij) prisiartino 
storas vyras ir jį išsivedė.

įimgelis sake, 
pa ts Dievas \ isic'ins 
nenoriu jiekloj degt. 

Kunigas žino kas nėra, o kas ne.

Vyrai. 1) šia me skyrm ie 
ivmdasi daug žmonių su aiškiais 
Mlpno jjroto ženklais, nemaža 
Ik'veik idiotų žinančių vos kelis 
žodžiu 
Jh'lis.

noti tulus jų papročius, reikia 
pačiam nuduoti norą ką nors iš 
jų jiasimokinti tokiems pat tik
slams, kai j) ir jų. Po kelių ne- 
Dasisekimų, ant galo pavyko ati
dengti vieno sielą. Štai ką Jis 
pajiasakojo:

Tamsta turi žinoti su kuo 
kuiliu - aš nčsii nanrastas bobo ,

vyrų, k u r i < 
reikalauja gy 
dymo ir nesi 
rūpino gy(ly
ties ateidami pas męme. Atmin
kite, nereikia mokėti ne dolerio

Pasakysiu tai, ko nei vienam 
žmogui nesu sakęs, štai:

Aš gimiau Nų\v Yorke -..  ne
Svarbu, kurioj gatvėj. Sulaukės 

vylikos metų pristoj 
firmą už pasiuntinį ii 
$3.50 savaitėj. Per j

ir laižėsi žiūrėdamas 
gardžiai geria.

Kaine dalykas?

ko. I z menesio žinojau visus 
triksus. Jums gal išrodo netie
sa, kad tokių daiktų reikėtų nio- 
kinties, bet aš sakau, kad taip 
ištikrųjų yra. Negana to. Jei 
tenka pakliūti į džėlą, I 
randi da geresnių draugų 
baigi kursą. Man viską 
patirti, pi'rgyventi 
nau kaip kišenius
policistus prigaut ir lt. Da pa
sakysiu, kad aš galiu visokias 
roles atlošti,. Vieną kartą drau
gavau su I. W. W. nariais ir jų 
tikslams tarnaudamas savo kiše
nius prisikhnšau. Žinot, aš po
nų nekenčiu --- vistiek kaip ten 
nebutu. Aš niekados nieko blo- u
go prasčiokams nedarau.

4. Julius C-, -- taip sau žmo
gus, s|<ebų tarpu, papasakojo 
apiu skubų gyvenimą šapoje.

Ar tamsta nepapasakotum, 
kaip jus šapoje jaučiatės? pa
klausiau.

Žiorai. Bandysiu kiek galė
damas. Mes visi jaučiamės

<inot, aš baigiau High School 
a tsižymėj i m u algebrą da

dabar žinau. Štai (axb)2
x b2 x 2 ab. Ar negerai? Da 
geo m e t r i j os 11 e u ž m i rša u. •.

Kokiu budu tamsta čia atsi-

■ taip lengva susiartin- 
sunkiau priversti juos 
jtvbes atidengti. .Jie

ieną burną.
Nupirkau brendęs. Jis išgert 

pamačiau
» pasi- 
pama-

svarbaus. Paskui teko 
žinti su poli tik ieriais ii 
vau vzi d/.iaba. ViencT * €
tuo lesigčrėjau. Nuteki 
bandžiau šio ir to. N

nu\ as 
aš pasakysiu 
manim. Ž i n <

Kitoj \iuloj susiduriau su 
ios rūšies žmogiukais, ku- 

dtojimas juos

Vyrišky Drapany Bargenai
Nauji, neatimti, daryti am užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
iki $50, dabar parsiduoda po |16 

ir 25 dolerius.
Nauji, daryti Matavi nuo $15 iki 

$35 siutai ir bverlotai, nuo $7.50 iki

skynui pnkiauso 
prietaringos moters, 
kų ir šiaip jau savęs 

negerbiančių moterų.
2) šio skyriaus sesutes gana 

ncVnstovios: jos skHiauja dau-

kuniga.a sako: Well, jei yri
darbas, tegul važiuoja, tik paša 
kvk, kad Dievo neužmirštu.

statė dirbt 
(Lave (h'gtmes ir kvatiurą. Pas 
kai gavau lupt, štai ženklai...

r-'.i ne tamsios bi;
taip (Jgiuosi, kaij) man 
ką .. . Jei kitiems negera 
<ml nedirba 
del ir dirbu

Vakare nelabai padorioj 
toj mačiau tą pačią merginą 
siaut grizetės rolę.

2. Pajirasta molt ris, da' 
ka iki kulnių.

Kodui tamsta skobauj i ?
Aš neskebauju, aš dirbu 

ten, kur pirmiau dirbau.
Ale kiti darbininkai dabar 

streikuoja, ar ne?
Aš nežinau, kunigėlis sakė, 

kad tie, kur nedirba, lai. lingi
niai. Dievas lai .jiems razumėlį

daug.
1X4 geresnio atvaizdinimo žf 

minu paduodu sutraukas jiasi-J čiau, 1

Q u ai i ty S Upe
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CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

Turgaus ŽiniosSTATE
f sy

Menesi*

Vardas ir pavardė
Kazimieras Gugis

Bok arba namu No. Ir mlwtx

Chicago, IllinoisI84<1 South H a 1st e dl Street

IIJ 
Ut*r-

20—22
16—18

S

vos
vilose
Viskas
ra i pra

p. Geriausia 
resą. idfckit*

O raudona Vėluva plevė
suoja lengvaus oro dvelkimo 
judinama...

Į o Your 
Telephone,

Vidui. 200— 
Lengvesnes 
Paršai, geri

16.50— 17.00 
15.00—16.00
14.00 14.50

12.50— 14.00 
8.00—10.00

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

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

li r lems an 
domės tekrei

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

svarbaus ai 
sieloje kilda- 

kame jis yra 
koki pavojų per- 

Šian-ten klausinė- 
ipie jį, apie jo Jjkimą

ras.
Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn St

Kapital;
, Abelnas
Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir 

Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- 

Išdirbysčių Distrikte. Vice Pirm ARMOUR 
. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm.

Ir dabar 
siminti tuo 
minimo metus 
tau, girdžiu jaunąjį kalbėto
ją, matau raudonąją Vėluvą, 
tyliai, domingai klausančią
ja žmonių minią. — Saulė 
kaitin

Tenka man pri 
taip vertus at 

iš m a

Iš “laisvės metą 
atsiminimą.

mačiau 
‘dėjau. Teko man trys 
aukimai.

niame i 
and CO
CHICAGO JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir 
daug kitų Kompanijų priguli prie šios Bankos. Mo
ka 3% už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau
goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis 
pasaulio, Laivakortes parduoda ant geriausių laivų. 
Taipgi partraukia pinigus iš kitų bankų po visą A- 
meriką ir atlieka visokius bankinius reikalus.
Bankos Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 po piet Subato- 
mis iki 9 vai. vakare. Kalbama Lietuviškai.
Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrityj.

jos spinduliai spind 
indeny, laukai, pie 

trobos paskendę mels 
ruknose, oras sunkus 
laukia audros, Aud- 

islinkus, visa prasi-

2.00—6.00
2.50— 1.00
1.50— 3.50

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus

aS F. STEP1NA, Prezidentui.
ADOLPH J. KRASA

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

9.40—9.60
8.60—8.70
8.30—8.50 
7.80—7.90 
6.75—7.50

()9i/2__1.04
1.75—1.81

1.47
1.28

visas kalbas 
sužiuro vie 

dėjo rinktie;

11.90—13.75 
8.00—11.25 
8.00—11.75

13.00—14.60

besistengdami trukdyti socialistišką darbininkų judėjimą, pliaušk 
visokių nebūtų dalykų apie soči 
alizm 
gą, pažins, kas ištikrųjų yra socializmas, 
atšauti rimtu argumentu taip, kad tie so 
na užčiaupti.

Todėl sakome, kad nei vienas lietuviu darbininkas neturėtų ar 
knygos.

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

Knyga turi 230 lakštų.
Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais tvirtais audekliniais apdarais, fL 
Užsisakykite tuojau. Pinigus siųskite Money Orderiu, ne kitai ~ 

iškirpkite šitą žemiau paduotą kvitukf, parašykite savo vardą ir ac 
kartu su monev orderiu konvertan ir mums

ago Telephone Company 
Bell Telephone Building

Official 100

taip ramiai klausiusio- 
ji^minia. Žmonės dar ilgai 
nesiskubino namo, išsiskir
stę kuopelėmis skaitė atsi
šaukimus, dalinosi mintimis, 
nejučiomis stengėsi giliau 
pažvelgti į tų dienų gyveni
mo atsitikimus 
ksčiau mažai

slaptingoj tolumoj. Visi 
kas gyva, stengiasi pasislėp 
ti pavėsy nuo karštos saulė 
spindulių. Visa prigimti 
jaučia businčią audrą.

apgarsinimas yra geras už $5.00 
bile kurso imamo šiame menes* 

syje Musų Mokykloje.

