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was Iš Darbo Lauko
Iš Janitorių Streiko

$369.000.000 Suv. Valst. laivyno reikalams
PRISIRUOŠ? STREIKAN

laiva

Hodge in Spokane Spokesman-Review

maisto pabrangimo prie
nedaleidus kilti

VOKIEČIAI NEMAINYS 
SAVO JURU POLITIKOS

MILŽINIŠKAS TAIKOS 
MITINGAS MINNEAPO

CUKRAUS DIRBTUVIŲ 
DARBININKŲ STREIKAS

Jisai ap- 
laipsnio

8369,000,000 SUV. VALST
LAIVYNO REIKALAMS

VOKIETIJOS SOCIALDE 
MOKRATAI PRIEŠINGI 
NAUJAJAI VOKIEČIŲ 

POJURINEI KAREI.

vasa 
Moo 
sąry

Jei samdytojai bus užsispy 
rę, kils 15,000 darbininkę 
siuvėjų streikas.

VISOS AMERIKOS 
DARBO FEDERACIJA

NAUJA SUV. VAISTUI! 
NOTA VOKIETIJAI.

Keturių budinkų manadže- 
riai jau padarė kontraktų 

su janitorių unija.

Streiko ko-
streiko

CHICAGOS RUBSIUVIAI 
IŠĖJO STREIKAN.

parodykit, dar daugiau 
tuotojų pastatykit, dar J 
sišvenlimo j tisų visų 
matysit, kaip jūsų 
samdytojų

tinęs Amerikos darbininkų 
unijas prisidėti prie naujos 
organizacijos, statančios sau 
tikslu sie^ematinę kovą už 
pagerinimą visos Amerikos 
darbininku būvio.

WASHINGTON, — Įsta
tyme apie Porto Rico pilie
čiu teises išbraukti punktai, 
kuriais norėta atimti iš bed- 
nųjų Porto-Rico gyventojų 
tiesas rinkti vietos kong
resai) senatorius ir atstovų 
buto narius. Prieš tuos pu
nktus ypačiai smarkiai ko
vojo Porto Rico darbinin-

BERN, Vokietijos social
demokratų partijos oficiališ 
organas Forwaerts aižreiš- 
kė, jog Vokietijos socialde
mokratai nepritaria naujai 
vokiečių valdžios jurų poli
tikai ir nuima nuo savęs a,t- 

submarinu

3 atstovai balsavo 
imą tos milžiniškos 

o tik 23 prieš.

Kalbėjo patsai mayoras 
Van Lear. Jis pabrėžė, kad 
vien tasai skaitlingumas at
silankymo jo šauktan taikos 
susirinkiman liudija, jog 
Suv. Valstijų gyventojai ne
nori, negeidžia karės.

Iš kitų kalbėtojų reikia 
pažymėti buvusį ten Toledos 
universiteto profesorių

MOTERŲ SIUVĖJŲ 
STREIKAS.

žetą kariško laivyn 
tams. 3
už pasky 
sumos

Priimtas bilius įgalioja 
valdžią pastatyti už 84,535,- 
746 dol. drednautų, už $26,- 
694,496c kruizerių, už $20,- 
238,435 lengvųjų kruizerių, 
submarinų naikintojų už $26

WASHINGTON.—Milži
niškosios Suv. *Valstijų -far- 
merių organizacijos sekre
torius John A. McSpanan, 
organizacijos varde užreiš- 
kė senato komisijai, besirū
pinančiai armijos reikalais, 
jog Amerikos farmeriai yra 
griežtai priešingi įvedimui 
priverstino kareiviavimo 
šioj šalyj.

PORTO RICO DARBININ 
KAI LAIMĖJO.

BERLINAS, vasario 14— 
Čia griežtai užreikšta, kad 
vokiečiai nemainys savo su
bmarinų veikimo budo: jie 
kaip prižadėję skandinti ka
rės juostoje visus laivus be 
persergėjimo, taip ir skan
dinsią.

Sarrattello, £iuo praneša

PHILADELPHIA, Pa. — 
Philadelphia greitu laiku, 
kaip rašo vietos laikraščiai, 
pasiliks visai be saldainių. 
Dalykas mat tame, jog ten 
cukraus stokos priežastis y- 
ra ta, k&d daugiau 2000 vie
tiniu cukraus fabriku darbi-

išsireikšti ir įsakyti, idant 
laivyno departamentas ap
rūpintų laivus kanuolėmis.

Vokiečiai nemainys savo jurų 
politikos

FARMERIAI PRIEŠINGI 
PRIVERSTINAM KAREI 

VIAVIMUI.

PI1IADELWIA, Pa. — 
James Mauroiy vienintelis so 
cialistais Peniįjjylvanijos va
lstijos legislature j suardė 
gerokai ūpą buržuaziškiem- 
siems atstovąfiis. Mat, kuo
met ėjo kalb$£apie tai, kad 
reikia išreikšti pasižadėjimą 
remti Wilson p politiką, gra
sinančią šaliai kare, jis atsi
sakė duoti savo balsą.

Baisiaidsiuto visi atstovai. 
Pirmininkas atėmė iš Mau- 
rer’o balsą. Gi buržuaziško- 
jo spauda ėmė staugti, kad 
Maurer’ą • reikia pasodinti 
ant apkaltinmųjų suolo, nes 
tai, girdi, išdavystė.

jeigu ne 
š pirmos

REZOLIUCIJOS PRIEŠ 
, KARE.

SAMDYTOJAI UŽSI 
LEIDŽIA.

MOONEY PRIPAŽINTAS 
KALTU.Paskandin 

angly laivas

rio 14. — Ir atstovų butas 
priėmė, net be debatų, pra
ėjusi kiek laiko atgal senate. 
369,000,000 dolerių biudžetą,

Niekas nemyli perdaug nutu kusių. Taigi ir maisto trus 
tui prisieina riesti kulnis bebėgant nuo boikoto^ nuo pi 
rkėjų, skundų, nuo tyrinėtojų 
žasčių, kiek drūtam.

pgi Minneapolio mokyklų 
tarybos narį socialistą P. O. 
Stramme.

Susirinkime priimta vien
balsiai rezoliucija, reikalau
janti, idant prezidentas Wil- 
sonas neįveltų šios šalies j 
karę.

kas dien, nuo 3 valandos po pi e 
tų adresu: 230 North Clark st. 
2 lubos.

WASHINGTONAS, vasa
rio 14. — Naują notą Suv. 
Valstijų užrubežio reikalų

vienari bendran ku- 
visųz šiaurinės ir pieti-
Amerikos darbininkų 

Šitokio su-

išeina streikan Chicagos ru- 
bsiuviai ir rubsiuvės, taip 
vadinamieji waistmakers. 
Vakar vakare jungtinė A. 
C. W. of Am. unijos taryba’ 
turėjo susirinkimą adresu: 
1579 Milwaukee avė. Žmonių 
prisirinko daugybe. Kalbė
jo Schlesinger, Liesnicki, 
Misma, Sideman.

Šiandie atsibus susirinki
mai toj pačioj vietoj, ką ir 
vakar. Kalbės Shesinger, 
Liesnicki,o taipgi Štiznoski 
ir kiti.

Siuvėjai ir siuvėjos reika
lauja 49 valandų darbo sa
vaitėje, pakėlimo algų nuo 
15 iki 20 nuošimčių, o kirpė
jai reikalauja 30 nuošimčių.

Jeigu drapanų fabrikantai 
urnai nesutiks išpildyti uni- 
jos reikalavimų, tai Ladies 
Garment Workers Union, 
apimanti apie penkioliką tū
kstančių darbininkų, dau
giausia moterų ir mergai
čių, rasit dar šiandie išeis 
streikan.

D a rb i n i n k a i veikai au ja 
p r i p a ž i n i m o u n i j os, pakėli- 
mo mokesties už darbą ant 
15 iki 20 nuošimčių, pripaži
nimo taip vad. kainų komi
sijos, kuri turėtų nustatyti 
kainas darbui nuo gabalo, 
sutrumpinimo darbo laiko i* 
ki 48 valandų savaitėje ir 50 
nuošimčiais didesnės mokes
ties už viršlaikį.

Jau dvi savaitės kaip uni
ja nubalsavo streikuoti, jei
gu samdytojai atmes pasta
tytus jiems reikalavimus. 
Unijos vice-prezidentas S. 
Seidemann pranešė, kad iš 
185 drapanų fabrikantų 35 
jau pasisakė, kad jie sutinką 
darbininkų reikalavimus iš
pildyti ir po sutarčia pasi
rašyti. Jei kiti laikysis už
sispyrę, tai streikas urnai 
prasidės.

Suv. Valst. pirktiniai laivai 
bus apginkluoti

Daniels ir Baker priešino
si apginklavimui Am e r i k os 
pirkly in ių laivų, kit gi, .su 
Lansingu priešakyj, reikala
vo apginkluoti.

Patsai Wilsonas, sakoma 
laikąs tą pusę, kuri reikalau
ja apginklavimo. Ir buk jis

HAVANNA, vasario 14. 
— Prezidentas Menocal iš
leido isakvmą sumobilizuoti 
liuosanorius amžiuje tarp 18 
ir 45 metu vyrus. Sumobi- 
lizuotije turės tarnauti val
džiai 90 dienų. Eina gan
das, kad buvęs Gubos prezi
dentas Gomez, išsėdo su sa-

šių dviejų/ šalių. Apie siąį 
idėją paskui vėl kalbėta pas* 
Rūtiniame Amerikos Darbo 
Federacijos suvažiavime.

Tuoj po to tapo išrinktas 
specialia komitetas, kurin į- 
ėjo S. Gompers, D. L Mor— 
rey (nuo Porto Rico darbi
ninkų) ir Loveria (nuų or
ganizuotų Mexikos darbi
ninkų). Dabar tasai komi
tetas išleido atsišaukimą,

kad vakar keturių didelių 
budinkų manadžeriai pada
rė su janitorių unija kont
raktą ir darbininkai bei dar
bininkės sugrįžo darban. 
Kontraktai padaryta su se
kamų namų administrac.: 
Conway Bldg., Hearst Bldg, 
Webster Bldg, ir Merchants 
and Trust Bldg.

Tai reiškia, kad mes esa
me dar vienu žingsniu ar
čiau prie visuotino laimėji
mo streiko.

Walter J. Zukowski.

NEW YORKAS, — Pas
kelbta visuotinis moterų 
siuvėjų streikas. Tūkstan
čiai darbininkių metė dar- C-

bą. Streikuojančiųjų reika
lavimai: pakėlimas algos 25 
nuošimčiais, 8 valandų dar
bo diena ir pripažinimas da
rbininkų unijos.

LONDONAS, vas. 14. — 
Vakar anglus ištiko skaudus 
smūgis. Vokiečių submari- 
na paskandino milžinišką jų 
11,999 tonų 
Afric.

Septyniolika žmonių 
komandos žuvo. Kiti

PORTLAND, Oklahomoj, 
St. Louis’e, Newarke, Eliza
beth Port’e ir daugybėj kitų 
Suvienytų Valstijų miestų į- 
vyko milžiniški susirinki
mai, kur tūkstantinės mi
nios ,kaip vienas žmogus, iš
nešė griežčiausius papeiki
mus norintiems įklampinti 
šią šalį karėn politikieriams 
ir reikalavimą, idant Suv. 
Valstijų nesimaišytų į tas 
kruvinas skerdynes.

Kompanijos norėdamos 
kaip nors aprūpinti Phila- 
delphijos gyventojus cuk
rumi, atvežė jo iš Cubos. Bet 
ir čia kompanijas ištiko ne
laimė. Uuosto darbininkai 

i 

atsisakė iškrauti tą cukrų, 
koliai cukraus dirbtuvių da
rbininkai' užbaigs streiką.

Bėda pasidarė kompani
joms. Ir, matyt, priseis 
joms išpildyti darbininkų 
reikalavimus.

WASHINGTONAS, vasa
rio 14. — Griežtai pasidali
no nuomonės tarp Wilsono 
ministerių, posėdyje, kurs 
tęsėsi bent penkias valan-

Kompanijos jau užsileidžia.
Smagios naujienos. Jau ke

turių budinkų savininkai pada
re su janitorių unija kontraktų. 
Samdytojai išpildė streikininkų 
ir streįkininkių reikalavimus 
pilnai. Darbininkai ir darbinin
kės; dirbusieji minėtuose ketu
riuose budinkuosc, dar vakar 
vakare sugrįžo darban.

Bet tai tik pradžia; ,pirmieji 
streikininkų kovos vaisiai. Aie 
jau ir tuo galima pasidžiaugti. 
Jau ir tai rodo, kad samdytojai 
prispirti pne( sienos ir, jei ne 
šiandie, tai ryto, ir kiti turės už
sileisti, kaip užsileido minėtųjų 
keturių budinkų savininkai.

Darbininkai ir darbininkes, 
pradžia jūsų streiko buvo gera.

kietijai per Šveicarijos pa
siuntinį. šį kartą reikalau
jama, kad vokiečiai paliuo 
suotų 72 amerikiečius, suim
tus nuo paskandintųjų talki
ninkų laivų, kuriais ameri 
kiečiai važiavo.

Nors dar tiktai turinys no 
tos tėra žinomas, bet spėja 
ma, kalba joje eina apie su 
imtuosius amerikiečius.

Apkaltintamjam gręsia 
mirties bausmė.

laiškus kyicsdamos jus į darbų. 
Kaikurie jūsų mano, jog tai uni
ja jus kviečia. Nė, clar ne. Uni
ja d(ar liepia j uniš streikuoti. 
Tai tik konipanijbs bando jus 
tais laiškai apgauti. Nepasiduo
kit kompanijų prigavingiems 
žodžiams, ncihtikėkit jiems! 
Kaip streikas pasibaigs, jums vi
siems ir visoms bus pranešta. 
Ne vienas ir nė viena jūsų ne
paliksit be darbo. Visi, kur kas 
dirbot, ten ir sugrįšit dirbti.

Streiklaužiai ir streiklaužės, 
meskite streikų. Meskite dabar 
tuoj. Pamatysit, streikas bus 
laimėtas — kaip gi tad pasitiks 
jus tie, kuriems jus skebauda- 
mi ar skebaudamos duobę ka- 
set? Nenorėkit gero-

Bet dar yra laiko. Dėkitės 
dabar tuoj prie streikuojančių
jų. Padekit jiems greičiau už
baigti streikų. Nes 
skobai, tai streikas 
dienos būti] buvęs laimėtas.