Ruimu 002-904 Nation*. Life
20 80. I>a Bali* 81., Chicago, 

TeL Central 6800-MH. Atdara: 
ninku, ketverto ir bu bato* vakarais »»• 
6 iki 8 vai. vakare, po numerio;
U«4 MILWAUMM *VB.. (TUu* m

Tai. Humboldt

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
W . Monroe St., Ream 1W7

Chicago, Hl.
^honrn Central B107 It SIM

liškiau ir garsiau 
žodžiai. Ju oš 
tuomet, atme-

NAUJlENUMfe
Chicago.
f n dedu čia money orderi susi

mo Minties Blaivumas. Adresai*

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

visokius dokumentus irpopie

Namų Ofisas:
1322 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Po mišių žmonės issipyh 
iš bažnyčios ir šventoriaus 
Ant akmenų prie švento

paskutiniai 
aš supratau 
nu ir dabar.

Pavyzdis knygos viršeliu paveiksiu, piestu keu.< - 

tarpu nejučiom?* susipažįsti su sociahzm 
viniais.

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir jų nusamdytieji agitatoriai 
prasimanę 

žmonės, kur irgi nepažįsta gerai soči- 
mokslo, dažnai tiems kunigų pliauškimams įtiki. Kas perskaitys šitą kny- 

j kiekvieną priešų užmetimą mokės 
lizmo priešai turės bematant savo bur-

$12.50—14.50
12.50—13.50
11.00—12.00

.. 2.20—2.50
.. 4.50—5.50

Škapliernos atlaidai. Ka 
šta vasaros diena. Oras ta-! 
rsi virpa, saulės spindulių 
kaitinamas. Laukai ir pie-j 
vos apdengti melsvais ru-| 
kais, kurie sunkina ir be to. 
tvankų orą. Tolimieji me
džiai,'kaimai tarsi susilieja’

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Vas. 12. 1917. 

žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovą perkant šeirny- 
ninkės moka brangiau 
Sviestas:—

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

Oleomargarinaa
Stalui ...........
Kepimui ...

Kiaušiniai:—

Paprastieji firsts 
Maišyti ....................
Purvinieji ...........
Checks ....................

Suris:
Twins ......................
Daisies ....................
Young American 
Ixmghorns .............
šveicariškas .........
Limburgcr .............
Brick ......................

Paukščiai, gyvi:—
Kalakutai (svarui) 
Vištos ......................
Viščiukai ......... 
Antis ......................
Žąsįs ...........................

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

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

įkalu. socializmo tikslais ir užda-

ku — dian$ ir vakarais ir aauti •pacialiikai 
piurių kimiu lieke mini's i o

Petrano* darumui* pūgai J ubu miert, bita 
nrbn dydžio. Ii bil® madų knygos

<nok ir<

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F KA8NICK A priiicipKiMi.

118 N. La Salle Si. Kambary* 416-417 
Prieš Cit v HftP

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama 
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas

C dailus mechanizmas tele- 
' mA f(mo priėmėjo kablio ir yra 

parodyta susidūrimai, šisai 
ifį) mechanizmas apima daugiau ne- 

----- zyJ' gu tuziną 116) atskirų dalių, kas 
/"U ' sudaro Bell telefonų, ir išsiplėto- 

~ ja iki augščiausio nurodymo ine-
chaniškos veikmės. Jis suvieni
ja pajiegą ir pastovumų su švel

numu šio atsiliepimo.

Godžiai skaičiau juos, is 
jų kaip ir truputį supratau, 
ką kalbėjo, ko norėjo tasai 
jaunas, balta skrybėle vyru
kas, ką reiškia raudonoji ve 
luva su savo keistai viliojan
čiais

štai jau gan ilga metų ei
lė praslinko. Bet tos dienos 
vaizdą aiškiai matau prieš 
save. Jaunąjį kalbėtoją aš 
tuomet mačiau pirmą ir pa^- 
skutinį kartą, bet jo veidas, 
balsas, judėjimai neišdildo
mai pasiliko mano vaidentu
vėje. Visą judėjimo metą, 
kuomet tik išgirsdavau atsi
tikus ką-nors c- 
baisaus mano 
vo klausimu 
ką veikia 
gyvena, 
d ava u 

Pasak vienų, jisai žuvęs....
pasak kitų — jo asmuo riša
mas su vienu dabar žinomu 
Amerikos lietuvių veikėjų- 
socialistų. Bet kas jis nebu^j 
tų, kas su juo nebūtų atsiti
kę — jis buvo pirmas, suža
dinęs mano sieloje neapribo
tų, nesuprantamų siekimų, 
kurie paaiškėjo jau vėliau.

ni ir seni ruko pypkes, šne
ka, klega apie orą, apie sa
vo darbus, karą, mobilizaci
ją-ir t.t. Kas kam rupi. Ma
žesnieji, šian-ten prilindę, 
klauso ausis įtempę, senių 
kalbų. Ne viena kuopelė u- 
žimta ir visuomeniniu judė
jimu, kurio silpni atbalsiai 
pasiekė ir Dovy n ės krantų. 
Kaž-ką įdomaus, naujo, bai
saus girdėjęs vienas, antras, 
trečias. Vieno pasakyta 
naujiena žaibo greitumu ap
lekia visus, kiekvienas prie 
girdėto nejučiomis šį-tą pri
deda, ir taip platina vieni ki
tiems visokių žinių. Bet ap
ribotai nieks nieko nežino.

Kernai ..........................
Kviečiai ....4.............
Rugiai ..........................
Miežiai ........................
Avižos .............................

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

Šiaudai, ruginiai 
Kvietiniai 

Avižiniai ....

Morkos, didelė bačka 
Kopūstai, did. guri). 
Salotos, did. dėžė.... 
Cibuliai, 100 svi ...

1 Stringbeans, gurbas 
Tomėtės, pintinė .... 
Gricščiai, did. stat.

Varniai, žah:
Obuoliai, statinė
Grapefruit, d. 46—96 
Apelsinai, dėžės .... 
Citrinai, dėžė ...........
Ananasai, gurbas ...

Cukrus, už 100 sv..~
Piaustytas, II and E........... 8.45
Standard cane, smulkus .. 7.25 
Burokų, smulkus ................ 7.05

M I L T A I 
žiemkenčių kviečių— 

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

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

Ruginiai .............................

Gyvulių turgus
CHICAGO, Vas. 12. Gyvulių atga

benta šiaip: galvijų ca. 23.0(H); avių 
—i 18,000; veršių — 2,000; kiaulių — 
60,000. Paduodamos kainos:

Galvijai—
Jaučiai, parinktieji . . 10.00—12.25 
Kiek menkesni ........... 9.00—10.25
Mituliai ........................ 10.50—11.90
Stockers and Feeders ..7.00—8.25 
Veršiai, pai inktimai . . 7.00—8.75 
Karves, vidutiniškos .. (i.00—8.50 
Buliai ................................. 6.75—9.00

Tel. Canal 2118

Dr. A. L. Yuška S
Gydytojas ir Chirurgas 

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

The
Receiver Hook

i ic žodžiai mimą sujudi
no, sukrutino, kalbėtojas ir 
vėluva kaž-kur pranyko — 
iš to supratau, kad jau pasi
baigė. O dar taip norėjosi 
klausyti daugiau ir daugiau! 
Nesijudinau iš vietos. Dar 
kaž-ko laukiau. Pamačiau 
žmones renkant kaž-kokius 
lapelius. Šokau prie jų ir aš, 
tarsi norėdamas juose rasti 
išaiškinimo

laukia, laukia, kad kas-nors 
-išrištų, išaiškintų 
sius klausimus, 
mus atsitikimu

Urnai tarsi 1 
visus ginčus, 
žmonės sujudo, 
nori pusėn, pra 
šventoriun. 
mas, kas atsitiko, kreipiuosi 
ir aš ton pusėn, stengdama
sis kaip galint arčiau prieiti 
ir pamatyti, kas Įiatraukė vi
sų domę. Nors man sunku 
buvo varžyties su didesniais, 
bet noras viską matyti vis
ką, pačiam sužinoti perga
lėjo kliūtis. Ant akmenų 
prie šventoriaus vartų ple
vėsavo raudona vėluva su 
kaž-kokiais parašais. .Jau
nas vyrukas laikė ją iškėlęs. 
Kitas stovėjo greta jo ir kaž 
-ką kalbėjo. Žmonės rinko-

Į DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRIDGEPORTO į

Kiaulės—
Sunkiosios (240—400 sva-

12.10—12.60
12.00—12.50

si arčiau kalbėtojo, lyg lauk
dami iš jo nesuprantamų 

. gyvenimo faktų išrišimo. Ne 
vieną viliojo nesuprantama 
raudonos veluvos reikšmė, 

| kurią kiekvienas norėjo iš
skaityti jos parašuose. Pa
mažu visi nusiramino, nuti
lo, ir tik vienas drąsus, sti
prus balsas garsiai ir aiš
kiai skambėjo, žodžiai plau
kte plaukė iš kalbėtojų lu
pų. Klausiau įtempęs ausis. 
Nieko nebeatmenu, ką jis 
kalbėjo. Rodos, maža ką ir 
supratau. Bet jaučiau, kad 

raginimuose y- 
kilnaus, aug- 

što, kaž-kas tokio, kas gali 
žmonėms laimės suteikti. 
Norėjosi man sekti jo ragi
nimams, sieloje kilo neaiš
kių masinančių troškimų, 
bet jaučiau savo silpnybę, 
žinojau, jog negaliu paro

dyti savo norų; gailėjausi 
delei savo jaunų, mažų me
tų, pavydėjau dideliems.