Streikininkai ir streikininkės, 
nepasitenkinkit ir jus vien tuo, 
kad streikuojate, kad nedirbate. 
To dar mažai. Prisidėkite tie
sioginiai prie7 kovos už geres
nės darbo sąlygas. Atkalbinė- 
kit skobus nuo darbo, atlanky
kite uos-namuose ir ten stcngki-

I

tės parodyti jiems, kaip pražu- 
! tingas, kaip žemas, kokios pa
niekos yra : vęrtas jų darbas 
šiandie, kuomet tūkstančiai 
streikuoja grumdamiesti iš pas
kutinės su samdytojais už ge
resnį duonos kąsnį.

I Moters, kinkykit streikuojan

tes, nuteistas sąrysyj su mi
nėta ekspliozid^. ' Valstijos 
prokuroras išreiškė, kad 
tuoj pasibaiguf Mooney tei
smui, ant ^kaltinamųjų 
suolo bus pasodinta dau
giau intartųjją dalyvumu 
minėtam suokalby j, būtent 
Mobney’o patfj ir Edward 
Nolan, vienasis tarptautinės 
mašinistų unijas viršininkų.

Amerikos Darbo Federa 
cija ėmė rupinties sujungi 
mu 
n an 
nes 
organizacijų 
jungimo idėja gimė Federa
cijos vadų galvose dar pra
ėjusiais metais, kuomet grę- 
siant karės pavojui susirin- 
vo Suv. Valstijų ir Mexikos 
darbo organizacijų atsto-

Vieni stovi už tai, kad pirk
lybiniai Suv. Valstijų lai

svai pginkluoti, kiti 
—kad ne.

MINNEAPOLIS. — Dau
giau kaip 6,000 žmonių už
pildė Minneapolis auditori- 
umą. Dar daugiau žmonių 
turėjo grįžt nuo auditoriumo 
durių, nes nebetilpo vidun. 
Sargai, buvusieji prie durių, 
sako, kad bent dvidešimties 
tūkstančių minia buvus su
sirinkus.

Tas minias sutraukė au- 
ditori’uman Minneapolis ma
yoras, socialistas Thomas 
Van Lear, kurs draug su ki
tais socialistais surengė mi
tingą protestui prieš įsivė
limą šios šalies Europos ka
rėn. 7

laikykit -dar dieną-kitų, o ma
tysite, kad ir visų kitų namų ko 
mpanįijos turės užsileisti jums

DIDŽIAUSIA AUKA SUB- 229,180, aštuonioliką pakra 
MARINŲ KARĖJE. įsčių submarinų už $25,813, 

------- - " 674 ir keletą kitos rūšies lai

SAN FRANSISCO, 
rio 14. — Thqmas J. 
ney pripažintaįs kaltu 
šyj su bombost; ekspliozija, 
ištikusia praėjusią vasarą 
San Francisco’ je. Vakar
jau turėjo būti išneštas tei
smo nuosprendis 
kaltintas pirmo 
žmogžudystėje®.

Mooney advokatas dėjo 
viską, kad išgejbėjus jo gy
vastį. . V

204,558 TONŲ INTALPOS 
LAIVŲ PASKANDINTA.

JAU.
' Londonas, vas. 14. — 
Su paskandintuoju laimfwy 
ric, vokiečių subrflarinos nuo 
1 vasario iki vakar dienos 
pasiuntė dugnan jau 204,558 
tonų intalpos talkininkų lai
vų.

Iš didžiųjų Anglijos laivų, 
atsidūrusių jurų dugne, da
bar yra sekami trįs: Afric 
11,999 tonų intalpos, Cali
fornia 8,662 tonų, Port Ade-' sakomybę 
laida 8,100 tonų. veikimo pasekmes

kad leutenantag pulkininkas 
Quinones, Camaguey garni
zono komanduotojas, pakėlė 
maištą kartu su visu savo 

garnizonu prieš dabartinę
Kubos valdžią.

Oficialiai paskelbta, kad 
Suv. Valstijų valdžia pasiun
tė Kubos valdžiai 5,000 šau
tuvų ir 5,000,000 šovinių (pa 
tronų). Matanzas provinci
joj ištiko susirėmimų tarp 
revoliucionierių ir valdžios 
kariuomenės.

reikalui, ir 
bosų, jusli 

priešinimąsi liks 
liktas, sulaužytas.
Darbininkai ir darbininkės,

New
Yorko socialistai nutarė me
sti lauk iš partijos visus 
tuos partijos narius, kurte 
liuosa valia stos Suv. Valsti
jų armijon ar laivynan, arba 
kiton kokion militarėn OF* 

karei tarp'ganizacijon.

CHICAGO 
mitetas, susidedąs 
pirmsėdžio Walter J. Žuko 
wski, R. T. Sims ir Angelo vai bendrom tarybom, idant
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Ar Esate Amerikos Piliečio?
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ŠI VALSTYBINI 
aukauja 
navimą;

baltaru- 
laikraščiai 

cenzu rą.

Miesto Ofisas:
127 K. BEARBOiK SI 

Room 1111-13 Unity Bldg 
Telephone Central 4411

ŠELPKITE LIETUVĄ 
AUKAUDAMI LIETUVOS 

ŠELPIMO FONDUI.

NA U J I E N OS, Chicago, III

Europos 
milžiniškos 
:olos, sako,

augumą 
paremta 
>a tyrimu

JO-, VASARfO-FEB. 18; 8 V. VAK
HAITY CLUB, 31 ir INDIANA AVĖ

šiol dar tebevei- 
Teismuose 
bet leisią

1) a b a r t i n ė ž m o n i ų k a r t a 
užgiria leidimą bondu ir ak
cijų. T 
yra sav 
pajamų, 
pėdiniai

ją. Balstogėj žydus buvo išvežę, 
uždarę į tam tikrus barakus- 
Vokiečių sanitarai per prievarta 
juos išprausė, išvalė, drabužius 
gi sudegino.

Taisyti kelius vokiečiai pri-

Kalbant apie 
vergybę

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Namų Ofisas: 
3323 SO. HALSTEB ST 

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

dabarties sutverta jiega, kad 
busimoms kartoms pančius 
a n t d ė j u s, k a d e k o n o m i šk a i

lugsciau
Širdingai kviečiame visus atsilankyti ant šio va 

karo, kur grieš puiki Brolių Sarpalių muziką iki ve 
lyvai nakčiai.

Kviečia visus Dr-stė ’’Lietuvos Ūkininkas.’

, Lietuvoje Ii 
kia rusų įstatymai, 
sėdi vokiečių juristai 
remdamiesi rusų Įstatymų Rin
kiniu. Kriminaliai prasikaltė
liai teisiami remianties 1903 m. 
rusų įstatymais, kuriuos švedų 
žurnalistas vadina “humaniš-

tosios
tiems
tiems milijoi 
labai gražu. Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose, taip 

ir civiliškuose teismuose. Daro visokius 
dokumentus ir popieras.

v alsuos užjaučia 
Europos kare paverg- 

ims žmonių —
C-

Bet butų taip- 
Suv. Valstijos v

damos. Taigi lik korporuo 
tos įstaigos duoda jų savi 
ninkama pajamų per metus 
apie penkis tūkstančius mi 
lijonų dolerių.

12th St. Tel Kedzl? 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., art? 12lb 
St., 'Chicago. HL

su geriausiu daktaru pirmiau.
Išgydyti Ligoniai geriausias 

(larodymas. Kuomet dėkingas 
ligonis sakys jums, kad aš ji 
isgydžiau, jus žinosite, kad aš 
isgydžiau. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują vilti, atei
ki le ir pasisakykjte savo ligas. 
Pasitarimas" dykai. Valandos: 
9 rvto iki <Š vak. Ned. 9 iki 12 d.

DR. SCHNEIDER
1553 W. -17 gtv. kam. Ashland 
Avė., antras augštas, Chicago.

Šitam baliui yra paimtos abidvi Mildos svetai 
nes, todėl bus galima ramiai laiką praleisti. Kaip y- 
ra žinoma L. M. A. Dr. visuomet parengia puikius 
vakarus ir kiekvieną atsilankiusį užganėdina. Ii 
šis Maskaradinis Balius yra rengiamas dar atidžiau 
kad padarius jį žingeidesnių ir smagesniu, todėl mel 
džįam atsilankyti kuoskaitlingiausiai. Bus duoda 
ma ir daugybė dovanų tiems,' kurie bus navatniau 
šia apsirengę, todėl nepraleiskite progos.

Pradžia 7 vai
Kviečia

LAIŠKAI Į LIETUVĄ
Laiškus į Lietuvį galima slysti, 

bet reikia juos surašyti vokiškai.
Vokiškai laiškus parašo ir nuro

do, kaip juos išsiųsti M. Ju r gelto
ni eite, 751 W. 32 n d Street, Chicago, 
Iii. Kreipkitės vakarais nuo 5 iki 
8 vai. :

abejo, bus neapsakomi pan 
riai, kuriuos dabartine tyro 
nybė nukalė sekamoms žmo 
nių kartoms

Bet ar tai

Dabar labai daug kalba
ma ir rašoma apie “neapsa- 
komai dideles” skolas, j ku
rias dabartine'kaili intraukė 
kariaujančiąsias 
valstybes. Tos 
^pasibaisėtinos si 
reprezentuoja tokias mokes
čių galybes, kurios šimtme
čiais laikysią pavergusios 
Europą.

Kazimieras Gugis 
ADVOKATAS

^eM didKlnusiun
■Is''iii k geriausius kirpimo—

( foKff Wm designing ir siuvimo sky- 
jl/Ml LhĮm rius, kur mes suteiksime 

patyrimą kuo- 
hpt mokysitės.

WSNw. Elektra varomos mali- 
7? 1109 m usų »t«vixixo aky-

ir fiUOSS-

O J*" JrJ Jut* utkvieftiatm
w aplankyti ir pamatyt)
r____musų mokyki* blle lai

ku — df®n< Ir vakarais ir gauti spsclaliikai 
pigią- kainu laike Žio mčnesio. ,

Petrsnos daromos pagal Jųsų raierą *— bilo 
•tailė» arba dydžio, ii bils madų knygos.

s Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. .F. KASNICKA, principalas,
118 N. La Salle St. Kambarys 416-417 

Prieš City Hali

Angly kalbos į*
Lietuvių kalbos 3
Aritmetikos 
Knygvcdystės C
Stenografijos - g 
Typewriting h
Pirklybos teisiu C
Abelnos historijos g
Suv. Valst. historijos 
Geografijos C
Piliety stės r
Politinės ekonomijos 3 
Dailarašystės S

$ Mokinimo’Valandos: b
vfz 1 f

6 Nuo 8 ryte iki 5 vai. po piety, m 
t Vakare nuo 7:30 iki 9:30 S £ J zF
q 3360 Emerald Ave. Chicago.

Ištikimųjų, musų, ameri 
kiečių klausimas yr 
didesnis nekaip daį 
piečių karės skolos, 
džio pabaigoj, pustrečių ka
rės metų padarė jiems sko
lų per penkiasdešims-tūks
tančių milijonų. O Suvie
nytųjų Valstijų žmonių sko
los vien Amerikos kapitalis
tų korporacijoms siekia šim
tą tūkstančių milijonų dole
rių. Visos kariaujančios ša
lis už savo karės skolas tu
rės mokėt apie pustrečio bi
lijono dolerių procentų me
tais. Amerikos gi žmonės 
kas metai moka apie penkis 
bilijonus dolerių procentų 
už skola tiems, kurie valdo 
d i d ž iaus i a s Suv. Va 1st i j ose

UNITY CLUB SVET
3110 S. Indiana Avė.

i šk ihn i ii gas Mask itiis Bali u s 
Su turtingu programų rengia

LIET. MOTERŲ APŠVIETUS DRAUGIJA 
Sukatoje, VasarioFebr. 17d., 1917 m 
MILDOS SVETAINĖJ, 3138 So. Halšted Street

“Grūdo” Draugija. “N. Liet.” 
ruso: Mums pranešu, kad “Grū
do” Valdyba šitaip pasidalinusi 
darbą: pirmininkas P. Kei
nys, jo padėjėjas V. Zubovas, 
kasininkas • V. Bielskis, sekre
torius (r. -Liutkevičius.

Pinigams ir korespondencijai 
siųsi; šiuo tarpu parinktas V. 
Durnos atstovo P. Keinio adre
sas: Petrograd, Tavričeskij dvo- 
ree, Deputatu F. Keinisu.

Artimiausioj ateityj nutarta 
pasisamdyti butą ir pasikviesti 
raštines vedėją. Draugijos lė
šoms padidinti Valdyba nutarė 
Įgalioti Amerikoj A. Bulotą ir 
kitus žmones rinkti aukas.

savininkas turtų šaltinių ir 
kapitalo, kuriais kiti žmo
nės turi gyventi, tai tie kiti 
žmonės, kur turi sunkiai dir-

('horas.
“Birulės” Koncerto vakaras 

skirsis nuo kilu vakaru tuo, 1) 
kad parengtas puikiausioj sve
tainėj; 2) kad progranu“daly
vauja geriausios liet, artistiš
kos spėkos; 3) kad programas 
yra trumpas, įvairus ir sma
gus; I) kad orchestra parink
ime ir 5) kad lamstu busi ma
loniai priimtas gražaus jauni
mo ir jo tarpe galėsi smagiau
siai praleisti liuosą laiką, žo
džiu sakant, tamsta pilnai gau
si savo pinigų vertės ir busi 
pilnai užganėdintas šiuo vaka
ru. i ‘*BHWTfc.”-~

rite tapti
knygute..

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Fendališka nuosavybė.
Buržuaziška nuosavybė.
ši knyga patartina būtinai iperskaityti 

įam darbo žmogui, nes ji duoda pa- 
supratimą apie nuosavybės išsivy- 
Kaina .50c.

i Amerikos Lietuvly Mokykla |
9 Mokina

kur turi akcijų, 
linkai korporacijos 
todėl jie, ir jų pa
galės, nieko nedirb- 
venti per amžius 

tomis vertėmis, kurias kiti 
žmonės sutveria. Kad pa-

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

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

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

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

Alano sąžiniškas patarimas 
del jus yra tas, kad juo įgysite 
tikrą medikališką patarimą Jr 
gydymą be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai atidėlio
site, jąs busite vienas iš dau-

riant jų kolonijas, turi viso 
daugiau kaip keturis šim
tus milijonų gyventojų. Su
vienytosios Valstijos turi ši
mtą milijonų gyventojų, tai- 
p’i tik ketvirta dali to, ką

Koncerte dalyvauja šie ge
riausi (lain.-artistai: S. Slaniu- 
Jiutė, A. Žemaičiutė, A. Ru- 
dauskaitė, E. Rudauskaitė, Al. 
Rakauskaitė, P. Stogis, .1. Ma
linauskas, Pr. Jakutis, Kari 
Sarpalius ir didelis “Birulės”

gi gražu, Kad ;
pasilaikytų noi 
ngių užuojautos lašų” tiems 
milijonams savo žmonių, at
sidūrusiu /Amerikos indust- 
rinės sistemos vergybėje.

du mokyklose viskas mokoma 
gimtąja kalba. Lygiai tas 
baltarusiu ir ukrainiečių 

mokyklose. Norėdama pakulo
ti tautų tarpusavius vaidus, vo
kiečiai leidžia spauzdinti laik
raščius lenkams, lietuviams* *), 
latviams, žydams ir 
siams. Suprantama 
eina per vokiečių

*) Matyti, autorius čia kalba 
apie istorinę Lietuvą.

* *) Čia, matyti, autorius kly
sta, nes be “Dabarties”, kol kas 
nepasirodė Lietuvoj ne vienas 
lietuviu laikraštis.

Pasak rusų laikraščių, buvu- 
sis Vilniaus miesto viršininkas 
l'on Bekerat įteikė vyriausią jam 
rvlu fronto vadui tam tikra raš-

< t c

tą, kuriame jis nurodo, kad, jo 
nusimanymu, kai gurie vokie
čiu valdžios žingsniai gali pa
kenk Ii “tampriam prijungimui 
tu provincijų prie vokiečių im
perijos” Nurodęs, jog Lietuvo
je kultūrinė ir ekonominė pir
menybe priguli lenkams, jis pa
taria vokiečiams nevengti san
du i bi ui nkau ti su lenkais, bet 
kiek galint eiti su jais kartu.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS” ‘
1840 S. Halstecl Street, Chicago, Ill.

Kada niylinii draugai ar savieji ateina pas Tam 
stą, ką jiems pirmiausia parodai? Arba kas svę 
eitis labiausiai užinteresuoja? Gal Tamsta neat 
kreipei į lai domus. Visokio luomo žmonės pa 
rodytais paveikslais labiausia užsiinteresuoja ii 
džiaugiasi. Dėlto fotografija yra brangiausis dai 
ktas žmogaus gyvenime.
Brangink kas yra brangu. Ateik Stankūno Sludi 
jon ir nusifotografuok! Stankūno galerija ir intai 
sai sulig naujausių fotografavimo išradimų.* Fo 
tografuoja dieną ir naktį, saulėtoj ir debesiuotoj

W. J. STANKŪNAS,
3315 S. Halsfed St., kamp. 33-čio 1'1., Chicago, Ill

r,u ropos Kariaujančio: 
tybės, ir jie turi pam 
skolų našta ir mokė 

U v

metai penkis bilijonu!
šimčių korporuotosios 
savybes viešpačiams!

Labai‘’’ražu, kad Suvienv

Nuosavybės
Išsivystimas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

NEDELSIOJE, 

Vas.-Feb. 18, '17

Primityviškas komunizmas.
Šeimymt arba giminingasai kolektyviz 
mas.

Parengtas A
DRAUGYSTĖS “LIETUVOS ŪKININKAS” t

Nedėliok Vasario-Feb. 18, 1917 |
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2244 W. 23rd Pl. !

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

Siuskite tik pinigais, 
štampų mes neturime jau 
dėti.

MAGNETIC COMB CO 
422 Island avc., Uockford, <111. r

SutuiHHU reccpiuw su didžinusin Mydn, 
nežiūrint, : Hi' ti® receptai Lietuvos nr 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie

tuviška pptieka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laižkus, o aė prisių
siu per express

K. SicHeaoslkisi .
Aptiekorius D savininkai 

SOUTH BOSTON, MASS.

i i < - \ 11 i p io} r;i iitiiimc lai
tą jo korespondento Vagnero iš 
ietiivos. \ au'at'ris rašo. kad.

kasdjen už 50—450 t ūks t. markių 
duųnos. Vilnius, be to, buvo lim
bai blogose higijehos sąlygose. 
Su dideliu vargu vokiečiams pa
vyko numalšinti cholerą, ty
mus, karštligę ir lt. Kai kuriuo
se miestuose, pavydž., Balsto
gėj*) rinkėjo per prievartą da-

“BIRUTES”
KONCERTAS

IMyvauja Geriausios Liet. Artist. Spwkos

kas nors ne
paprasto, stebėtino?

Pasakojimai apie tai, kad 
Europos karės skolos busią 
sekamoms gentkartėms sun- 
Jkiausia vergybės našta turi 
pamato, tiesa, bet pasižiūrė
kime, ar pas mus, Suvieny- 
tose Valstijose, ne tas pat 
dedasi, kad ir be karės. Iš
tik rujų, mes patį 
liai kala mes sau 
pančių, ištisais 
Jkiekvieną dieną, i 
resnių pančių ne kaip euro
piečiai.

Suv. Valstijų mokesčių ko- 
misionieriaus pranešimas už 
1S13 metus skelbia, kad kor
poracijos, kurios turi mokė
ti taksų nuo pajamų, turi už
sitrauk usios skolų bond a is 
apie trisdešimts penkis tūk
stančius m i 1 i jon ų (835,000,- 
000,000), o korporacijos ak
cijomis šešiasdešimts penkis 
tuks t an č i us mil i j o nu d o le - 
rių ($65,000,000,000). Visa 
tų korporuotų saugenybių 
popierinė vertė Suv. Valsti
jose siekia tokiu budu apie 
šimtą tūkstančių milijonų 
dolerių ($100,000,000,000). 
Ant tų milžiniškų apvertini- 
mų Suv. Valstijų žmonės 
kas metai moka penkis tūk
stančius milijonų dolerių 
nuošimčiais ir dividendais.

Reikia pastebėti, kad ki
tan apskaityman neįeina 
mažiau ar daugiau didesnės 
privačių asmenų arba bend
rai pusininkų valdomos nuo
savybės.
nių manu faktui 
didžiuma smulk 
alininkų, didžiuma žemės u 
kių savininkų, didžiuma sa 
vin in kų nejudina m o j o t u r 
to — nėra inkorporuoti

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

syje Alusą Alokykloje.
2*^ Musų Hjatemn Ir ypatUh 

VrO c ka» mokinimas padary* 
ju»,4inovu u trumpą lai-

H kietas 25 c y pa t ai

Taigi bus duodamos dovanos iš Draugys
tės Kasos. Kviečia KCMIIl/l AS

J***---------------—... .. .............................. ieie g

SCHIFF akd COMPANY STOE IMI i 
l-VIRTA KANKA VAKAKŲ PUSfcJ. I

>a<b 8-1KEET ^KTl HALtlED &T., C HIC AC C |

u tuvą. vokiečiai turėjo 
rgo. Padėkime, Vitniu- 
'vo išdūlinti betureimns

1 ”** 1 0^4 * L r *41 \ n i \ F ‘ V fe
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas AUDĖJAI

GIRARDVILLE

susinu

Akušerka( LINTON, INI)

HERRIN

EMYKI

TRIJŲ METŲ GYVAVIMO

Bendrove rengia GrandioziškaNaujienų Vakara
turtingu Programų paskutinį .nedėldienį

uzgavene

Pilsen Auditorium Svet

SCRANTON

Viena saugiausiųjų

V1S 
norus.

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

Svetaine atsidarys 3 vai po pietų. Inžanga 35c.

ir zmo-
Malonu 

jo rinitų 
. 'Tai ne

kaino šiam panašaus vakaro negreit sulauksite. Tikimės nei 
kiek nesuvilti publikos 
tu laiku.

.sic nu- 
Moc kui

Kalbės “Naujienų” Redaktorių 
du kandidatu ant aldermanų.
Kiekvienas vra maloniai kviečiamas atsilankvti, nes se

simas
tų ponų triksus, (odei nėra abe
jones, kad jų nesuklaidys nei 
šį sykį. LDLI^. 7(>-ta kuopa jau 
spėjo pasižymėti savo veiklumu. 
Žmonės žino, kad' jos pareng
tuose vakaruose nei vienas nesi-

P r o g r a m e d aly v aus p a s i ž y m ė j u s i e j i 
orkestrą. Laike programų ant scenos b 
paveikslas.

Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalise ir 
Philadelphijoj.’ Pasekmingai palarnan- 

pric gimdymo. Uždyką duodu rod< 
okiose ligose moterims ir mergf- 

Kalbu lietuviškai, angliškai, ra- 
lenkiškai ir slavokiškai.
S. JIALSTED ST., CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

EVESKIO SSMOKYKIA 
čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradirčt 

ligi aukščiausiai, telpgi Lietuvių, .Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
Ma’ematikos, Istorijos, Geozralijos, Politiš. 
Ekonomijos, Knygvedystčs.Dailiarafičio, Lai* 
škųyašymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL h 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsteil St.,CliiCi^p

SO 
tamsos gyventojai dienos švic 
sos... Nusimano neatsilaikysi; 
prieš rimtus socialistų argumen

jo niekais 
priemonės. \ akare atvyko pas 
Mockaus prakalbų rengėjus sve
tainės savininko pasiųsta mote
ris ir užreiškė, kad jie negalėsią 
gauti svetainės. Girdi, daug

lai veikalas, kuris nušviečia praclzio: 
devyniolikto šimtmečio darbininkų pądeji 

udėiai. nebe <7 7
prieš savo iš

Beje Liet. Jaunuomenės Vai 
kų choras rengia puikų vakari 
vasario 17 ei. Bus sulošta por; 
scenišku vaizdeliu. 

«, c

Par api jonas

.Naujienų n r. Zo tilpo au
kautojų surašąs, aukavusių “Ži
burėlio” draugijai pp. Bulotų ir 
Žemaitės prakalbose. 'Ten pra
leista sekamų aukautojų vardai: 
J. Vilkas, J. Urbanavičius - a- 
bu aukavo po 50c; A. Chikatiene 
25c. Tuo budu su smulkiomis 
aukomis bendroji suma sudaro 
$5.50. Rengėjai.

me, nesvieii 
ei kak) jie d> 

pirmos progos nu 
ime surengti p.

katalikų kuopos iždininkas po
nas A. ėmė ir išdūmė į platųjį 
pasaulį su visu kuopos iždu- 
Ponas A. buvo ir vyčių " pulko 
pirmininku. Vadinas, dar vie
nas Kemėšio auklėtinis “pasi
žymėjo.” Baisu, kad “meto- 
dologas” nepris-kaitytų jį prie 
“baisiu bedieviu”... <- 4-

Vyčių Generolas.

Vasario 8 d. čia buvo sureng
ta masinis susirinkimas Vilniaus 
K.liubo svetainėje. Susirinkimą 
atidarė p. Ant. Bipinskis. Kal
bėjo (k B. Milčiunas. Kalbėto
jas nurodė kokią sunkenybių 
našta užkrovė ant darbininku L U
pečių netikęs kapitalistų šeimy- 
ninkavimas ir tt. Antras kalbė
jo A. Bipinskas. Jis nurodinė
jo, kad čia niekas daugiau nėra 

bininkai ir

uis dirbtin iu darbininku 4 <-
ojasi. Streiklaužių 
Kompanijos neįma- 

by tik sulaužius 
vergų vienybę, 
ipstatė dirbtuves 

:>s atmatomis-mušeiko- 
mis. Keli streikininkai areštuo
ti, vienas biauriai sumuštas.
1 )arbininkai reikalauja 9 vai. 
darbo dienos su 30 centų atlygi- 

ie. Gi už viršlaikį 
liaujama mokėti 15c. į vai. 
nuo vieno šilu reikalavimu

Nors veikalas vra sutaisytas lošimui 
bet perskaityti jį yra taip svarbu ir įnte 
resinga, nes j 
ko įvyksta sukilimai.

Siuskite reikalavimus šiuo

smuiko 
mis. štai 

jums vienas pavyzdėlis. Vasa
rio 17 d. vietine LDLD. 70-ta

dyli k
tris ba
ar daug jie tuo laimės, tai klau-

Vietos lietuviai, jau žino

Musų klerikalai nesiliauji 
io tūlo laiko jie nuolatos jie 
o progų, kael pakišus koja ne

štų? Nejaugi mes visu kuo esą 
me: patenkinti
Kas syk augantis pragyvenimo 
brangumas, baime“ netekti dar
iu), o kartu i r duonos tai kasdie 
niai clintoniečių svečiai. O

C

betgi mes tvlime Perdaug

reikalingumą ir kvieti 
kusius lupti jos nariais, 
kalbos kuopon įstoję 
nauji nariui.

Prakalbas reikia skaityti pil 
nai pavykusiomis. žmonių at 
silankė gana daug ir visi skirstė

pripažino 
lias yra organizacija socj 
tų partija. Diskusijos buv

šiomis dienomis tūli wauke- 
gimii'čiai aplaike" nemalonią ži
nia vieline" (drataunė) nedir
bsianti nuo 7 iki 12 ei. vasario... 
Darbininkai nusiminę. Dauge
lis kalba, buk tai i'sa eldto, kael L
Amerika pradėjusi kariauti su

priemonių: 1) areštuoti tai 
dienai pasamdytą sve tainę ap
mokant savininkui reikalauja
mą sumą; 2) sustabdyti plakatų 
platinimą, palie piant \ ie teis biz
nieriams, kael jie* atsisakvtu pri-

1900
W. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAR 

vice-prezielentas
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros 
CHARLES KRUPKA 

vice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRUS 
KAPITALAS

Nors nėra mažiausios abejones, 
kad jos turės išpildyti savo dar
bininku reikalavimus, nes iš nie- 

c

kur negaunama streiklaužių.
Mažųjų firmų darbininkai lai

mėjo sekamų pagerinimų: 18 
vai. darbo savaitėje' ir visiems 
dieniniams doleriu daugiau al
gos. Sliikiniams darbininkams 
algos pake Jta iki 10f/ .

Laimėjusieji rubsiuviai keti
na remti visais galimais budais 
streikuojančius save) elraugus.

Vasario I d. xiet’me" LSS. al
ma kuopa surengė diskusijų va
karą. Diskusuota "Kokiu budu 
darbo žmemės- gali pasiliuosuoti 

s.“ Didžiuma 
\ iemintėlis ke-

itlikta 
maneunai. Be t daugiausia pi 
darė“ juoku vvčiu generolas, v

\ irtine“ liet, tautiška katalikiš
ka Apveizdos Dievo parapija 
laikosi ytin ge-rai. Joje kle'bo- 
nauja ge-rb. kun. K. Petrošius, 
lai jaunas, energingas 
nių mylimas kunigas, 
nueiti ir pasiklausyti 
ir nuoširdžių pamokslų 
musų rymo-kalalikų kr 
mokslą1, kur girdėtis nuolatinis 
bliuzui jimas. čia žmonės išsi- 
neša gerų rimtų pamokų ir gy
vena sutikime'.