Dar ilgai skambėjo kalbė
tojo žodžiai, dar ilgai ramiai

uai«Md Avė., Kampan Loomin ir 18-to»
* APITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS 

§600,000.00
Bunkus su dideliu kapitalu aru jųa^ «*ni« 

e) peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Asskki* 
ziDonm gvarancija, kad jųsų pinigai yra langiai vadffB G 

karf jie bu» ’žmokfiti, kuomet jus pareikalausite

Aigara Ketvergo ir Subatos vakarai* Iki 8:3* •

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui 
60—80 svarų
90—100 svarų ” 
140—145 sv.; kaul.

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

Kiauliena, už 
20—40 svarų .... 
40—60 svarų 
60—100 svarų ...

Bulvės, bušelis ....
Saldžiosios, statinė

Daržov ch .—
Burokai, didelė bačka $3.50—5.00 
Kalafiorai, dėžė .......... 1.25—1.50
Agurkai, (lūžės, 2 tuz. .. 75—2.50

1.50— 2.00 
5.00—7 00
2.50— 3.00
2.50— 3.50 
,8.00—9.00 
2.00—5 00
2.50— 4.00
5.50— 6.00

.13’/2 .12^
12’/2 .HVj

IIV2 .101/i

100 sv.:~

Kuomet priėmėjas yra “trankomas” į kablį at- 
kartotinai, dalįs pasileidžia ir pasitaikymas per
traukiamas, jeigu priėmėjas tranko kablį šoninis 
skambėjimas prieš tai pasiekia ganėtinai toj.i per
traukimui susidūrimo, ypata antrame linijos gale, 
jei ji nesuspėjo užkabinti, girdės nemalonų triuk
šmą.

Jus galite pagelbėti 
giai padėdami priėmėją



ėė Utamink., Vasario 13, 1917

Hatarim

in ire

ATŠILS ORAS

SHOO

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
^ERS KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?

Chicago, IllinoisTaikos paukštytis nenori

gijų Sąjungoj.
tas, o delegatai

Paskui buvo

F 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

William G. Keith, 
k t ros komisionierius

nio 
brangumo su £ 
mokėsi i m nebe

> laužytojomis.
bus išaiškinta, kai 
driko džianitorės ii

, nors 
skelbia 

tai streikininkus piL 
kad streikas

Arei vyskupas Mundelein krei
piasi, per kunigus, atsišaukimu 
į žmones katalikus, kad jie ne
sigailėtų aukų palaikymui ka
talikiškų įstaigų, vaikų prie-

Sternberg, 3316 Doug- 
, Henry Richmond, 

15th; Marie McKee, 1312

Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite

Specialė 
X-RAY

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Modemiš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 32-ra GATVft.

Kadangi, apskritai 
streiklaužių neatsiranda 
namų manadžeriai ir 
priešingai 
nai įsitikinusios 
bus lametas trumpu laiku

MIESTAS GALĮS SUTAUPYTI 
$1,622,995.

Tšliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš- 
kas darbas, žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

JAUNŲ LIE T. AMER. TAUTIš 
KAS K L III RAS.

Dorothy Goodwin, Eastmood 
hotelyj,, areštuota. Kaltinama 
pavogime iš Peter Badorf, 824 
E. 47th, $500 vertės žiedo ir 
$250 pinigais.

Edna Eberstein, 829 Oakdale, 
rado $1,000 vertės rankžiedį, ku
rį pametė Isabcll Larkin, 1058 
North Shore. Gavo radybų.

10 METŲ VAIKAS UŽMUŠTAS 
AKMENIMIS.

ARCIVYSKUPAS MUNDELEIN 
PRAŠO SAVO AVELIŲ 

PAGALBOS.

Jos. C. Schreiber, 20 metų 
3825 N. Robey, areštuotas. Kal
tinamas pasisavinime Pennsyl- 

Pire Insurance Co. $400

Iš DžIANITORIŲ IR PLOVĖJŲ 
STREIKO.

Chicagos mokyklų 
ma, kad butų kor
is ios tinkamai Sli

binu',. Trčiati tas laikraštis taip 
sutrumpino ir sudarkė prisiųs
tąjį laišką, kad sunku buvo su
gaudyti, kas ten norima pasa
kyti. Tuo tarpu Jake Locb po
nauja tame laikraštyj; jis rašo 
jame sieksninius straipsnius.

Reikia pasakyti, kad laiške

Geo. Hudo, 3320 Massprath, 
mirtinai sužeistas prie Michael 
Sokoloffo namų, 3225 Massprat. 
Pastarasis yra kaltina msa pik-

kur dar nėra prisidėjusios.
Penkiasdešimts moterų pasiu

ntė eiti pikietuoti išvien su vy
rais, ir atkalbinėti nuo darbo 
tas moteris, kurios del nežinoji-

konstitucijai.
Savo atsišaukime arcivysku- 

pas vienok ne tik nesmerkia tei
smo nusprendimo, ne tik jam 
nesipriešina, bet pabriežia, kad, 
girdi, įstatymai reikia pildyti. 
Jis sako tik, kad konstitucija 
esanti pasenus, tai viskas, ir pra
šo Chicagos katalikų, kad jie

Nedėlioj, 4:30 po pietų, švento Jurgio Parapijinėj Sve- 
Ristynes atsibus 

Pirmiausia bus trumpa prakalba, paskui risis 7 poros, 
bus garsiausi Amerikoj: Juozas Bancevičius iš Chicagos, 

Louis, 220 svarų — garsiausias ristikas Mis- 
alstijoj; Pranas Juškauskas iš Springfieklo, 6 pčd. 5 col., 210 
’ kiti žymus ristikai. Taigi bus proga pamatyti įžymiausius 

j ir svetimtaučių. Laimėjo- 
svetimtaučiams bus suteikti 

rengiasi prie šių risi y 
i virto centru lietuvių 

i apie 20 žymių rislikų. Tąrft) jų gerai 
svarų ir J. Šimkus, šie vyrai; turi ne

norėtai jie pasirodo pri^š] tukstan
tai vis

jų Sąjungą. Reikia žinoti, kai 
20 draugysčių pasiuntė savo de 
legatus. Susirinkime liko išrin

Didžiausios Ristynes, kokių nebuvo Chicagoj, atsibus Vasario 
(Feb.) 25 d 
tainej ant Bridgeport©, 32 pi. ir Auburn avė 
svarbios 
Ristikai 
Autas Ačias 
souri v 
svar. ir 
Amerikos lietuvių ristikus. Gal dar bus 
sieins ristikams kaip lietuviams taip ir 
titulai — garbes vardai. Ristikai jau senai i 
nių mankštydam.i savo raumenis. Cbicaga 
ristynių. čia jau priskaitoma 
žinomas Chas Aleliunas, 170 svarų ir J. Šimkus, šie vyrai; tūri ne
paprastus gabumus ir spėką ir neretai jie pasirodo priįš’tūkstan
tinę publiką. Tiesą pasakius, tai vis vaisiai Juozo BanCevičiaus, 
garsiausio ristiko Amerikoj. . šios ristynes bus labai įdomios, ir 
atsilankiusieji bus pilnai užganėdinti, kas neatsilankvs—gailėsis. 
Tikictų jau daug iškalno parduota, taigi pasiskubinkite nusipirkti 
ir jus, kad paskui nepritruktų. Galite nusipirkti šiose vietose: 
J. Kulis, Aptiekojj 3259 So. Halsted St., Jakutis, Barber Shop, 14-ta 
ir Halsted; “Naujienų” Ofise, 1840 S. Halsted SI., Tikictų kainos se
kamos: 3oc, 50c, 7oc, 1.00, 1.50, $2.00.. Ristynes rengia Chicagos 
jaunuomenė. Dalis pelno skiriama nukentėjusioms nuo kares.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpt 
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdai us. Diploma? 
kiekvienam, kurs išsimokins 
Valandos dieną arba vakarai? 
de) jūsų parankumo. Už $10 
išmokiname jus sint visokiu? 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison g. Western av 

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK. MOKYTOJA.

na
mų mauniižerini sutiks išpildy
ti reikalavimus ir pasirašys po

Harry 
las blvd 
3744 
N. Clark ir Lillian Horton, 605 
W. 63rd., areštuoti, kuomet jie 
bandė įeiti į hotel}. N

ORCHITIS, SILPNUMAS, 
URINO8, ŽAIZDOS ir tt. 
pasekmingai veKausoimte 
Bntudoinri už

Kaip John Geisch, užmuštojo 
brolis, sako, — George liko už
muštas akmenimis, kuomet jis 
ėjo mokyklon.

glaudų, kurios iki šiol gaudavi 
pinigų iš apskričio iždo, bet da 
bar jau to nebegaus, kadang 
teismas rado, kad šelpimas sek 
tantiškų-tikybinių įstaigų visuo 
menės pinigais vra priešinga:

Frank Rreeker, 2507 Monroe, 
rado prie savo namų durų trijų 
menesių vaiką.

Gaisras sunaikino 
Fe nce kom pa n i j os 
Nuostolių padaryta už $25,000

Marių atsilankė vos 1 1. \ ad
nasi, susirinkimo negalėjo ivyl 
ti, nes nebuvo nei trečdalio v 
sų narių. Tuo tarpu n ikėj 
svarstyti labai svarbius reik;

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

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

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

Hsiliko ir su Sąjunga 
'gaut jos veikimas ap 
cčiau, pastaruoju lai arklių 

šių ir bile kitų užtikrinim 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musą mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti, kad įneš patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN
Chicagos draugi jom 

paremti šį darbą. Mes gerai ži
nome, kad veikiant pasieniui 
vra sunku nuveikti ka nors ge-

“ NAUJIENOS
■, ' ; ‘ ■•a •• ;! / 7'. ( ...... i .

IKI0 S. Halsted St. ,

jie nori. Taip, bet reikia gyve
nti savu protu.

d atai mes galime atsiekti nuo
latos lankydami susirinkimus.

Draugai, mes iki šiol buvome 
pavyzdžiu veiklumo; dėkime vi
sas pastangas, kad dabar nebū
tume pavyzdžiu neveiklumo.

Organizatorius.

Poni Morrison dėlei nesusi 
pratimų su vyru bandė nusi 
nuodyti Grand Pacific hotelyj

Vakar, trečią valandą po pie
tų streikuojančios moters džia
ut t orės ii; grindų plovėjos J^ykė 
didelį susirinkimą Kobs Hallėj, 
230 N. Clark gtv. vedamojo 
streiko reikalais. Kalbėjo Wal
ter J. Žukovskį, streiko komi
teto pirmininkas, kurs karšiai 
ragino streikiervs laikvtics iš-

Streikimnkes geriausiame upe 
ir žada netiktai pačios nepasi
duoti, bet rupinties visokiais 
budais iššaukti streikai) ir tų 
namu džianitorės ir plovėjas*

TURĖKITE
PINIGŲ
Jus gulite juos turėti. Kiekvienos 

gali juos turėti. $5 iki $200.00.
Moters ar merginos, ar vedę ar 

pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyardų 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma į 5 
minutes.

Paskola ant rakandų — į 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimą, 

vežimų, apdraudos pah- 
Mcs

V . Vyrai ir Moters 
/S® < Pasitark su Dr. ROSS,
w 7 ištikimu gydytoju.

>4 Nerizikuok savo sveikatos alsiduo-
/ damas j rankas naujų ir nepatyrusių

daktarų. Mums malonu patarti šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 

k pasitarti su Dr. Ross dykai. Jis yra 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo- 
j<|S specialistas Chicagoje.

Jis negydo ligonių per krasą. Jokis dak
taras negali padaryti gero diagnozo ir užrašyt 
sąžiningą gydymą iki jis neišegzaminuos ir pa
matys ligonius savo akimis.

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

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

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

Labai nemalonu kalbėti upit 
tokius dalykus, kui’ic mums pa 
tiems kenkia. Bet reikalui ate 
jus, negalima tylėti. C 
čiams yra gerai žinoma 
ta kuopa, kuri ikišiol visuonud 
atsižymėdavo savo veiklumu. 
Bet tai buvo praeityj. Dabar 
jau nebegalima pasidžiaugti tos 
kuopos veiklumu.

Hodge in Spokane Spokesman.!:Review

tok, jei mes susispiesi- 
ibejonės, darbas cis 
)irm yn.

Pagalvokime apie tai. 't urėti 
stiprią draugijų sąjungą — reikš 
turėti savo svetaine ir dideli

Jau atvejų atvejais buvo rasy 
ta apie Jake Locb, mokyklų ta 
rybos carą. Su tuo ponu Chica 
gos progresyveins draugijom: 
prisieina vesti atkakliausią ko

Albert Straikowski, 67 metų 
ir jo 85 melų sėmimo pati, ras 
ii pritroškusiu nuo gazo. Spė 
jama, kad norėjo nusižudyti.

V yru Inigos
T Jus kenčiate nuo tūlų privatišky Hgų, 
ii I V8 turite pasiduoti į rankas specialisto, vieno, 

kuris turėjo metus patyrimo ir pasekmingu 
gydymą aštriose ir chroniškose ligose, įvairiose 
jų formose. Nė vienas nėra geriau įsirengęs sn- 
teikti jums pasekmes, kurių jus norite uz tokią 
žemą kainą kaip galima trumpu laiku . Mano 
n^oLsliškos meto do s vadovauja, kitos —- paseka.

HHkMBI Ar Jus Turite
NETYRAS KRAUJAS. Pasekmingai gydo
ma vėliausia metodą. Salvarsen ‘(606) ir 
pagerintas Neosalversen (914) suteikiama 
l>e skausmo bei neparankumo.
GONORRHOEA. Išgydoma j kaip galima 
greičiaus} laiką mano metodą. Visi skau
smai, paliuosuojami ir deginami sulaiko
mi ir atvedami } sveiką stovį suteikiant 
jums nuolatines pasekmes.
VARICOCELE. Pražalinama be skausmo 
arba pjovimo, be peilio ir kitko skaudė
jimui. Sis kirmėlynas kaip susikuopimas 
j krūvą tankini yra priežastim nustoji^ 
mo gyvumo, leiskite man jums išaiškinti 
mano pavyzdingą »meto<lQ.
PROSTATIC kliūtis — atgaivinama u 
mai, mano gydymas sumažina uždegimą 
ir sutinimą ir dnloidžin sąnariams išnau- 
jo veikti savo veikmę atsakančiai.
MASTURBACIJA. — Jeigu Jus kenčiate 
nuo pasekmių jaunystės įpratimų, pama
tyk it mane tuojau, kuo anksčiau tuo ge- 
geriau, pirm negu bus pervėlu.

pusi leisi ii t i, 
kilti jie nežinojo ;ipif susirinki
mą. Tai buvo pranešta ‘’Nau
jienose" ir net nariai buvo kvie
čiami laiškais.

Nežinau delko taip yra. Negi 
jus manote, kad viena valdyba 
gali visos kuopos nutarimus at
likti?!

Senai jau girdisi balsu, kad 
L. S. Sąjunga išėjo iš vėžiui, kad 
Sąjungos viršininkai iK'gcri, 
kad jie veda visą Sąjungą ten, 
kur jiems patinka.

Gerai, jeigu jus matote, kad 
Sąjunga krypsta iš vėžių, tai

C.hicagos Drau- 
Raportas priim- 
palikti tie patįs, 
pakeltas klausi- 
sttngimo nuosa

vo namo. \ įsi nariai pritarė 
tam sumanymui ir išrinko ko
misiją, kuri pasirnj)ins surasti 
tinkamą vielą.

Reikia tiesą pasakyti, kliudąs 
turi veiklių narių, ačiū kuriems, 
ta organizacija auga nepaprastu 
greitumu, šiuo tarpu kliubas 
turi 400 narių ir apie $t,()()0 pi
nigų kasoje. Čia yra įsteigtas 
dramos ir dainų skvrius. kur 
jaunimas gali lavinties to 
tvse. Ir tai viską kliubas •r t
gė padaryti per septynis metus 
savo gyvavimo.