Tuo tarpu prie parapijos pri
klauso sekamos draugijos: “Bi
rutes” choro draugija, Lietuvių 
Jaunuomenes Vaikų choras, 
Moterų draugija “Adoracija” ir

Vasario 1 d. vietine LDLD. 
kuopa surengė prakalbas. Kal
bėję) et. L. Pr use i ka, “Laisvės” 
redakbirius. Kalbėjo elvicm at
vejais. Pirmu atveju kalbėjo a- 
pie' dabartinę Europos žmonių 
skerelynę karę, antru - Lie*l. 
Darbininkų Literatams Draugi
ją. Kalbėtojas labai rimtai pri-

Viskas atlikta, kiek to galima 
reikalauti nuo elarbininkų lošė
jų ir dainininkų, gerai. Kadan
gi vakaras buve> be' šokių, tai 
programas užtęsta apie 3 valan- 

Žmonių buvo gana daug, 
buvę) patenkinti.

Meištų Tamošelis.

klausi- 
išnešti 

otesto re•zoliue,iją prieš maisto 
ikmenu branguma. I’o aps-

apsamauoję, perdaug apsncieię 
me-s e'same'...

čia randasi keli protaujantis 
draugai. Butų gerą, kael jie* pa
sistengtų išjudinti minias snu- 
ehirueijančių musų miestelio kel
tuvių darbininkų... Draugai, į

V. F. MASITEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
. se*kr. Turk Mnftf. Co.

OTTO KUBIN
Wilce Co. prez. Atlas

[Brewing Co

vakarai 
kalbėli. V 
pamčgelžieit, ir tai suvis gre
mėzdiškai. Negeriau bus ir su 
sekamais jų “baliais”, kuriais 
jie* mano pakenkti LDLD. 76-tai 
kueipai. Bere ikale), vvrai!

GEO. C. WILCE
Ice (Jo. vice-prez. rI

JOZEF SIKYTA 
kasierius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

jų orgamzacijeis ( r) ir 11
Po prakalbų pakelta 

mas apie' reikalingumą

krautuvėse reikalingų e?aiktii, 
vadinasi boikotuoti juos. Iš 
rinkta net komisija, kuri vaikš
čiotų pe) stubas ir atkalbinėtų 
žmones, kael nieko nepirktii pas 
“Mockaus garbintoją.” Komi- 
tetan pateko ir \ lėtinis airių a\ i- 
kirpis. Ir žinotumėte, kiek jis 
turėjo vargo: visą diemą lakstė’ ir 
grasino biznieriams. Bet šie nei 
knist. Ar nepiktumas avikir
piu!? Vadinasi, jo misija imč- 

t 

tveriasi kiteis

Stre iką veria I. \V. W. unija 
Yra vilties, kael streikas bus lai 
mėtas. J. Puschus

Philaelelphijos rubsiuvių strei
kas dar vis nesibaigia. Neirs 
mažosios firmos susitaikė ir iš
pildė elarbininkų reikalavimus, 
bed elielžiosios, k. a. Kirshbau- 
mo, Snelburgo, Wanamakerie) ir 
kilos dar neneiri taikinties.

žinomų protestuoją ’pries jūsų 
berile viską kunigą“ ir 11- Apie' 
tai savininkui pranešę keli įžy
mus viete>s lietuviui. Keunite- 
tas, žinoma, suprato kaine šuo 
pakastas. Nie-ko nejaukiant pa
samdyta kita svt tame“ ir laukta 
atvykstant kalbėtojaus. Ir jei
gu nei Waukegaho klerikalų 
warantai prakalbos butii įvy
kę. Nusiminė bažn\liniukai.

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAL’PYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.

gauęioie ir tikroje Batikoje. .28 rnetuH teisingai vedamoje Batikoje. , 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banką (Clearing House) depozitą 

ir taupymo paelėjimą.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves. < 
WAEENTY SZYMANSKI 

pirklys
H. E. GTTE

ziavęs į Eieluvą pesKoii... auto 
nomijeis. Tečiaus sugrįželama 
atsinešė“ “užpiiiičiuotas” akis.

Buvo elar “monkių me'tlžietk 
le“ (?), šidlavos orchestra i

Tą pačią dien (vakare*) k 
surengė pasilinksminimo 
ii). Pirmiausia kuo[)os eJ 

Jasaičiu

Viename savo susirinkime 
vietine Liuosybės Draujj 
tarė surengti p. M. X.. 
prakalbą. Kaip visut 
čia nulosi sufanatizueilu žmone- v
lių, kurie' šitą draugijos žings
nį paskaitė“ “baisia bedievyste.” 
Imta varinėti laitai negražios in- 
trygos ir prie š rengėjus ir prieš 
patį p. Mockų, žodžiu, sujudę) 
visos “patamsių galybės” kael 
lik išardžius re ngiamąsias pra
kalbas. 'Tula vietos davatkėlė, 
turėjusi “gerą pažintį" su “airi- 
šių“ avikirpiu, jet paeleelama nu 
tarė sušaukti susirinkimą ap- 
svarstvmui be i suraelimui pase*- 

ų kovos buelų prieš 
tvirkinimą.“ N atarta v

Susirinkime rasta 
pavartoti sekamų

Bet laike' rinkimų Iii' patįs 
žmonės labai linksmai balsavb 
už republikonų ir e’enutkratii 
partijas, kurios juk yra tikro
sios to viso kaltininkes, čia tai
gi liuką toji patarle: po pietų 
šauktas nereikalingas. Po laiko 
nie-ko nebege-Įbes elejavimai.

I as mus, Kaip jau ’Naujienų 
skaityte)jai žino, eina atkakli ke> 
va tarp pažangiųjų ir atžagarei 
viii. Ta kova pasieki’ augščiau 
šio laipsnio su p. Mockaus sua 
rešlaviniu. Kaip žinia, Mockų 
liko išteisintas. Vis dėlto, žmo 
nė>e dar užsiliko nemaža kariu
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“Tvirtas kursas“. Adolph Duboulay, užreiškė,

Prezidentas Wils<
4 fpla ūkia p a va n d e ui ui ” 
nai, kur jį neša ta srov

a
su Vokietija. IV L ' \/ k ’ k k j A A 4 V \./ k IV A JlVUltJ

reikia užmušinėt kitos ša-

Tai buvo,be abejonės, nusi
leidimas iš jo pusės. Bet 
Wilsonas atmetė tą pasiuly- 
mą, reikalaudamas pirma 
atsaukt paliepimą apie 
rėš zoną“.

Wilsonas
tas” — dabartiniame 
kurse, kuris veda prie 
rėš.

i e š i n g ų ar m i j ų k a re i v i a i

vieni ki

Žinios,

nori but “tvir- 
savo

pti nuo savo kareiviu,

Tolyn vis 
griežčiau.

Socialistų kova prieš

Kareiviai po visų baiseny
bių pagrįš namo kitokiais 
žmonėmis, negu jie buvo, ei
dami i karę. Pasiliuosavę 
nuo savo uniformų ir gele
žinės disciplinos pančių, jie 
stos į kovą už savo reikalus 
prieš tuos ponus, kurie siun
tė juos į musių lauką.

jau nesitenkina vien protes-

kus kurstymus. Jie užėmė 
aiškią poziciją ir linkui val-

Ar matėt tuos 
apy plėšas!

kariuomenę.
Socialistų partija nutarė

Chicago “Tribune” sten
giasi sutnušt džingoizmo re

narius, kurie liuesu noru į- 
stotii į kariuomenę. To nu-

nių valstijų laikraščiai, pasi
žadėjo laikyt New York o 
mieste socialistai. Jisai 
svarstoma ir kituose mies
tuose. Liuosu noni stot lei
džiama socialistui tik i Rau
donojo Kryžiaus organiza
ciją (nevertėtų ir to daryt!). 
- Liuosnorį dalyvavimą ka
rėje socialistai skaitys nusi
dėjimu prieš savo partijos 
principus.

ji bjauriai užpuolė ant kon
greso komisijos narių, ku
rie balsavo prieš generalio 
kariuomenės štabo padidi
nimą. “Išvykite juos!” su

, minėdama dviejų

eitos pėtnyčios protesto mi
tinge. “Išvykite juos iš mie-

re susirinkusiems į mitingą

Kareiviai 
protauja.

t -------------

Jau daug kartų buvo sa- 
Jkyta, kad kareiviai musių 
laukuose Europoje visi ne 
taip jaučia ir galvoja, kaip 
patriotiškieji žurnalistai, ku 
rie, sėdėdami namie, kursto 
tautinio šovinizmo ugnį. Ka
reiviams yra svetimas nea- 

SE .pykantos jausmas prieš sa-
• ir iin tn-

s

E'V4
R* yiTziw' •,K'

kovoje su savo valdžia, negu 
eiti kariaut su Vokietija. 
“Jiems vieta kalėjime!”

Musų draugai miesto ta- 
r y b oje, ž i n omą., ne n usigąs 
šito džingoistų klyksmo. Pi
liečių minios taip-pat nenu
silenks prieš jį. Pritarimo

pavirtę bepro-
; tėmis žmonių žudymo maši-

^^omis.
'j Kareiviai ,ir apkasuose 

t y,Jbudami, nepaliauja protavę.

zitų, kurie minta ir tunka 
iš karės biznio. Darbinin
kų minios ir šiaip doros ir 
proto nenustojusieji žmonės 
tiktai pasibiaurės bejiegiu 
džingoistų organo staugimu.

fron.to kanadiečiai. Vie-

ti. Jie turi atsimint, kad tie 
staugiantis šakalai gali pa
virst pavojinga spėka, kuo
met atsiras tinkamos tam 
sąlygos. Karingosios gau-

iš to kanadiečių būrio, jos spėka užaugs šimterio-
IĮ - , . ■' '

*>i i. »***Mr*«^w».**i»**«^M*^i^*ww**.**** 

s karė. Iš men
kos saujelės jie tuomet pasi
darys padėj imo viešpačiai. 
Jų balsas tuomet įgis dau
giau svarbos, negu milionų 
darbininku. Kares laiku vi
suomet taip esti. Nuožmių, 
besąžinių politikierių kuope
lės, pasiremdamos stambio-

spirtim, pasigrobia tuomet 
valstybes vairą i savo na
gus ir nustumia j šalį liaudį.

gaivalų laukt, kuomet jiems 
pavyks įgyt galią, tą dabar

APŽVALGA.
KAIZERIS IR 
WILSONAS.

taip-pat priešingas demokratiš-

nos.

Laike kaizerio gimimo die
nos, susirinkus didžiunijai 
ceiilralių valstybių, nutarta 
pradėti karę submarinom ant

nių, neigi reichstago, nors ži
nota, kad del naudojimo sub-

merika, ko nenori visi Vokie
tijos žmonės.

Vienas kaizeris taip nuta-

“Dženlelmonai kongreso, 
aš jau pertraukiau diplomati-

dariau, niekelio nepasiklau
sęs. Mes esame per plauką

djplomatiškų ryšių pertrau
kimo...

Kaizeris iš vienos pusės,
Wilsonas — iš kitos. Du

NUTARIMAI 
PRIEŠ KARĘ.

“Kova” primena socialistų 
tarptautinių kongresų nutari-

barėmis ir karių pavojais, 
ko:

gresas Štutgarte (1907 m.) 
savo rezoliucijoj sako: jei ka
ras įvykių, reikia kovoti, kad

baigias ir kartu “kelti minias 
panaudoti karo iššauktą j:

visos

mą. Bazelio Kongresas, Įvy
kus is 1912 m. belaukiant pa

rioms 
koms 
kiami

(gaujoms). Jame šau- 
visų šalių darbininkai 
bl karą karui; pa vyz

džiui paduodama Paryžiaus 
Komuna (1871 m. per karą su

mu šaudyti kils į kitą del ka-

Amerikos Soc. Partijos plat-

menkos imperialistinę politi
ką ir pasvaigusį militarizmo 
geidayimą ir šaukia darbinin
kus kovoti prieS tai. Ten mes 
tarp kita ko skaitome: “Klo- 
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matome aiškiai. Tą pasako pasidalinimą
Tribūne”. Ji geistų užšlo-

sius darbo žmonių atstovus.

to, kad gautų tie gaivalai j-

giau padalinta darbas tarpe 
darbininkų, tuo jie padaro 
daugiau naudos. To klausi-

per keletą metų nebūtų apie 
moterų re i k a 1 u s ra siusi

čiu jos darbui, užaugo ir ta
m o negali

Reikia kovot viso- 1 Vl f "
I koks darbo pasidalinimas ! 
Be abejonės yra. Draugai, 
kurie mėgina tatai užginčy
ti, sako netiesą. Musų laik
raščiai leidžiama ne vienoje 
vietoje; jie veikia ne vienoje 
srityje, ir jie eina ne vieno
du tankumu.

Ta aplinkybė, kad “Nau
jienos” leidžiama Chicagoje, 
“Laisvė” Brooklyne ir tt., 
jau labai žymiai paskinto 
tarpe jų darbą. Laikraštis 
savo leidimo vietoje visuo
met daug daugiau prasipla
tina, negu kitose kolonijose.

miš jiegomis prieš karės pa
vojų !

Tegul tas džingoistų stau
gimas paragina darbininkus 
dar arčiau susispiest aplink 
tą vėliavą,' po kurią stovi 
musų drąsieji aldermanai 
Kennedy ir Rodriguez.

Musų laikraščiai turi dau
ginus ar mažiaus atskirtas 
veikimo sritis. Tuo nesako
me, žinoma, kad šitų sričių 
nebūtų galima dar geriau 
atskirti. Galima ir naudin
ga butų geriau atskirti, tik

Kontestas atsirūgsta, 
n pateko šitoks laiškelis

klesą, tiek namie, tiek svetur. 
Mes turime žiūrėti, kad neda
vus tam savo priešininkui 
ginkluotos spėkos, nors ji bu
tų dargi “demokratinės ar
mijos“ vardu pridengta... 
Soc. Partija veda klesų kovą 
ir šaukia visus kasyklų ir gi
rių, geležinkelių ir laivų, fab
rikų ir laukų darbininkus pa
vartoti savo ekonominę ir in
dustrinę iėgą, atsisakant kas
ti anglis, gabenti kareivius, 
rūpinti maisto ir kitokių rei
kalingų karo tikslams daiktų,

jaučiai klesai kontroliuoti 
ginkluotas spėkas ir ekonomi
nę iegą, reikalingą užpuoli
mams svetur ir industriniam 
despotizmui namie 
ti...” Dabar tai turi 
veniman vykinama, 
rtijos pareiga, bent

buti gy-

visa ka

neliktu.c
Musų “rcvoliticinių” pramo

sas“ apie grasinantį karės pa
vojų nė burbt- Prieš jų neap-

menkniekiai, kaip kare, neturi 
jokios reikšmes.

Socialistų laikraščiai ir 
organizacija.

Tik po dviejų suviršum 
savaičių laiko mes radome 
progos vėl sugrįžti prie to 
klausimo, kuri pradėjome 
gvildenti “Naujienų” 22-am 
numeryje (žiur. str. “Socia
listų laikraščių santykiai”).

Pereitame savo straipsny
je mes kalbėjome apie esan
čius.dabar santykius lietu
vių socialistų laikraščių tar
pe ir apie kuriuos-nekuriuos 
pasiūlymus tiems santy
kiams taisyti. Mes išreiškė
me nuomonę, kad yra klai
dingas tūlų sąjungiečių tei
kiamas receptas, pagal ku
rį “Kova” turinti stovėt 
“pryšakyje”, o kiti soc. lai
kraščiai “užpakalyje”. To 
recepto vieton mes rekome
ndavome laikraščių lygybės 
(taip sakant, “juridinės ly
gybės”) ir jų bendradarbia
vimo principus.

Kad socialistų spaudos 
veikimas butų pasekmingas 
ir kad santykiai joje butų 
harmoniški, reikia pripa
žint jos nariams teisę but 
savarankiais ir tarties tarp 
savęs, kaipo lygus su lygiu. 
Jie visi turi tarnaut vienam 
bendram tikslui ir todėl jie 
privalo jausties kaipo ben
dro darbo dalyvautojai, kai
po bendradarbiai.

Bendradarbiavimas arba 
dalyvavimas keleto darbi
ninkų vienatie darbe, kaip 
žinia, anksčiau ar vėliau iš
šaukia klausimų apie darbo

čiau gaunamas, jisai tos vie
tos reikalams pašvenčia y- 
patingos domos ir todėl iš 
kitur atėjęs laikraštis beveik 
negali,su juo lenktyniuoti. 
Svetimos kolonijos laikraš
tis čionai platinasi tiktai 
“parinktoje“ publikoje—to
kioje, kuri daug laikraščių 
skaito, arba tokioje, kuriai 
tas laikraštis patinka savo 
ypatinga spalva, tam tikrais 
skyriais ir t.t Kada “Kelei
vis” su “Laisve” ėjo viena
me mieste, juodu labai ken
kė vienas antram, ir kovojo, 
o dabar juodu sutinka ne
blogiausiai.

Antrą stambų darbo pasi
dalinimą tarp laikraščių at
nešė ne vienodas jų ėjimo 
tankumas. Dienraštis labai 
mažai bepastoja kelią savai- 
traščiams, o savaitraščiai 
mėnesiniam žurnalui. Juo 
laikraštis eina tankiau, tuo 
daugdau jisai turi rupinties 
greitų žinių pranešimu; juo 
jisai eina rečiau, tuo 
daugiau reikia jį pripildyti 
“nesęstančia” medžiaga: 
straipsniais, beletristika, ži
nių apžvalgomis. Dabar iš 
visų liet, socialistų laikraš
čių tik “Keleivis” su “Kova 
eina vienodu tankumu ir 
mėnesiniai laikraščiai. Bet 
jie vargiai delei to daug tru
kdo kits kitą.

Prašalinimui konkurenci
jos tarpe laikraščių tarnau
ja da ir jų stengimasi apsi
rinki skirtingą nuo kitų vei
kimo sritį. Tarp “Kovos”, 
pavyzdžiui, ir kitų soc. laik
raščių yra didelis skirtumas 
tame, kad ji vyriausiu savo 
uždaviniu stato saugojimą 
L. S. S. reikalų. “Kova” sten 
giasi laikyt daikte Sąjungos 
dalis ir rūpinasi jos narių 
išlavinimu. Eiti prie kitų 
žmonių jai yra antraeilis 
dalykas; todėl ji taip išdi
džiai kalba apie “skaitytojų 
gaudymą”. Tuo tarpu “pri
vatiniai” laikraščiai didelę 
didžiumą saVo skaitytojų 
randa už Sąjungos sienų. 
Natūraliu budu jie turi ir 
but taip vedami, kad galė
tų pasiekt tas minias, 'ku
rios nėra suorganizuotos so
cialistų organizacijoje. Kaip 
patyrimas rodo, jiems tatai 
ir sekėsi iki šiol gana gerai. 
“Keleivį” su jo populiariais 
“pasikalbėjimais” ir juokais 
skaito tūkstančiai tikrų ka
talikų; o “Naujienas” už jų 
greitai teikiamas žinias ir 
drąsią poziciją visuose gy
venimo klausimuose gerbia 
ir skaito ne vien socialistai 
ir šiaip pirmeivė Chicagos 
visuomenė,- bet ir protau
jantis parapijonįs. O i§kur 
rastųsi miniose platus prita
rimas P, L* M* S-ųih, jęigu
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pasitart. Darbo pasidalini
mas, kuris apsireiškia dabar 
musų spaudoje, įvyko dau
giau pats savaimi, negu lai
kraščių leidėjų arba redak
torių noru. Truputis dau
giau iniciatyvos LHU pusės 
butų visai ne pro salį.

Bet nėra reikalo bendra
darbiavimo principą apri
bot tiktai darbo pasidalini
mu. Musu laikraščiai turė-

biau parėmus kits kitą — 
kaip idėjiniu ir moraliu, 
taip ir materialiu žvilgsniu, 
o taipgi ir kad geriau išven-

pe harmoniją (sutikimą, vie

Kitados, kada dar mes,

toriai, tikėjome, kad pas 
kiekvieną musų gali būti pa
kankamai noro vien draugi
škos sutarties keliu praša
lint iš musų tarpo kivirčus 
ir trynes, buvo įsteigta 
Spaudos Sandora. Jos išdir
btosios taisyklės ir nuolati
niai ryšiai, kuriuos ji palai
kydavo tarp laikraščių, apie 
trejetą metų gana pasek
mingai saugojo musų spau
dą nuo didelių susikirtimų. 
Dabarj žinoma, dalykai' sto^ 
vi kitaip. “Dabar — anot 
L. S. S. organo redakcijos—, 
Kapsukui prie 'Kovos’ atvy
kus... būtinai (?) turėjo pa
didėti... kova.” Tasai, mat, 
naujai atvykusis prie‘“Ko
vos” rašytojas yra giliai įsi
tikinęs, kad kova su kitaip 
manančiais socialistais yra 
taip-pat reikalinga darbi
ninkų išganymui, kaip ir ko
va su kapitalistais ir jų par
tijomis, arba dar labiau. 
Draugiškos sutartis tarpe 
visų soc. laikraščių prie to
kių aplinkybių yra negali
mos ir neturi reikšmės. Tad 
šitą dalyką mes ir paliksime 
—iki geresnės ateities.

(Pabaiga bus ryto.)

Kad kiaule ragus turėtų...
Kad, ryšiams su Vokietija tru-

neralio štabo iki devyniasde- 
šimts dvieju nariu, ir kaikurie

tam pasipriešino, Gbicagos 
džingoistų Tribune ėmė ma- 
liauskiškai šaukti ir reikalauti,

nariai butų

Kad milžiniškame proteste 
prieš karę susirinkime, Chica
go], socialistai aldermanai — 
Kennedy ir Rodriguez — aštriai

čioms,

šaukti ir reikalauti, kad minėtu 
du aldermanu butų ant tų pėdų 
ne tik iš miesto tarybos išguiti, 
bet, kaipo tėvynės išdavikai, 
kalėjiman numesti*

—Jeigu kiaulė ragus turėtu 
visą svietą ijbadytų,

1 s A — A 
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gai. Aš buvau užsirašęs “Drau- 
gą“ trims melams, norėdamas 
pagelbėti jaunam vaikinui S. P.
M. laimėti kontestą, bet dabar/ 
žiūriu, kad geriausios dovanos 
teko kunigams. Pasirodo, kad 
kunigai taipjau dalyvavo kon- 
teslo, o jų žmonės turi klausyti* 
Bet kad jau taip, tai nors užsi
mokėjau iškalno trims metams,

kunigai skaito ir automobiliais 
važinėjas. Man jo nebereikia* 
Nuo šios dienos skaitysiu “Nau- 
jienas“, nes noriu turėt dienraš
ti. • Pranciškus Sroginis.”

Gerb. Pabraiža ! — Kas dary
ti? Prisikabino prie manęs Dėdė 
Šernas. Rašinėja man laiškus* 
kuriuose nurodo, buk dabar at-

irdui išgarsinti. Girdi, 
urnai kareiviams dan-

luo adresu siunčiami. Dantų 
lopymo amatu aš neužsiimu.

cio gyvena: jie su savo “prepa-

dėdei Seniui paduoti? Kaip čia 
jam tatai išaiškinus? — Aptie- 
korius.

rašiau į “Jalui. Sk.“, bei per 
klaidą užadresavau lamstai. Nu,

bepataisyt. Taigi dabar aš pa
sisakysiu, kokia puiki mintis at-

išanksto atitaisyti klaidas, ku
rias aš padarysiu berašydamas 
straipsnius i “J. Sk.” Tai geriau-

“kritikų.“ Jie tada neturės pro
gos z prisikabinti prie manęs,

rašysiu.
Juk žinai, p. Pabraiža, kad 

kuo daugiau žmogus rašo, tuo

ba kuo ilgesnius straipsnius pa
rašo, tuo tie straipsniai skystės
iu. Tai faktas. Bet vis tiek, Aš 
noriu atsižymėti, lodei pasiry-

snių, kad kaip norint subytinus 
visus “J. Sk.“ bendradarbius* 

aš tikiuosi laimėt piriną
Aš neabejoju, kad man

kokia

Baikos! šią gadynę daugiau 
paisoma į kiekybę, negu į koky-

Žinoma, kritikai nesnaus, jie
ma

no straipsnius, bet aš jiems 
sakau iškalno, kad geriau tegul 
nei nebando. Turiu pakanka
mai argumentų visiems užmeti
mams atremti. Aš nei 
kinesių kiekvienam a 
pasakysiu visiems

met

<avę mano 
savo. Tuo- 
kritikuoti, 
atvs kieno

Kitas Mėnulis.
... .  .. .

WASHINGTONAS, vas. 
13. — Mexikos užrubežihių 
reikalų sekretorius inteikė 
Suv. Valstijoms notą, kurioj 
raginama sustabdyti siunti
mą maisto ir amunicijos ka- 
riaujančiomsioms Europos 
valstybėms. Mexikos valtttia 
atsišaukė į Suv. Valstijas, 
Argentiną t'i’ V

,į
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DELKO KUNIGAI
PRIEŠINGI LAISVEI?

‘Jaun. Sk.” 
ginčai visai 
Susimilda-

sirado. Jeigu ta 
kokis tyrinėtojas 
tą patyrti apie 
sunkindavo n 
mu i ran k i u. <- < 
takaus
— bent didele didžiuma

luinas 
nūs 
vai, 
spinduliu.

0 Valmikis, tuo laiku

sesutė palydėjo
Ji naiviai klausė: a

* Sesyte*kodėl apleM

iiuia ašarų

viešpataujantį surėdymą, kuris 
duoda progos vicnieiris likti po

or gaiš- Tos 
socialistams 

lankiai prisieina kovoti ir su sa-

Vienas didžiausių 
nuo senei nebuvusių

ir atsirado 
mėgino šį- 

gaintą, tai jį ap-

Dievo
Romos karaliją- 

žodis ne

BUK PALAIMINTA!
Indijos legenda.

Iš 1L Sienkiexvicz'iaus

žmonėms i 
gti. L o tau

protestuojama — kur kiši nosį! 
— o jei rašo vedusis vyras arba 
“senas jaunuolis” — to tai lie
pas tebiam a.

tik taip sau apleido tą skyrių?
Aš nekalbėsiu apsivedjmo 

klausimu, bet bandysiu naaiš

mis skaitysis kaip su lygi 
atsissakys veikti sykiu su vyrais

M. Galeškytė,

Stebuklinga mergaite! 
dau sviete tavęs vertą vietą 
s i gyvi

Vaimikis-gi antrą sykį alkai

ant bažnyčios, kad Dievas sugrą
žintų paklydusią avelę.” Ir vėl 
biznis ir vėl gyvenk kaip ponas.

Taigi dabar man rodosi jau 
nesunku išrišti klausimas — 
delko kunigai priešingi darbi
ninkų laisvei? Tik pažvclgkime 
į sekančias priežastis-, Pirmas, 
jie (kun.) nėra darbininkų kle- 
sos ir dėlto jie darbininkų var
gų nejaučia. Antra, jie moki
nasi ne dėlto, kad platinti ap- 
šyietą tarp žmonių, o tik tam, 
kad kito darbu sau linksmą gy
venimą daryti. Trečia, jų visas 
gyvenimas vra daromas iš iš- 
mislvtu ir nebūto daiktu. O ka- ± i.- c
daugi šitas gyvenimas lik liglai- 
k’nis tariant jų žodžiais -- 
o po mirties, kaip Dievas duos, 
tai žinoma, nereikia praleisti

Pirmiausia turime pažve 
praeitį 
atgal mokslas stovėjo ant labai 
žemo laipsnio. Mokslas apie

itiei - atsake mer 
Kame-gi tai liepei ap 

šitai, toj vienoj šir 
au ir snieginus kaina

Eikim lobaus. Kunigužis pa
gavęs lokio puikaus gyvenimo 
pamatęs, kad jo loji laimė su-

tygiais teises naudoties joS gery
bėmis, ir niekus neturi teisės

Taigi nieko nuos- 
jeigu tų laikų žmonės 

ma

nio mes jau dvi kuopi ju. j. 
Lygos, kurių užduotis — - dar- 
buoties jaunuomenes labui, vie
nyti visą progresyviškąjį jauni
mą į vieną kūną, supažindinti 
su musų tikslais ir tą jaunuome
nę, kurią kunigai pavergę laiko,

jeigu jis pasakytų teisybę darbi
ninkams, tada jis liktų savo kon- 
f ratini iškeiktas ir iš unijos išme 
slas, ir turėtų, eiti į eiles kovo
jančią už tiesą ir laisvę. Bet 
kovojančių eilėse diena tamsi ir 
ten nėra kunigiškos laimes... bet 

uja nelaisve, badas ir 
Pamatęs tai jaunas ku- 
pasiaštrina nagus ir se

ga vo
gėrisi žmonija
o RezuUrtai to finisiLdarbo bus
labui 'puikus, ; brangintini, '

rado. Laikui bėgant ir moks
las pradėjo tobulintis. Ir, ant 
galo, jau tiek išsitobulino, kad 

m t - ir Dievui pa- 
: saulės, menulio, 
žmogaus atsirady- 

s likos iš Dievo atimta, o ati-

visuomenei
lik dėlto, kad; išgelbėjus

ra i žino ir supranta 
giau darbininkai p 
miškai, tuo sunkiau bus juos lai
kyti protiškai pavergus. O kaip 
tik darbininkai užtektinai pasi- 
liuosuos iš protiškos verg-je-, 
tada visiems darbininkų mul
kintojams reikės eiti arkliams 
šėko piauti. Kunigužiai gerai 
tai supranta, todėl jie ir griebia
si visokių priemonių, kad palai
kius darbininkus nemastančiais.