* Dabar žodelis apie Chicagos 
apie septyni metai, kaip susitvė
rė ši organizacija Pradžia bu- 
Draugijų Sąjungą. Praėjo jau 
vo gan pasek minga. Prie Sv- 
jtmgos prigulėjo daug įvairių 
draugijų, kuopų ir kliubų. Vei
kimas irgi buvo gyvas. Bet ne

jus uuiKyiiami susirinkimus ga
lite atitiesti ją. Jeigu jus ma
tote, kad Sąjungos viršininkai 
negeri, kad jie nori vedžioti jus 
už nosjt's, yr- tai dabar kaip tik

’os streikuoja, be abejonės nė 
viena jų nedrįs eiti darban ir sa
vo seserų skriausti.

Moters reikalauja didesnės 
mokesties, būtent 25 centų va
landai. Ir lai yra jų teisingas 
reikalavimas, nes prie dabarti- 

visų gyvenamųjų daiktų 
įtinamąja dabar 
(aiima visai nra-

VIENaTINIB registruotas rusas aptiekoriub ant bridgeporto 
VYRAMS IR SLAUGIEMS

* Akiniai uukmj jonuose nuo ir fcu- 
RŠčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 tr 
augščiau. Pritaikome akinius uždyką- 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių Ugrų, kuris r*N 
būti prašalintos gerų akinių prltaiky- 

\ r. \\\JA mu. Ištyrimas uždyką, jei prrwtl V
iii /l ’■B skauda akis. Jei jos raudonos, wal*

J I va 8°UH> blogai matai, jei akis sil-
k psta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelbos
v /Zį/'vZif aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a-
/ kiniai uždyką Atmink kad mes kol-

Z* nam gvarantuojam akinius ir kienkia-
nam gerai prirenkam

MESI ROKE. Ekspertas Optikas,
Jei jus sergate ir reikalaujate paturimo arba vaistų, ateikit pas mane. Afi buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. AŠ duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. AŠ rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių B. M. MESIROFF, ž 149 80. MORGAN SI., CHICAGO, ILL

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

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

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

AMERICAN SCHOOL 
OF LANGUAGES

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

PRARASTAS GYVUMAS. —Mano jcydy- 
mna šiame atsitikime daug augrąžlne į 
gerą b veik a tą, ji atitaiso dalie ir sustip
rinu sąnarius
INKSTŲ ir PŪSLĖS kliutįs greitai pa
lengvinama. Daug žmonių kenčia nuo 
Šios ligos delei neteisingo gydymo tūlų 
privatiŠkų ligų. ,
RECTAL LIGA. Raudonoji gysla, fistu
la, ir tt. gydoma be skausmo arba pjovi
mo. Jeigu jus kenčiate nuo kokios nors 
Recta) kliūties, ateikit ir leiskit man pa 
rodyt jums ką aš galiu jums padarytų ir 
kaip tai yra lengva.
STRIGTU RA. Mano nauja metodą gydy
mui strieturos atdaro kanalo ir tekėjimo 
urinos, nereikalinga didelio tyrinėjimo 
bei pjovimo, vienas gydymas kartais an- 
telkia jums pasekmes.
HYDROCYLE, 
NUTEKfcJIMO 
viskas gydoma 
moderniškomis 

kainą.

Mano gydymas gelbsti, kuomet kiti nepagydo; jeigu jus nebuvote gydytas, kode) ne 
atsiduoti į rankas specialisto tokio, kuris turi gerai įrengtą ofisą ir patyrimą, 
jums pasekmes, kurių jus norite. Nežiūrint kaip ilgai ir nuo ko jus kentėjote, aš noria 
pakviesti jus į mano ofisą ir pavelyti man parodyti jums ką aš galiu jums padaryti. 
Mano X-Ray egzaminacija dažnai atidengia stovį, kurio kiti nepastebėjo, mano labora
torija ir vaistų skyrius yra prirengtas iki mažiausio mažmožio ir mano ofisas užteiks 
prietaisus suteikimui jums tų pačių pasekmių, kurių jus norite. Neleiskit* savo pini
gų ilgiau be įgijimo pasekmių, aš nieko nerokuoju už pasitarimą ir visą egz*minaeiją, 
ateikit ir pasipasakokil mnn savo negales.

219 South n_ i n a n J Prieš Pačtos Office
Dearborn Street Prof. DOCtOI Boyd CHICAGO 
Ofiso valandos: Kasdie 9 iki 4 ir 6 iki 8. Nedėldicn. nuo 10 iki 1 tiktai



Best

“GLOBOS” ATSIŠAUKIMAS

Globos

(ždinlk

ARBATASVIESTAS RYŽIAI

>2n^

Pranešimai
vius-

I.1US

Or. W. YUSZKIEWICZ
DRAUGIJOS

susinu GYDYTOJAS ir CHIRURGASrrtBC

Pardavimui

menuo

Pajieškojimai Telephone Yards SOM

I >01'1

AKINIŲ
Reikalavimai

1170

VONSAV Milwuuk1681
Garsmkis “Naujienose

1878
2084
1045
1510
2880

1644 
1886 
2612 
1217
1822 
1818

Specialistas moteriškų 
vyriškų Ir vaikų ligų

America* Schfcol 
erf LftnyuAges

savo wi
ne trukus

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur pai’duodama po 28c ir 
po 30c .. • « t*** twMQ

REIKALAUJU, trijų proseny prie 
moteriškų drapanų, 
šados

A. C. W. of America naujai 
išrinkta administracija.

J vakar*.
V nion Avė

WEST 8IDM
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
W. Madison Rt. 
W. Madison St

N A U Jį ŽN

PrilmMau- 
tie, Graran- 
LuoIa, vertte 

Oo p&rtldu*

4) Aukas siųst 
kala is į '‘Globą” 
ties tokiu adresu

IR MOTERŲ APŠVIETUS 
VALDYBA

c. Stiklui šlifuoti sulif jųsų 
ubai vidutiniška kaina.

Delegatai, kurit 
dstovauti draugi] 
itsilank vii.

LIETUVIU MOTERŲ APŠVIETUS 
DR-JOS CENTRO VALDYBA 1917m. 
K. Katkevičienė, prezidente,

WISSIG, 
seno krijaus

Dr.M.Stupnicki
U10SI So. Mofkmm SU Chlcuie. 
VALANDOS: nuo M iki 11 iš
ryto, nuo % iki M vakare.

W. Chicago A f. 
Blue Ialai>4 Av 
W. Noir** A v.
S. St
R. M'A»Zed 84.
W. cfctb St.

prenumera- 
i rtinan- 

vivno-kito

DRAUGUOS .'IR ORGA 
NIZACUOS.

fARARGA.—Draugiją praneiimw* rtelhlame 
užmokeetiee. Pranešimai het«l turi but 

*44 Mod n ml ii Vakaro. la(M*el'a arba telefonų. 
rMuotl t, pačio dieaq, knda «pnusdinama» 
fcmraitla, Mcbegali but (dėti. — “Naujieji**

tegalės Draugijos, “Globomis” 
vadinamos, kuriodvi glolxjjn tų 
ir gretimųjų gubernijų belais-

jeigu kiltu kure, ta 
išleistus istatviuus *. *
vyras nuo 18 iki 4;
■iii i kaiy. Užtai, 

mes nematome reikalo k<

RI s IK A LA U J A MA pa t y r us i ų 
ffų plovėjų.

Chicago Cleaning Co.,
62 W. Washington Str., Room

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

REIKALINGA merginų į skrytie 
lių sankrovą prie (rimavimo. G r ei. 
tu laiku atsišaukite 
1712W. W. 47 St

Kiekvienas lietuvis, toji" apie- 
liukeje gyvenantis, turi būtinai 
būti tame susirinkime ir išreikš
ti savo nuomonę kaslink dabar
tinių nesusipratimų su Vokieti-

CUTTING 
mokoma specialiai šiame 
12 pilnos micros braižy-

1) Pranešdami, jog 
Valdyba yra paruošusi 
kimo apyskaitų, kuri 
bus paskelbta, dabar vėl priver
sta prašyti lietuvių visuomenes 
paspirties.

Dabartiniu momentu visoms 
Mažosios Lietuvos belaisviais 
besirūpinančioms organizaci
joms atėjo blogi laikai. — So

li KrUVIU MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917 m.
A. Miseikuitiehe, organizatore, 

3500 So Emerald avė.
P. Balickienč, nut. raštininke,

3443 So. Union Avė,.

AUKOS LIET. ŠELPIMO 
1 ON DAN.

Liet. Dram. Kliubo, X* \V. Si-
, Chieaxto. nrakallxise sausio

, Darbas ant vi- 
iiojaus.