Jaunime! ateities laisvė tavo 
inkose: prie kurių prisidesi, — 
r prie laisvės šalininkų-sociaibt* 
i, ar prie priešininkų — kapi* 
distų. kunigužių ir t. p.?

P. Kaminskas.

dinlis susipratusiu darbininku
Dabai' pažvelgkimc ir į lai 

vės šalininkų-socialistų pusę 
pažiūrėkime delko socialist 
reikalauja darbininkams laisv

ant žemes, tai yraDievo sutver 
ta ir niekas kitas negali perk oi 
sti- Antra vertus, kas gi gal

-Vandenų gilmėje šliaužiuo 
ja žalčiai ir kitos baidyklės: bi 
jau, viešpatie!
e —Ar norite begalinių tyrų?

rupi. Didžiausis jų 
i sustiprinimas Ry- 

Darbininkais jie 
i vien tuo tikslu, kad anų 

nepainaus iš savo nagų ir išplč-

kus nelaisvėj ir prieš.laisves ša- 
lininkus-socialistus gatavi at
verti didžiausias jūres pragaro, 
kad tik niekas nedrįstų prie so
cialistų prisidėti. Atsižvelgiant

uos maino savo noumonca, ka 
pirštinaites) nėra taip jau nepa 
stovios.
nereiškia 
armijos.

Gana.
galutinas
pirmoje vietoje, nustojo rašiu
sios todėl, kad vyrai to nenorė
jo. Vyrai pasirodė esą egoistai. 
Jie, nors save skaito ir pažan
giais, neiškentė nepasakę, kad 
moteris stovi žemiau už vyrą 
protiniame išsivystyme; jie pa
glemžė sau privilegijas rašyti:

šlami mimas pries soeia’mzmą. 
Negana to, jie (kunigai) paš
venčia tam tikslui bažnyčiose 
sakyklas, iš kurių kas nedėldic- 
nį yra koneveikiami susipratu
sioj i darbininkai. Nors šitie jų 
kėliojimai duodą jiems neko
kius rezultatus, bei visgi jie lai
ko apglėbę didelę .darbininkų

kaip vaikinų, taip ir merginų 
net ir vedusios moters rašė 

Bet kai-kurie pradėjo proles 
tuoti. Girdi, čia 
jaunimo reikalai, 
rims nėra v i (tos: 

Maža to

Todėl, gerbiamieji ir gerbia
mosios, stverkimes už darbo 
nieko nelaukdami — jog jauni
mas tai busimo gyvenimo pa
matas. Prikalbinėkime 
draugus ir drauges pi 
prie L. S. J. L.. Lai nebūna nė 
vieno jaunuolio (lės) neprigu
linčio prie tos organizacijos.

Dar kartą sakau, jaunuoliai 
(lės), sukruskime; parodykime 
savo gabumus, pajudinkime že- 

atkreipia visuomenė 
į mus; lai džiaugiasi ir 

musų darbais,

musų lašiniai ne kiek nenioges 
ui už jų. Tuo nieko neatsiek 
tume. Tuo tarpu 
nukentėtu. Tušti v
nėra pageidaujami
nri, skaitytojams n<
tokis ir toki*,draugas nesuprato 
tokio ir tokio draugo išreikštų 
minčių
gul perskaito antru kartu - ir 
supras. Tuo keliu bus išveng
tos bereikalingos polemikos.

Na, o dejuoti, kad merginos 
vėl sulindo po kunigų skverno— 
yra visai nepamatuota. Jos

kainai mąstyti, žinoma, reikia 
juos nusilpninti fiziškai: reikia 
užduoti visokius pasninkus; rei-

Ir taip, vyručiai atkreipkite 
nors kartą savo akyvas akis į 
save ir pažiūrėkite ar ten viskas 
tvarkoje. Merginos, jei su jo- 

ne-

Ar žinai tu, sakalėli, 
Kodėl tavo plunksnos bai 
Ar žinai tu, margs žalteli 
Kodėl tavo akis šaltos? 
Ar žinai tu, rulitele. 
Ko taip rasos suspindėjo? 
Ar žinai tu, mergužėle, 
Ko tau širdi sudrebėjo? 
Ar žinai tu valandėle, 
Kiek mirčių savyj nešioji ?

Norint likti kunigu, reikia tu
rėti nemaža pinigų, su kurių pa- 
gelba galima butų išeiti mokslą. 
Tos priežasties dėlėj paprastam 
darbininko Simui tas negalima. 
Todėl ir dabartini kunigužiai yra 
turtingųjų sunūs 
kia užmiršti, kad turtingieji Iri 
džia savo vaikus į mokslą ne del 
to, kad iš jų butų 
nauda
juos nuo sunkaus, suodino ir pa
vojingo darbo. Tolinus, teras 
leidžia sūnų į mokslą ir tikisi, 
kad jo sūnūs išėjęs tuoksią nors 
dalį (jei ne su procentu) išleis
ta ant mokslo pinigų sugrąžins

mas, prasisK} i e, u 
ale Valmikis.

dus Įsikūnijusį lotų, ba
it žys. Perlakaušis išleiig- 
jo saujos iššliaužė žemėn, 

rankos nulėpo prie strėnų ir li
ko m bylis, kaip kad didis Kryš- 
na butu ji medžiu ant vandens

kaip į jo veikalą stebinsi, ir tarė:
Pakirsk, Valmiki, ir pra

bilk'
Ir Valmikis prabilo:

... Myliu!,.
'Tą vieną žodį teatminė ir tą 

vieną tegalėjo ištarti.
Kryšnos veidas staigiai pra-

Žinomas (kdykas tas nega
lėjo patikli visokiems darbinin
kų išnaudotojams, kurie su pa- 
gelba tikėjimo į Dievo darė sau 
lengvą ir smagų gyvenimą iš 
prastų darbininkų. Ir kad už
bėgus mokslui už akių, jie ap
skelbė kovą kiekvienam, kuris 
išdrįso nepripažinti jų Dievo, 
kaipo sutvertojo 
ir nerdį'įmų 
vadind 
tai, įm mokslas

> vyrai norėjo 
n io. Susidėjus 

mergi-

visų regimų 
daiktų. Tankiai 

f), net “velnio išmislu”, 
it rasdavo, kaipo 

Bet kaip yra 
eganti vandeni

darbininkai neprivalo niekada 
ilsėtis, bet turi dirbti, dirbti ir 
dirbti... kad užsipelnius “dan
gaus karalystę”. O jeigu kas 
pasako delko kunigužiai ne
pasninkauja, tai tokį užtenka 
apskelbti “bedieviu” ir atlikta... 
Prie to da ir naujas būdas gauti 
daugiau pinigų: “Katalikai mel-

šiandiu žmonija pasiekė labai 
augšto ei vibracijos laipsnio. 
Ačiū mokslo vyru gabumui, \ i- 
sokir paranknma:, mandriau- 
sios mašinos išrasta; rodos, jau 
mums d«auginu nieko ir nebelie
ka veikti, kaip tik iškėlus į dan
gų rankas dėkoti “Dievui” UŽ 
visas tas gerybes, Klystume 
mes taip tųąnydami. Nežiūrint 
t p viso, kasdien įneš snsidmM*
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virsius, ir vandenų gilinu, pilni 
keistų esybių, ir tyrus su vėsu 
Jais ir audromis, ir tamsias EI 
loros olas, vėl tat bijau, <

rs su naujomis 
įlėiuis, kurias
: • mesime išris

pavertei mane 
gi dabar ap- 

Atmink, vieš
patie, jog, žiedu būdama, .vir-

laušimą gvildenti vyrams.
Iš visko matosi, kad apie 

Jaun. S.” susispietė kaip nevė

lu žemėje daiktu žmogų esant ir 
Idydau. šitai, regiu šiaurunėlio 
Iniguojamą lotaus žiedą. Kiek
gi jis kartų puikesnis 
gyvas esybes: šitai, jo 
atsivėrė prieš sidabrinę menesio 
šviesą - ir nebegaliu akių nuo 
jo atitraukti...

Taip, nėra tarp žmonių nie
ko lygaus! atkartojo atsiduk-

šallis. 
niguži 
da darbininkui aūt sprando. C) 
kad darbininkai nepastebėtų ku
nigo tupinčio jam ant sprando, 
lai jisai savo nagais sukabina 
darbininko protą ir laiko nelai
svei. Kada darbininkai sustrei
kuoja, reikalaudami iš darbo 
bosų žmoniško atlyrginimo už 
savo darbą, rodos, tas neturėtų 
apeiti kunigužių, nes tai darbi
ninku ekonominė kova ir nieko v
bendra neturi su kunigų skelbia
mu mokslu
tenai kiša nosį, iškeikdami dar 
bininkus už nenuolankumą bo 
sams. Delko? Dėlto, kad k u 
nigužiai užtai gauna gerai ap

Jie tai ir stengiasi užduoti savo 
toną. Todėl aišku, kad ne mer
ginos apleido skyrų, bet skyrius

ku-so
dari liniuku <.

iš antros pusės.
si ’r po šiai diei 
mi's matome, j 
klesa vis smarkiau

jHtu kumgu.z ų ūmios. Aa. ta 
da jam atsidaro duris i gyveni 
mo laime: p.inigu užtektinai 
lengvas ('.urbus, žmonių pagar 
ba, jauna graži Onytė... nieką.’

pigumų 
'š geros 

materijos ;\mosKeag gingnam, su skoniu pri
rinktu rick rack kaspinu Nr fiĮPtfl 
iki 14. Su diržais modeliai, 
šviesios ii- tamsios spalvos, 
reguliarė vertė 85 centai, ti- gį || 

k ta i ...... ..........................
(Vienas kostumeris su tuo apskelbimu tiktai) 

JULIJŲ* t HM m, ųj

Iškirpę šį apskelbimą atsineškite

kuosc. o jiems pruai'c baisai siy 
gų, ištemptu ant pcriasraigių iš 
nuros ii* žodžiai žmogiškos girs

nuėjus į bažnyčią 
žinai ka ar neži- 4.

i ir atliktas kriu
kis... čia reikia pastebėti, kad 
daugelis kunigų nors baigia ir 
augštesnį mokslą, bet negali pa
sakyti netik pamokslo, bei ir 
t’nkamą pasakaitę.

sakoma 
niekas negali užtvenkt:, taip ii 
mokslo niekas negalėjo susl.ib

šiandieninis pasaulis — tai ne 
inkvizicijos laikai; kryžiuočių ga 
lybe ant visados sulaužyta.

Brangus jaunime, nemanyk, 
jog aš čia kalbu prieš tikėjimą. 
Ne. Aš višai ne tą turiu omenyj 

mano supratimu, tikėjimas 
- tai privatiškas dalyrkas. Ti

kėkite kaip jums patinka, man 
vistiek, aš tik stengiuos nurody
ti prie ko mus veda kunigų po
litika.

Dabar kįla klausymas, kaip 
mes turime prieš tą piktą kovo
ti? Kokių įrankių stverties?

Mums čia nereikalingi joki 
kariški įrankiai; mums reikalin
ga susipratimas ir vienybė. 
Mes visi turime stoti į susipratu
sių darbininkų eiles — organi
zuot ies. Rengkjme prakalbas, 
agituokime visomis jiegomis 
prieš tą baisią šmėklą, kurią ku
nigai su savo pataikūnais tveria.

Nors mažai mes turime kalbė
tojų ir agitatorių, vienok nenu- 

1, nes 
Turi-

gvildenami 
todėl mote- 
i savo veži- c

mą nesėsk! iviaza 10, nekuric 
tiesiog užreiškė, jog apskritai 
me rginos negali nuosakiai gvil
denti klausimų. Esą jos rašo lik 
tuosyk, kada “nelemtas liki
mas” išplėšia iš jų mylimąjį.

Vadinasi, path 
musų pasišalini 
tokioms a pys lovom
noms niekas daugiau neliko da
ryti, kaip tik nerašyti. Juk bu
tų juokinga, jei mes pradėtu
me da rodi nėti vvrams, kad

buk šiltu pavasa 
pejau ir lepelius glaudžiau, betirio vėju, kursai juos sutirpdo 

idenų gilmėj buk per

diena, 
žengė 
bukta- K-

Bet kad giliau žvilgterėjo į Val- 
mikio širdį, jos veidas staigiai 
išblyško, ir baimė, kaip šiaurės 
vėjas, ją apėmė.

Krvšna nustebo.

Atsimenu, kai šiandie, ų ge- V 
gūžio rytmetį, kada skinaus StfHįK 
sena bakuži'. Saulutė 
raudona, tarytum, pranašaviį^ 
num vargingą kelionę. ‘

Užme rkiu akis ir matau 
motušę, k m*i verkė nuo 
skausmo; girdžiu drebantį 
baisa, .lis laimino mane:

Sudiev, brangus, nuin^MH 
\ nikeli! Keliauk tu, 8VeUud$j| 
platųjį pasaulį, gal ten ir

o kartu 
su mumis ir žmonija.

A. Dvylis.

Verkia kunigai atsiminę in
kvizicijos laikus, keikia progre- 
syviškąją visuomenę, užmiršda
mi artimo meilę; užsako bažny
čiose pasninkus, laiko visokias 
pamaldas, melc’iziasi patįs ir lie
pia sayo parapijonams melsties 
prie Die vo, kad Jisai sugrąžintų 
jiems

Bet brolau

sjeiejo judėjimas 
savus iš ve'j'gijos. 
gimė, socializmas 
jiaskelbe kovą visiems darbinin
kų išnaudotojams. Tada prasi
dėjo kova tarp klesų: darbiuin- 

ialislų, iš vienos pusės, ir 
priešų kapitalistų •- - 

Toji kova tęsia- 
li. šiandie1 jau 
>g darbininkų 

smarkiau 
į Kovą su savo Įiriešais. Ir 
k ištinka susirėmimas 
\nrbi n inkų ir jų priešų, vi- 

socia- 
eilėse

Liko (Brasta ir darbininkams 
apskelbta, kad žmogus nėra sut
vertas kokio lai Dievo, bet. iš- 
sivvstė iš žemesniu gyvūnų ir 
darbininkai yra netiesiotai pa-

) i (įsiems; da rbimn 
ikslui jie turi s ui 
organizacijas, lei 
us, kuriuose skel

Kas Klausia, 
Ii, kur dingo 
rios i molai

32 Jos. Reliac- 
I merginos ly- 
jauiuioles, ku- 

rašinėdavo i L 
"Jaunuomenes Skyrių“?

Išticsų, atrodo, kad musų 
jaunuolės jau viską pasakė, ir 
daugiau nieko nebeturi sakvti-

Bjistus laikas, Huduos dienos 
Kur žiuri vargai tik vieni; 
Nėr pasaulyje ramumo, 
l^aisi kare" viešpatauja. 
Miiij onais žmonės žųva. 
ILaukai kūnais jų nukloti. 
Sriautų sriautais kraujas Ic 
Salįs tyrlaukiais pavirto. 
Žmones, žmones, susipraskin 
Kelkiui baisa prieš ta kare:

Beris jiems brangesnis už (ei
be. Karštas katalikas, nors 1 M
butų morališkai nupuolęs,

■ ris aukauja vieną-kitą dolerį 
žmriai šventai, tai ir geras. 
Kuniuai atsimena tuos laikus, 
da jie buvo viešpačiais pašau- 
i. Tada jie' turėjo neapribuo- 

k a n kin o mokslo v v- v 
aut laužo naujų teo- 

sKeine'ju.s vienok tie visi 
irbai buvo skaitomi prakil-

Vertes 85c spe<
Panedelyje po

Su šiuo apskelbimu Draj 
ant 2-re amiš

vėjeliui papučiant. Bijojau, 
viešpatie, smarkių lytų ir audrų, 
bijojau perkūnų ir žaibų, bijo
jau pagaliau ir deginančių sau
lės spindulių. Tu liepei man 
Imti įsikūnijusiu lotumi, iš
laikiau dėlto senąją priegimtį 
ir tebebijau, viešpatie, žemės ir 
viso, kas tik joje yra... Kame- 
gi man apsigyventi?

i (line rarpe* aušra pr;is\ įcu 
kmgų saulėtekyje. Buriu alsi 
i<_ pė rausri garniai, melsvo? 
lerxes ir baltos gulbės ant vau 

ngaliai miš

IIU'l

virsk gyva mergaite ir stok prieš 
mane I

Tuoj lengvutėlyčiai, kaip blez
dingos sparno palytėta suvirpėjo 
vilnis, prasiblaivė naktis, mėnuo 
ant dangaus labiau išlindo, nak
tiniai strazdai balsiau įsigiedojo 
■r staigiai nutilo. Ir moliai įvy
ko: orieš Krvšna stojo lotus

unžius nešė sunkų ver
gijos jungą. 'Todėl jie stodami 
i kova su darbininku išnaudoto- 
jais aiškiai mato, kad, jie nieko 
negali pralaimėti, apart retežių, 
su kuriais jie yra surakinti val
dančiosios klesos.

Socialistai nekovoja su ypalo- 
mis arba su kokios nors nišiea

|:iu-
Krvšna prisėdo ant akmens u 

paraim" galvą ant rankos. Mer-

stumti prie‘ poeto šird 
Valmikio širdį dievaitis 
perregiarną, kaip krištal 

(Ue elri, kaip vasaros 
rami, kaip Ganges vilnis 
mergaitė i paskirtą įai

Kada
kasi jau kunigu, tada, žinoma, 
prieš jį atidarytos visos “paslap
tis” tikėjimo, ir jaunas kimigu- 
žis turi padary ti prisieka, "kad 
viską užlaikys slaptybėje. Po 
tokios prisiekos jau jis lieka pil
dytoji! kunigo pareigu, arba ki-
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JONIKAITIS

Chicago, Illinois1840 South HalstecT Street

28—32
20—21

8.45
7.25
7.05

1.50 
5.00 
2.50
2.50 
8.00 
2.00

Komai 
Kviečiai 
Rugiai 
Miežiai 
Avižos .

11.90
-8.25
-8.75
-8.50
-9.00

Surib
Twins .................
Daisies ................
Young American 
Longhorns ........
šveicariškas .... 
Li m burger ........
Brick .................

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

OI co margarinam
Stalui
Kepinun

Kiaušiniai
Extras ..........

Mot. No 3 maišytas
Kult * ‘ .
Dobilų, sulig ryšies

Šiaudai, ruginiai
Kvietiniai 
Avižiniai

NAUJIENOM
Chicago

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

Kam 
padary 
mo.

Progresyvč Lietuvių 
A P T I E K A

Vidllt. 200- 
Lengvesnės 
Paršai, geri

2.00 
7 00 
3.00 
3.50 
9.00 
5 00
4.00 

5.50—6.00

Kalbama lietuviškai ir lenkinto

Moterį 
žios.

Paukščiai, ęyvi:—
Kalakutai (svarui)
Vištos .....................
Viščiukai ................
Antjs .....................
žąsis .........................

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

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

kad nėra stebuklų 
i suprasti kas yra ste- 
li vakar vietines ko

Užlaikau vaistus iš viso svieto. 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ir Europos daktarų. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už jų gerumų. 
Užlaikau visokias lietuviškas 
žoles.
Reikalaujantiems pasiunčiu 
krgsa arba per expresy.
A. K ART AN A S, 

Aptiekorius ir Savinjnkas 
3203 S. Halsted Št,'Chicago, Ill 

Tel. Drovetf 8448.

pridėti pastabą, kad “dauguma 
socialistų partijos narių, mes ti
kimės, stovės prie prezidento.“ 
Kiti neužmiršo priminti kelis 

socialistus a la Ru- 
; (4 co, kurie jau

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus

* s F STEPINA, Prezidentas.
KDOLPH J KRASA

15.00—16.01/ 
14.00 14.50 

12.50—14.00 
8.00—10.00

12.50—14.00
Prėrijų, sulig ryšies 10.00—14.00 
“ ’ ‘ . 7.00—8.00

10.00—11.00 
. 8.50—9.50 

8.50—9.50

Avis—
Mitulės ....
Seilės, geros 
Avinai, geri 
Erai ...........

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,

>asake, kad veik visur ran- 
įvairųs skaitlinių nesutiki- 
reiškiantįs graflą; ypač po- 
s departamentuose grafto 

ar paplušu sistema gęrai gyvuo
ja; sielomis prie jokių skaitli
niu suvedimu ne buvo galima

Išp radžiu viskas ėjo, kaip per 
sviestą: prisirašė 20 su viršum 
norinčių mokyties. Bet staigus 

: atvėso. Kai- 
manė, kad iš- 
lai visvien, ką 
paėmei instru- 

Žinoma, tail) 
<o. Reikia at-

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

5) Ekspertai prisipažino, kad 
jų raportas toli gražu nėra pil
nas, nes, mat, labai sunku gau
ti tikros skaitlinės ir, be to, rei-

...... 4i
35 ¥2—381/2

8.75—9.00
8.25—8.60
7.40—8.00

imai imant, tik keli 
; miesto gauna dideles 

vidutinė,
žmones
algas; didžiuliu
vietomis net £;i

Lietuviu Socialistu Jaunuo- 4. c

nu neš Lygos 2-ros kuopos susi
rinkimas įvyks ketverge, vasario 
15 d., Tamaliuno svetainėje, 
l 117 lOth avė.. 8:30 vai. vak.

A. Butwill, sekr.

2.00—6.00
2.50— 4.00
1.50— 3.50 
2.75—3.25 
3.00—3 25

tikįs į “dangų” ar “peklą’* ii 
“čyščių“, bet į stebuklus tikįs 
Sako: bandykit išaiškint pvz 
suggestiją — negalit. Reiškia 
tai stebuklas.

Tai išeitų, kad nežinai, tai 
tai tas yra stebuklas, Dievo duo
tas dalykas. Juk beveik taip ii 
yra: davatkai ir orarykšte yra 
stebuklas, o tamsiam kunigui 
gaspadinčs liga — da didesnis.

Briedžių Antanas.

Bet gal tūlas pasakys, kad vi 
suose miesto ar valstijos dar 
buose yra nuostolis, kad priva

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimą* 002-904 National Life BMMu, 
29 So. La Salla 8L, Chicago, LU

Tel. Central 6890-«8»l Atdara : U Var
niuko, ketverto ir aubatoa vakarai* ana 
6 iki 8 vai. vakara, po rmmvrto:
UM MILWAUKEE AVB^ CMca«*. IB.

Tai Humboldt »7

uzsKiegimas gre 
kurie, matomai 
mokti griežti — 
blynas suvalgyti 
menta ir griežk i, C>
manydami apsii 
siminti tą pasakymą — nesimo- 
kmdamas ir naginės neparauksi.

Nekuriu gal pasibaidė inokini- 
omis: už kiekvieną pa
ikių mokėti 50c. Bet

žymiausius 
ssell, Wallin 
senai esą parodę savo patriotui 
gumą.

Mat, anot jų. “civilizacija rei 
kalauja vokiečių militarizmą su

Valgomieji produktai,
CHICAGO, Vas. 13, 1917.

Žemiau paduodamos produktam.'' 
Kainos dera tik uzdamu (wholesale! 
perkant 
(linkės moka brangiau 
Šviesias.-

Extra Creamery ...
Extra First ...............
14rst ...........................
Seconds ................. L.
Ladles .......................

9.40—9.60
8.60—8.70
8.30—8.50 
7.80—7.90 
6.95—7.40

11.90—13.85 
8.00—11.25 
8.00—11.75

13.00—14.60

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, III

9914-4.04 
. 1.75—1.81 
.......... 1.47 
1.00—1.28 
.. 56 K—57

Well, i 
kukiai 
legijos rektorius skaito prclek 
ciją “stebuklai 
mone, visų stebuklų pradžia c- 
santi dvasia — Dievas. Ir ste
buklais jis nevadina kokių nors 
iš numirusių prikėlimų, bet to
kius fenomenus, kaip suggesti- 
ja, ideacija, atmintis, doina,

.skaitytojai, ne atjojo, žino, 
jeiit iš laikraščiu, kad miestu C č
idm‘mistracijoj viešpatauja am
žini skandalai, graftai, bankru-

I
 TELEPHONE YARDS 2721 J

DR
MEDIKAS IR CHIRURGAS J 

3337 So. Morgan St., Chicago S 
KvrM 38-čio PI. ir Morgan St. ♦

lndedu čia uiuncj urderi mm* mmmk • 
Hio Minties Blaivumas. Adresas

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
* Monrue St., Boom 11»7

, Chicago, 111
'hone. Central 8107 far SIM

Liūdna pasidaro. Skauda 
širdį, kad 1aimingos dienos, lin
ksmieji metai, kai bėgantis van
duo dingo nežinia kur.-.

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui
60—80 svary
90—100 svary ” 

. 140—145 sv.: kauk

3) aDuguma miestų turi di
deliu skolų; tūluose miestuose 
skolos padengimui kiekvienam 
gyventojui reikėtų užmokėti 
net po $15.

t) Didžiausi nuostoliai mies
tui pasidaro iš visokių kontrak-

1. Kas perskaitys šitą kny- 
į kiekvieną priešų užmetimą mdkės 

atšauti rimtu arirumnntu taip, kad tie socializmo priešai turės bematant savo bur
na užčiaupti.

Tod<d rakome, kad nei vienas lietuvi, darbininkas neturėtų apsieiti be Šio. 
knygos.

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

Knyga turi 230 lakštų.
Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais tvirtais audekliniais apdarais, 11.
Užsisakykite tuojau. Pinigus siųskite Money Orderiu, ne kitai 

iškirpkite šiitą žemiau paduotą kvitukę, parašykite savo vardą ir ad 
kartu siu monev irdorin konvertan ir .ią.kite mums

Nemokantis tyleli nieko di
džio nenuveiks.

Kas turi pinigų, tas turi ir

militarizing. — Br. Ant-). Jie 
labai pyksta už tą propagandą 
“karę badu marinti.“ Jie nori 
Vokietiją badu marinti, o karę 

Mat toužbaigti su per
reikalauja “civili

(N. B. šiuos žodžius rašė 
vokietis ir no pro-germanas, bet 
tikras lietuvio vaikas).

Aprašyti visą šios 
knygos vertę čia nei 
negalima. Pasakysi
me tik tiek, kad ji pa
rašyta taip interesin
gai, jog pradėjus akai 
tvt sunku ir beatsi- 

____  traukti- skaitai kai 
kokią pasaką ir tuo 

socializmo tikslais ir užda-

bj Ekspertai davė patarimą, 
kad balsuotojai privalo daugiau 
rupinties miesto administracija 
bei rinkli tinkamus žmones.

Išeina taip, kad miesto admi
nistracijose nėra tvarkos vien 
biznio žvilgsniu. Dideli miestai 
išmoka milijonus vien procen
tams. Iš kur surenkama tie pi- 

ksų. O kas sumo- 
Lai jus, algininkai, 

nors nematot, 
jūsų bu

omą menka, su
muš su privačių fabrikų bei 
ligų mokestimis.
!) Ekspertai kelis svkius aiš-

juk mokslas niekuomet nėra į- 
gijamas dykai, l’uščia to.

Reikia pasakyti, kad pasili
kusieji prie orchestros energin
gai darbuojasi. Nėra abejones, 
kad netolimoj ateityj mes galė
simi* pasigėrėti gera muzika.

Kad sustiprėjus finansiškai, 
kalbamoji orchestra nutarė pa
rengti koncertą, kuris įvyks va
sario 25 d., “Mildos“ svetainėje. 
Koncertas žada būti labai geras, 
nes jame dalyvaus prof. E. Mi
niuko, kuris dabar mokina or
chestra. C-

Draugai, mes privalome visais 
budais remti koncertą, o tuo pa
čiu ir orchestrą-

.13 .12%
i2y2 .iiy2 

ny3 .10%
100 sv.:-

$12.50—14.50
12.50—13.50
11.00—12.00
. 2.35—2.60
.. 4.50—5.50

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

Gyvulių turgų*
CHICAGO, Vas. 13. Gyvulių atga

benta šiaip: galvijų ca. 7,000; avių 
—• 18,000; veršių 2,000; kiaulių — 
32,000. Paduodamos kainos:
Galvijai

Jaučiai, parinktieji .. 10.00—12.25
Kiek menkesni ........... 9.00-

. Mituliai ....................... 10.50-
Stockers and Feeders . .7.00
Veršiai, parinktiniai .. 7.00
Karvės, vidutiniškos .. 6.00
Buliai ............................... 6.75

Kiauliena
20—40 svaru ... 
40—60 svaru ■.. 
60—100 svarų ....

Bulves, bušelis ....
Saldžiosios, statinė

Daržovės:—
Burokai, didele bačka 1 
Kalafiorai, dėžė ..........
Agurkai, dėžės, 2 tuz. . 
Salierai, dėžė ..............
Morkos, didelė bačka 
Kopūstai, did. gurb. ... 
Salotos, did. dėžė...... 
Cibuliai, 100 sv........... ..
Stringbeans, gurbas e. 
Tomė!ės, pintinė..........
Grieščiai, did. stat.