L: Kasper
3117 Wentworth Ave., Chicago, IB

lento 
, tarn bus at 
lalinauskaile 
Chicago, Ill

Gerinusio* 
ajika, 10c v« 
•tčs, panP 
iuoda ui ..

Lietuvių “Globos” Sek retorini 
J. Z. Valaičiui, šiuo adresu ir 
belaisvių lietuvių prašome krei- 
nticH* Valdyba.

ui., 96, Litovskoje Popečitels 
tvo o vojenno-obiazannych Ii 
tovcach; Simbirsko “Globos’ 

-Simbirsk, V. Minajevskaja

toje pačioje 
repeticijos atsi- 
:30 vai. vakare, 
atsihuna pūtny- 
k. Taigi, jauni 
, jei mylite pra- 

kaip tai dainose af 
choro ir dramos 

tai kviečiam pri-

PARSJDUODA 1 
volkeisis vertas 200 
doleriu už 85 dol. 
Šosvkcisai 4 po de
šimts pūdų ilgumo 
(plaid glass) storas 
stiklas. Pečius na
ujas, vertas 50 dol. 
dabar už 20 dolerių. 
Taipgi parsiduoda 
namų rakandai, ve
rtes 300 dol. už 100

mažiau. Kiaušiniai 
dama 60c tuzinas, 
2630 W. 38th St.,

Ofisas atdaras iki Ift va], ryto, 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

PARSIDUODA 
liūnas, 
vininka.s 
Lietinių 
k a nuo

ČIA YRA PROGA GYVENIME.
Parsiduoda: vištų ir daržovių u 

kė; 2 likeriai žemes, 5 kambarių na 
mas, pilnai įrengtas, ūkiški įrankiai 
arklys, vištos, užtektinai anglių ii 
daržovių iki pabaigai žiemos. Rei 
kalingos tik sekios pavasaryje, 5<

am vieno 
kahibarių, 
Užpakali

ui s-os gat- 
' išmokėtos, gerai pa- 
i $66 į mėnesį. K ai - 
mažiau

DAKTARAS
Specialistas Iš

NAUDOKITĖS šia proga 
Parsiduoda jaunas arklys, vežimas, 
pakinkiai ir- aprėdalai, iš priežasties 
ištikusio gaisro savininko krautuvę.

Justin Rūkas,
1730 S. Union Ave., Chicago, UI

surinkta (zr. N-nų nr. o) n 
lujierm Adininistracijai pa 
iota SC. 15. Pinigai bus pa 
isti L. š. Eondan.

“N-nų” A dm

! PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS I 
i Ant Durų, Lentų Kernų Ir Stoginio Popleros ■ 
į CARR BROS. WRECKING CO. | 
| 3003 3039 S. Halsted St., Chicago, III. I

Globos” Atsišau 
' kimas.

PARSIDUODA 2 namų 
loto, priekinis namas, 17 
elektra, maudynės, ir tl. 
uis namas 10 kambarių, 
vės ištaisytos 
taisyta. Ran 
na $4,500, ne mažiau. Išmokėjimą 
sulyg parankumo, arti f'rane’o^dirb 
tuvių, McDonnell, 2630 W. 38tli SI.

aukauja už $-1300. Apie $1000 įmr>- 
ket, likusius po $20 mėnesyje, arba 

dabar pnrduo- 
McDONNELL, 

Chicago, 111.

INDCK SAVO PINIGUS į Real Es
tate, kur jie bus saugiai ir neš jums 
gerų pelnų. Bargenas— 2 augštų 
medinis 2 flafų namas prie karų li
nijos. Kaina $2200. — Tiktai $100 
įnvokėt grynais pinigais ir mėuie- 
sinis išmokėjimas. E. E. FEENEY 
3108 Wallace St., Chicago, 111.

niaus “Globos”, o ypač Ti 
nos Komiteto pinigais. Bet 
prantama, Vilniaus “(Hobos 
šos niekuomet nebuvo dideli 
Tatjanos Komitetas staiga

iriauti 
t i karę prie* 

Komitetas

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligor

Elchtriikn Diag-noza ir Gydymas 
Speciali&ka medicina mio 

užnuodijimo kraujo
Vandenėtu medege slapUm Ilgėm

2059 W. MADISON ST., kampas 
Boyne Ave., viri aptiekus

PajieŠkau savo brolio Antano Ma 
Hnausko, Vilnimis guh., Trakų pav. 
Žaslių parapijos, Dcinavos 
Kas nurodys jo adricsr 
lyginta. Miss Uršulė i 
1809 (ianalj)orl Avė.,

n m >
10 m. 

mc-
V aid vba.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
SpecUlUtM MotoriiluĮ, Vrrilkj, Vaiky 

ir viny chronllk< J Ir g.
Valandos : 19—11 ryto, 4—b po pietų, T—8 va
kar*. Nedaliomis 19—1 po pietų.
3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

Laikrodininko 3 benčiui ir visokių 
“trris'* šovc.keisų.

Pasiskubinkite ateiti, ne.s aš už lai 
taip pigiai parduodu, kad man reik 
mokėti randa. Aš buvau pirkęs ant
rą štorą auksinių .daiktų, bet kada 
ngi man buvo neparanku du storu 
turėt, taigi dabartės didžiumą turiu 
parduoti. Atsišaukite i laikrodžiu

MilKrio, 2256 W. 22 St.',

REIKALINGAS kriaučius gerai 
apsipažinęs su moteriškų drabužių 
siuvimu. Gera mokestis. Del platc-s 
niu žinių kreipkitės laišku.

I. A. Ratushinsky, Ladies tailor, 
4904 Laclede Avo.. Sf- Louis, Mo.

CICERO.
h S. 138-tos kuopos miš 
lioro repelici i;i ivvks vu

m o.h
M i sč i k ai tie ne 

3500 
Radzevičiūtė

RE1KALAUJA5LV cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reikalaujama ci
garų pardavėjų. (Atsišaukite į

LKA POLONI.)A” 
isiori St., Chicago.

653 Garden St 
F. Kaminskas, iždo globojas.

921 Jeune St 
Tad. Varanavičius, iždo globėjas, 

24)2 Ilawland Ave 
St. Balčaitis, kix>]>os koresp.,

29 R iro A ve

I
I’IRK SAU višnu PInmbavoji- f 
mui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., f

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

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
scti| vėliausios stailčs už $32, valgo
mojo kambario stalą ir G krases už 
$20. Karpctas $10. Komodos, bra- 
sine.s lovos, 'paveikslai, firankos. 

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

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

Chicago, Ill.

Akis išegzaiDinuojam dykai
1 zjlBx Gyvcnini-as yra tuščias 
yv kuomet pranyksta re- 

^wBEKlJ gejimas.
JT cs ’kartojame page- 

IvJ r'nta Ophthalmometer
jrjfli Ypatinga doma atkrei-

< piama i vaikus.
VnJniidofl: Nuo 9 ryto iki vakar* j negili* 
tn.i» nuo L0 iki 12 diemy.

4449 H. ASHLAND AVW.. krapaa 47

H EI KAKM ’J AME moteries-part 
nerio į restoraną su keliais šimtais 
Biznis gerai eina. Aš vienas nega
liu gerai biznį prižiūrėti. Atsišau 
kite tuojaus. . „F. C. Raškė, 
2336 W. MadisčiV St., Chicago, III.

REIKALAUJU moters arba merg> 
nos d(4 prižiūrėjimo vieno vaike 
Malonėkite kreipties laišku arba y 
poliškai šiuo adresu 
1737 N. Winchestej

I’ajieškau savo pusbrolio. J. Gra 
žio ir draugo K. Miškinio, Kaimo g. 
Vilkmergės pav., Debeikių parap 
(didelių sodos. Malonėkite atsišau 
kli šiuo adresu: J. šarmukšnis, 
10515 Edbrooke Ave., Roseland, Chi 
cago, UI.

ŽINGEIDI ŽINIA tiems, kurie \ 
Į)irke lotus Lenu Park, Indiana. .’ 
sišaukite vakare- su Dvtu pas ad\ 
katą F. P. BRADCHULIS,
3112 S. Halsted Sf., Chicago. I

PARSIDUODA FOTOGRAFIJŲ 
DIRBTUVĖ

ipgi’ventojc rudoje. Biz 
Išdirbtas nuo senai. Galima į 
su lengvom išlygom. Pardavė 
priežastis — nesupratimas biz 

K. Jamoutas,
Chicago, Ill

Tel. Drover 7043

Dr. C. Z. Vezells
LIETUVYS DENTIST*

Yjdandoi: nno 9 ryto iki I 
Nedaliomis >sgsl sutarimu

4712 So. Ashland Ay««
art! 47-tos gstv&L

Tau skauda akys, 
skaitant raides ausibega | krūva, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimu akių, - •

tau skauda akys skaitant arba sluvaaf, lvakar| |tf 
.reikalingRH akinių.

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui aklų, kuris turi 15 met 
tyrimo Sv. Vaitekaus parūpi,............................
aainiai padaromi belaukiant

JOHN J. SMETAIMA
ZkJkivi £9pcciiss.lietai*
TRMYKIT MANO UŽKASA*

ir našlaičiams-vaikams, laike 
mokyklų, kaine mokoma lietu 
vių kalba, ir 11. Kitose vietosi

Kiekvienas darbininkas \yras ar 
moteris gali pats turėti nuosava 20 
akrų ūkę su viena karve. Viena kmu- 
le, 20 vištų, 100 višlukų ir būti ne
priklausomų $1.00 inmoketi, $1.00 j 

. H. Enoch, 
.Chicago. Ill.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Clucajro, III.

Lietuvių 
nis 
eiti 
mo 
nio 
1840 So. Halsted St

Prirenka visiemi tinkamus akiniua, 
nueja ir vatarimuji duoda lykul.
781-88 Milwaukee Aw., arti Chicar* Av*. 1 F*S 
hiboa. VALANDOS* Nuo 9 ifcryto iki v*k»* 
rujL Nedėliomia nuo P iiryto iki 2 p*

T*l. Haymarket 2434.

LI ETC VISKAS AKIŲ GYDYTOJAI 
Laa turi skaudančia* arba filpnaa aki*, M 
Kalvu* ikaudčjimą, atsilankykit* pa* n*X4 

Dr. W. Yuszkiewicz 
1155 Milwaukee Av*.

Valandos: Nuo 9 ryto iki > vakar*, 
Nedėliami* nuo 9 ryto iki 1 po pWhl.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAJP UŽSIŠENfcJUSIOS IR- NEIŠGYDOMOS JOS YRA

SpeciaKSkai gydo Mgaa pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užnuodijimų kraujo, odos, 
ligas, žaizdas, i-eumatiznių, galvos aluiuvtnus, skausmus nugaroje, kosėjimu, gerkite 
skaudčjima ir paslaptingai Jeigu kiti negalėjo jus iigviiyti, ateikite čia fr
persitikrinkite, ki| jis jums gali padaryti- Praktikuoja'per daugeli metų ir figydt 
tūkstančius Lgomų. Patarimas dykai.

10 S vai. vakare. N'<xičliemt« iki 12 dieną.
>900 BLLE ISLAND A V L., kampas 19-tos gat., viršuj Bank**. T*l. C»nal U41

PARSIDUODA pieno šapu labai 
pigiai su visais įrankiai, sykiu ark
lys, 2 vežimai, vienas del pieno, an
tras del expreso. Atsišaukite šiuo 
adresu: PETER GRIKŠELIS, 
1325 So. 50th (4., Cicero, III.

I musų bm> 
>as. Mokina- 
j-e irgi turt- 
’;.diiamok*lių 
.* ran tantieme

NORTB »LDB 
4IČ W. DIviM*® 
720 W. North At* 
£640 Linco)* At« 
2244 Lincoln Ate 
1414 N. Clark 7

nut.
8363

Ulkiutė, finansų

Or. G. M. Glaser
Prxiktikuojn 25 metnl. 

(gyvenimas ir Ofisas 
3149 S. Morgan St., kertė 32 *t. 

Chicago, Ill.
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir \alkij 
Taipgi Chroniškų Litfij 

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

Telephone Yards (787

įstaigomis, prieglaudomis, mo
kyklomis gresia pavojus. Bet ii 
šiuo kart, kaip ir pirmiau, tiki
me, kad lietuvių \isuornene ne
apleis vargs ta učių jų iš a uos pu
nchy ir ligonių.
sės buvusios sienos našlaičiu, se-

bos” yra varomas, žodžiu, y- 
ra įtaisyta tai, nuo ko atsisaky'- 
ti luitų be galo skaudu. Gi tųjų 
“Globų” lėšos suvis baigia sekti.

Tai, kas įtaisyta, tai dar Vil

nie reixale apsiima patarpmin 
kauti “Globos” Valdyba.

3) Petrapilio Medikai lietu 
viai yra įteikę “Globos” Valdy
bai 500 rub. pelno iš jų suruoš
tojo vakaro; lx* to, minėtieji Me
dikai jau kuone metai, kaip sa
vo lėšomis laiko d\i “Globos” 
mokykli belaisvių lietuvių vai
kams. Pranešant platesnei lie
tuvių visuomenei tokį Medikų 
gausumą, kartu išreiškiami*

m o
Kaina nupigin

Už DYKA PARODAVI 
NEDALIOJE P(

TAUTIŠKO KLIUBO ADMINTSTR 
Chicago, III.

3423 So. Halsted St 
F. Šatkauskas, pirmininkas, 
\(. M. Yuodis, pftgelbininkas,

3252 So. Halsted St
D. (Klibinąs, Įirotokolu raštininkas

3213 So.\ Wallace St 
I. Gustaitis, turtų raštininkas,

2934 W. 39th PI 
T. Radavičia, kasierius,

936 W. 33rd St 
organo užžiurėlojas,

3031 So. Union Avė

Reikalauja darbininkų.
ValstijoH nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

1 fotogr.d'islo
1 mašinisto
1 skardžiaus
t prie spaustuves darbų
1 stiklo dirbtuvėj
1 prie žiedų dirbimo
10 karų dirbtuvėj
1 inžinieriaus ,
1 pečkurio.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

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

\raikų skyriuje reikalaujama dau
gybes vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinčji-imii, mokinties įvairių a- 
inatu etc.

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

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
\ IKšINLNKAl:

S. 1)1 Lis Choro vedėjas,
Paul J. Petraitis, pirm, ir sekref.,

3252 S. Halsted St
Mitingai atsihuna kiekvieną pir 

ma nedėldienj mėnesio 1-mą valau 
dą į>o pietų, T. Radavičiaus svetai 
ueje, 936 W. 33-čios 
repeticijos atsihuna 
svetainėje. Choro 
būna seredomis 7: 
Teatrų repeticijos : 
čioniis, 8-ta vai. vai 
vaikinai ir merginos 
silavinti dailėje 
trų lubų.^.Taipogi 
teatrų lošimuose, 

gulėti prie Jaunų Lietuvių Am. Taut. 
Kliubo, nes J. L. A. T. K. nevien tik 
užsiima dainomis, lošimais, bet taip

gi ir pašalpa ligoje. Taigi, kiekvie
nas lietuvis ir lietuvaitė privalo pri
sidėti

Telephone Drover 0693

Or. A-A. ROTH

Eizė Rasta us k y te iš Panevėžio 
prašo atsiliepti brolėno farma
ceuto Antano Baniulio ir visų 
pažįstamų Amerikoj. Ar netu
rite žinių apie mano tėvus: Po- 
rilą ir Barborą Ras tauškius, gy
venusius Panevėžyj (Ei'rmoj). 
Adn^is: g. Kozlov, Ta mb. g. 
LcMiidianskają 89, kv. 34.

Paborelytė, finansų raštininkė, 
1315 Girard St

Girdvainienč, iždininkė,
3255 So. Halsted St

Dundulienė, kasos globėja,
1915 So. Halsted St

Kubuticuė, kasos globėja.

CHICAGOS LIETI V H
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA

Pins Dubickas,

“COMMON 
SYSTEM 
mėnesyje 
tų modelių su pilnomis instrukcijo
mis, kaip ištaisyti mierą ir piešinius 
del visų mierų, išžiūru ir formų, at
spausta ant kiekvieno modelio 
kytis be mokytojo 
ta iki $5.00 
MAS SYSTEM OS 
PIETŲ NUO 2 iki 

ProE L. C.
Kambarys 804, 37 So* Wgbash Aye 

. Chicago/ IlL-i-'f;. u/, ”

K0RESP0NDENC1J1NI8 SKYRIUS 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iŠ Ickc 
ypač tam tikslui, šis kursas yra labai paranhbs 
kuris nori greitai iknokti Anglų kalbos, bet netur 
kyties i nn>k*L14 ypatiikai. Geresniam persitikr 
čiame graliai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų 
DYKAI. Raa>k larsaą tuojaue ; indek d\i markes 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRU S. — Tiems, kurie £ali pribūti 
kykl^ ypatiikui, tuiime dienines ir vakarines kie
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klest 
me atskira kursą, gutaisytą musų pačių del j: 
greitam išmokit.imui Anglų kalbos. Daugiau su 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lictn\iškal
Dvi mokyklos: 731 W. 18th SUjr 1741 W_. 47th gt. . .

Laiškus adresuokit: American School of Lamauagcs, 1741 West 47th St., Chicar*,

PARSIDUODA LIETUVIŠKA 
FARMA

'Trumpu laiku pąrsiduoda pigiai lie
tuviškoj kolonijoj farma. Pietinėje 
valstijoje; ant lengvų išlygų. Toje 
valstijoje yra sveika ir malonu gy
venti. Priežastis pardavimo sužino
site nuo savininko. Kreipkitės tru
mpu laiku, nes savininkas g/eitai ap
leis Chicagą. Geriausia matytis 
karais. Adresas:,-.*

1101

ROŪTB EIDW 
»€S2 Wentworth 
1427 B. Halsted 
47 29 S. A*bLan4

Phon*: Yard* 4RH

Br. AJ. Slumenihal

S. L. A. 212 KUOPOS 
Viršininkų pavardes ir antrašai: 

Ant. Trakšelis, pirmininkas ir ižd., 
164 Milwaukee Ave 

Kaz. Paukštis, vicc-pirmininkas, 
809 Park St 

II. Labanauskas, sekretorius, ų 
819 Edward St 

VI. Bielskis, finansų sekretorius 
566 Grand Ave 

I). Bogdanavičius, organizatorius, 
51 Newell St

V YR
DR-STkS CICERO. ILL.
A. B. Liutkus, pirminink

1437 So. 49th Avė 
J. Takažauskus, pirm, pagelbininkas 

1402 So. 48th Ct 
M. Dobruškis, nuturimu raštininkas 

(229 So. 50th Ct 
J. Accris turtų raštininkas,

1(44 So. 50th Ct 
Mrs. M. Bartkiene, iždininkas,

Štai proga išmokti anglu kalbos, per laiškus arba klasoso
Kiekvienas galt Umolctl 

:ijų EUtai*yt< 
» kiekvienam# 
i progos Lan- 
inimuV
KATALOGX 
prlsiuntiMlil

2252 W. 22nd St
M. Dundulienė, susinešim'ų sekretorė 

1915 So. Halsted St. 
P. Balickienč, iždininkė.

34 13 S. Union avė., Chicago. 
Kasos globėjos:
K. Paršiukaitė, Chicago, H.
A. Klinumėiute, Chicago, HI.
V. Jurkevičienė, Herrin. III.

Siunčiant į centrą mokestis, 
ncy order ar čekį, reikia išpirkt 
dininkes vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJU 
LIETUVOS BROLIU SESERŲ 

KENSINGTON, ILL.
Administracija 1 9metams: 

Užgalis, prezidentas,
312 E Kensington avė 

Markauskis. vice-prezidentas 
355 Kensington avė 

k 't urkus, prot. raštininkas, 
ik')5 Kensington 

\nt. Bcrlašius, finansų rast.,
128 Kensington

. Enzbigelis, kasierius, 
352 Kensington 

Jr-stčs susirinkimai laikomi 
ma pehnčia kiekvieno menesio 
vai. vakare, Frank Shadvilla : 
oo No 3 Ii Kensington avė. N'aujiai 
norintiems išloti, kaip vyrams 
• r moterims \ ra numažintas i 
mas: 3u metų amžiaus mol 
30 iki 35 m. - s2., nuo

*4. šitas papigmimas 
tais įsto jant iems

nutarimų sekr., 
2228 Coblenz sli 

1 >ruk (ainis, turtų seki 
(6()4 North avė 

čepukas, iždiniuk.
1618 Division

August Moldenhauer, daktaras 
1551 W. Chicago, 

Susirinkimai atsihuna kas 
ne-dčldieni kiekvieno mėnesio 
zek

Juozajia.s Urbutis, prot. raštininkas 
358 Kensington Ave 

('rank Jurkus, fin. raštininkas, 
355 Kensington Ave

Frank Shedvillas, kasierius, 
341 Kensington Ave 

Susirinkimui atsihuna kas pasku
tinę pčtnyčią kiekvieno mėnesio 
7:30 vai. vakare. F. Shedvillo sve-

M t Kensington Ave

z) Ihmg kas, norėdami scip 
tai klausia Martyno Jankaus 
Maž. I sietuvos veikėjo adreso 
Galime pranešti, kad Jankus pa 
imtas yra su savo šeimyna, (ii- 
dzhii nelaimiu suvargintas, pa

Dr. Ramser
AKIU 8PXCIALI8TA>

3 Telephon* Huxnl>oldt 127 M

iM. SAHUD M. D. | 
S Bonn* Huhh* Gydytoja* Ir Chirurra*. c 
S Specialistas Moteriškų, VyrUkij ir Vai- į 

<J kiftkų, taipgi Chronlikų Ligų. y 
tt OFISAS: 1579 Milwaukee Av*., S 
M Kampas North Ave., Kambarys 10#. y 
« VALANDOS: 8:80 iki 10 ilryto; >
8 1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakar*. g

Pirmininkas A. Chepaitis,
4812 W. 15th st., Cicero, III 

Pirm. Pagelb. — P. Shvelnis,
1442 Milwaukee Ave 

Raštininkas — G. Bložis,
3261 So. Halsted st 

Business Ag. — P. Galskis,
1327 N. Robey St

7. Katilius,
1685 Mi 1 wa irk e e A v e

lietm iškos 
vių a j įgyventu 
žmonių, luipgi sustoja vežimai ir 
automobiliai, žodžiu, geriausia \ ir
ta visoj apielinkėj. Jeigu .perkantis 
neturės visų pinigų ant syk. užmokė
ti. aš duosiu ant išmokėjimo. Tikri
nu, kad pirkęs nesigailės. Pardavi
mo priežastis — (ūmi j kita biznį.

P. A. Paliulis,
17 19 S. Halsted St. Kampas 18-los 
gatvės. Chicago, Ill.

lhrnioSį klesos sa 
Priežastis pardavijuo — sa 
serga. Biznio gerai eina 
apielinkė. Kasdien išper 

g35. .\tsišaukit(‘ greitai 
Chicago. III

Dr. Povilas Žilvitis 
<»Y PYTO JAS ir CHIRURGAS 
l’JSAS; 3)03 So. Bakted SticrL

RAKĖ PRIEŠ KARĘ.
L. S. S. 1 kuopa rengia didelį 

protesto susirinkimą, kuris į- 
\ vks ketvergi) vakare, vasario 
15 d., Mildos svetainėj ant Brid-

Jaukės, mir
tinu m bent 
toki*, >v

APš V TETOS DRAUGIJOS 1 
Valdyba 1917 m. 
pirmininkė, 

Emerald Ave 
raštininkė, 
Kerfoot Avė 

raštininke, 
2137 W. 21 Place 

Šatkauskienė, iždininkė.
312.3 So. Halsted St

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
K UN IG A IKščIO G EDIMIN O 

Kensington, 111.
Domininkas Shatkus, pirmininkas, 

344 E. 116th St.
Juozapas VelaviČia, pirm, pagelb., 

173 E. 115 St.

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimu,
Jeigu nuoIatoB Tau ašaros krinta Ii aki*
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu

DR. M. HERZMAN i
IŠ RUSIJOS 5

Gerai lietuviams tinoniaa per IG me7 Q 
tų kaiix> patyręs gydytojas, chirur- # 
gas ir akušeris. JL

Gydo aštrias ir chroniškas Ilga"’, vy- Q 
rų, moterų h- vaikų, pagal naujausias X 
metodas X-Ray ir kitokius elektros X 
prietaisus. M

Ofisas Ir laboratorija, 102K W. 18th A 
St., netoli Fisk St. ¥

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, Ir kj 
6- -8 vakarais. Telephone Canal 8110 A
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st T

Valandos: 8—9 ryte, tiktai. X

‘olek svetainėje, 1315 N 
(Ve., arti Milwaukee avė 
' vai. po piet. EXTRA

ėda labai geras saliomis 
i.i g.-itockarių linijų, netoli 

)užnyčios. Senai Jietu- 
l’žciga visokių 

taipgi sustoja 
Žodžiu 

įpiclinkėj. .i

ko (rloDas žemiau p 
adresu arba per lietuviu 1 
čių redakcijas, 
los atnaujinimo metui 
lies, nepaniii 
skatikėlio naa

Geriausio* 
ometonos, ge
mini*, neg< 
<ur jus ga
it gauti ..

ROSELAND
Vasario 13 d. atstbi

kimas “Aušros'1 knvg> 
v- < e v

Michigan a\'ie) palaikančių dr 
iu (leleantu. Pradžia 7:.‘k() vai

^<5-
T- TU į':' '

"T i'Sffit ■' Aš1' '''
Cr t’Y*