Vaisiai, žali;
Obuoliai, statinė .... 
Grapefruit, d. 46—96 

e Apelsinai, dėž^s ....
Citrinai, dėžė .......L 
Ananasai, gurbas ... * 
žemuogės, kvorta ... .

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

MILTAI
Žiemkenčių kviečių— 

Patents ......................
Straights .......................

Man teko būti viename susi
rinkime, kur ekspertai davė ra
portus apie žymiausių Suv. Val
stijų ir Kanados miestų finan
sinį stovį. Raportą aš skaitau 
visai bešališku, nes jį prirengė 
žmonės, kurie dirbo už algą.

Kadangi rajiortas buvo labai 
“gas ir aš, būdamas vien garbes 
svečias susirinkime, negalėjau 
nieko užsirašyti. Todėl tegaliu 
tik aplamai, iš atminties, apie jį

cios Įstaigos geriau gyvuoja tik 
dėlto, — kad jos privačios, etc.

Tiesa, Suv. Valstijų pačias tu
ri nuostolių, bet tas pačtas sam
do iš kompanijų vagonus ir mo
ka tokią pinigų sumą, už kurią 
veik savo vagonus ir gelžkelį bė
giu kelių metų galėtų įsisteigti. 
Be to, kiek grafto da pasidaro. 
Miesto administracija ncdielto į 
skolas lenda, kad ji yra visuo
menės įstaiga, bet dėlto, kad jo
je veikia grafteriai-

Neužtenka, jei kokįs nors dar
bas yra, taip sakant, publiškas, 
kad jis randasi “žmonių“ ranko
se, bet reikia, kad patįs žmonės 
jį tvarkytų — kad jis butų de
mokratiškai valdomas ir tvar
komas.

Aš tik norėjau parodyt, kad 
ir iš grynai bizniško atžvilgio 
dabartinio suredymio įstaigos, 
taip sakant, slenka prie bankru-

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas

ŠIENAS
Motiejukų, geriausias 16.50—17.00
Motiejukų No. 1 .... 15.00—16.01)

Knygelė parašyta James Allen, versta 
St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi Žingsniai į Augštesnįjį Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

Aš esu gydęs vyrus per 20 metų ir 
dabar pranešu vartojimų Naujų Me
todų, kuriąs aš tikrai gvarantuoju 
duoti pageidaujamas pasekmes; Aš 
neimu nė vieno dolerio iki aš tikrai 
neišpildau savo žodžio ir sutarties. 
Jeigu jus turite syphilį (kraujo už- 
nuodijimų) bile privatiškų ligų krau
ju užkrėstų arba dabar pūlius. Va
ricocele, Silpnų pūslę arba inkstų 
ligų arba jei jus esate net as žmogus, 
kas turėtumėt būti, tuokart leiskite 
man parodyti jums ką aš galių pa
daryti. Būti išgydytu, taigi neati
dėliokite, pamatysit mane tuojaus. 
Mano ofiso valandos yra nuo 9 ry
to iki 8 vai. vakaro.

Patarimai dykai. Užkvicčiu atsi
lankyt.

Doctor ^hitney
505 So. State Strečf

avus., Kaniųns Luumib ir 18-to* GitiriB 
K apitalas, perviršis ir pelnas

$600,000.00
(iynkas, su dideliu kapitalu arti
žiūrimas Valstijos ir Clearing House AssouU 
raucija, kad jųsų pinigai yra saugiai usnėti k 

• kuomet jus pareikalausite
\ ei vergo ir Subatos vakarai* iki

išsvajoti 
stojosi 

savo nuogii- 
itsispausdino 
Kokis tai ne

žinomas jausmas sakyte sako:
—Praeities nebesugrąžinsi.

Ji dingo, kai upės vanduo juros

ingai r lt 
ka taksas 
Jus tai darote 
Kad ne didelės taksos
tas ir pragyvenimas butų piges 
n i, ir, aplamai jūsų visas gyve 
nimas butu lengvesnis.

Pamtns'tnhMu.s viršeliu nuveiksiu, piestu kėlu» u « u»«4vodu1&

tarpu ne.iuč'orns susipažįsti su socializmo mokslu, 
viniaib.

' Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir jų nusamdytieji agitatoriai 
besistengdami trukdyti socialistišką darbininkų judėjimą, pliauškia prasimanę 
visokiu nebūtų dalykų apie socializmą. Gi žmonės, kur irgi nepažįsta gerai soci
alizmo mokslo, dažnai tiems kunigų pliauškimams įtiki 
gą, pažins, kas ištikrųjų yra socializmas, ir

Tėvynės vaizdai pamažėl pra
nyko. Nauji žmonės, naujos 
vietos, nauji įspūdžiai...

Štai ir palaimintoji šalis. Dū
muose paskendęs miestas, ne
paprastas bildėsis, neramumas... 
Raminau save viltimi:

—Ilgai nebusiu šioje šalyj: 
metus-kitus, o paskui vėl trauk
siu ten, kur pirmu kartu išvy
dau pasaulį, pažinau gyvenimo 
kartybes ir saldybes...

Vienok likimas kariais skau
džiai ir begailėstingai juokiasi iš 
žmonių.
svajonių
švistelejus, išsisklaidė
paveikslai. Tikrinvbč 
prieš akis pilname 
me. Žodis “karė“

daktoriu
Aiškus (
šys: socialistai žemina ameri
kiečių tautinę garbę.

Vis-ai rašytojai neužmiršo

Stipria usieji ryšiai 
sujungiantieji tai 
nedurnas.

“Jaun. Sk.” jau nekarta buvo 
rašyta apie tą orchestrą. Kaip 
jau žinoma, tas sumanymas gi
mė Lygos 1-mos kuopos narių

Kiaulės—
Sunkiosios (240—400 sva

12.10—12.50
12.00—12.50
11.75—12.40
10.00—10.85

padaryta, tų, kur imama ir duodama ko
misas atvirai ir, žinoma, kyšiai

Ar tau nepatinka su mumis gy
venti? i

Tylėjau. Nieko negalėjau at
sakyti. Bet ką tokiame ai vėju j 
ir sakysi? širdį lyg kas su pei
liu varsto. Liuduos mintis 
skverbiasi galvon:

—Palieki visą tai, ką mylėjai; 
su kuo susigyvenai iš pat kudi- 
kystės dienų. Kiekvienas take
lis, medelis, žolelė užveria savyj 
daug, daug atsiminimu- čia pa
tinai pirmąją ir tikrąją meile 
motinos meilę. Kur dabai 
Žiuoji? Kas lauk

Sukandau danti

¥

&i

lĄpItn
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Richard McGuiners užmuš

CHICAGOS ŽINIOS as Geriausia Sokiy Mokykla

GRAŽUS PASIELGIMAS.

ko, kode! nori nusižudyti? Taip

norįs pasimatyti su vakaro ko
mitetu. Atėjo komitetninkai.

greičiausia yra atvažiavusi 
Clevektndo,

Jima jūsų vakare pardavinėti ti

su tamsta pakalbesme apie tai.

Ant

Kokias
- Turiu visokios rūšies knv-L w

.v\:.. i. * •. uc ~

cializmo Minties Blaivumas,” 
“Veislių atsiradimas,“ 
no 
tas.

cel i ba
tu riti

'Lokiu

ti- Visos socialistiškos. Tos 
“Naujienos“, kiek mums nenia-

—Gerbiamieji, aš neklausiu 
jūsų nuomonės apie “Naujie
nas," aš noriu tik žinoti, ar man

Komitetas, kai iš ožragio, su-C ’

tomis knygomis!

valote man 
už tikieta.C

Komi tetas

pinigus

sau <1-

•asielgimas, ar ne?
K. AlmanoviČius-

su-

Norėdamas sužinoti daugiau 
apie moterį, detektyvas Klaimi- 
gan uždavė raštiškus klausimus.

(ui i yra ištikrųjųi “E 
■-on iš Lacrosse, Wis.

Į klausima, kaip j:

risen yra taip jau gera

klausimu.£

ma vienu sakiniu:

MOTERŲ GYDYTOJŲ 
SUSIRINKIMAS.

sidare moterų-gydytojų susirin-

riose temose.

klausimų. Dr. Rachel Watkins, 
kalbėdama apie persiskyrimų, 
už reiškė, jog šioj šalyj persisky-

mus.
ma. raigemes (žmonių veisles 
pagerinimo teorija) šviesoj to-

atsižymi rimtumu. Moters pa-

mokslu ir moka rišti klausimus 
neblogiau už vysus*

GRAFAS ILIJA TOLSTOI 
ATVAŽIUOJA CHICAGON.

šios savaites pabaigoj atva
žiuos Cl lie agon Iii j a Tolstoi, ga-

Tolstojaus sūnūs.

anglų.
prielan-

Iii ikierius,
ir po- 

jam

stnden tams.
Vis tai"dūmina “laisvo

Vasario 8, American. 
Banko, Blue Island avė. 
pas Loomis ir 18 gatv., c

nas priedinis narys, būtent, p.

nuo pal to banko įsisteigimo;

g kompanijos.

balsuota padidinti banko kapi
talas ir perviršius nuo $500,000 
ant $000,000.

N E P R A1 , E IS KITE P RO GOS.

Draugijos ir Organizmu Evoliucija
M. Lewis,

Darwin
Wesmann o

r ‘ i

Kaina 50c.

Dabar dar yra proga, užtai 
nepraleiskite jos. Tam tikslui 
L. S. S. kuopa rengia dideles

d., 8 vai. vakaro, “Mildos” svet.
Kalbės “Naujienų“ red. drg. P.

Komitetas.

Aage Larsen sulaikytas sąry-

mu iš Art instituto. Kolekcija 
kainavusi $30,000.

.Josephine Hulling, 2-ju metu

John Fitzsimons, 3781 Lexin- 
on, sunkiai sužeistas. Jį su-

Kazimir Rounski, 50 metų,
1 101 Noble, sužeistas automobi-

W. W. Husk, barzdaskutis,
140 Ogden, nusi troškino gazu.

Emmanuel Wall, 60 metų, li-

Wm. Morgan, 21 metų, 21 W. 
18th, liko sužeistas revolverio 
šūviu muštynėse.

Jaunas piktadaris atėmė iš 
Pauline Thomson $1.

Gordon Standing, krutamųjų 
paveikslų aktorius, areštuotas 
už užmušimų 1 metų vaiko.

Mnrtimer W. Rice areštuotas 
už išeikvojimų Thorwart and 
Boehlin’g kompanijos $300.

J. E- Grane, Dayton, O., misi- 
de Sara togo kotely į. Eina

Albert Phillips, 442 S. State, 
prisipažino, kad apiplėšęs na
mus netoli nuo Chieagos univer-

Borghet By e, 18 metų, baleto

jusi nusižudyti.

i taisytas iš fomiuios- 
recepto; suteikto itnnintin- 
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir įainu, ger- 

& klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
Yr-7 skaudėjimo, nustojimo apetito, 
jį 8 Šalčio galvoj?, ccl.,_ ect,, Sutai- 

somas išdirbėjo labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLER10-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame paku
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AI). RICHTF.K & CO.

74—80 WsshlngtoB Street New fork.

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus galite juos turėti. Kiekvienas 

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

pavienios, senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyardų 

šapos ir dirbtuves 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 įrengimų, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

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

mar, your English is poor. We have

k kad norė

surastų jo pačių. Bijosi

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vndeviliaus Permaina!
Panedčlyj, 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,

50,000 Knygų
M. G. Valasko Laidos

APYSAKOS
Dvasiški Vadovai ir Parmazonai arba 

Baisumas Dievo Rūstybės
Galileo Galilėjus
Iš Gyvenimo Bemokslio
Negyvėlės Meilė -

DRAMOS
Gadynės Žaizdos -
Svetimas Dievas
Saliamono Sapnas -

DAINOS
Apgailėsią vi m o Balsai 
Dainos Vasaros Gražybių

Giesmės- --
Vabaluikenų Dainos
Šlėktų Malonės arba Majuvka 

SVEIKATA
Mokslas, Sveikata ir Kultūra

VISOKIOS KNYGOS

Bukite Tobuli -
Kultūriški Piešiniai
Vadas Prie Moterystės
Vadovas, arba mažas Žodynėlis 

lietuviškos ir angliškos kalbu
Morališkas Kabalas arba Burtu

.15

.15

CHICAGOJE

| vienintelę Šokių Mokyklą. Visi fto-Atelk 
kini mokinama sulig naujausios mados, mo
kinami: waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padespan, vengerka, taipgi ir ki
tokį šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojame, kad išmokysime jus i trumpą laiką 
šokti. Šokiai atsibuna kas panedčlj ir ket
vergi, 7 •‘45 vai. vakare. Muzika po vadovyste 
T. Bernatovicz.
PROF. J. SLAZAS IR PAGELBININKAI. 
Gėo. M. Chernausko Svet., 1900 S. Union av. 
kampas 19-tos gatv. Chicago. Tel. Canal 3922. '

Vyriški] Drapani] Darganai
Nauji, neatimti, daryti am užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

8. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicxu. Ill

prepared a very practical ENGLISH 
GJUMMAR CORRESPONDENCE m
COURSE, with all necessary Lith
uanian explanations, which will 
give you ah excellent command of 
the English language.

YOUR SPARE TUIE — thats all 
we ask. If you foljow our instruc
tions you will soon be able to speak 
and write English correctly and 
fluently which will be a soured 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.

MOKYKIS S1UT MOTERIŠKIŲ 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi 
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprčdaĮus. Diploma* 
kiekvienam, kurs išsimokins 
Valandos dienų arba vakarai* 
del jūsų parankumo. Už 
išmokiname jus sint visokiu* 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

Jūsų Akys 
«Ar jos raudonos, sil- 

pons, vandeniuotos ar 
ba uždegtos? Ar jus 
kenčiate nuo vaikio, 
galvos skaudėjimo, — 
ištolo arba arti nere
gė ji mo, vočių ant a- 
kių, — ar jos ašaro
ja pamaži, ar jos ap- 
siteršia skaitant? Ar 

jos silpnėja? Ar jos kreivos, arba 
kokis kitas akių keblumas?) Jus 
negalite gaišuoti laiko atidėliodami 
kadangi laikas brangus. Beveik vi
si akių keblumai išgydomi lengvai, 
jeigu imties laiku. • • .

Aš ošini daktaras ir chirurgas ir 
specializuoįuos gydyme galvos ligų.

20 METŲ ANT STATE GATVES.
Duokite man išegzaminavoti jųsų 

padėjimą be mokesčio. Jeigu aš ga
lėsiu pagelbėti, aš jums taip ir pasa

kysiu. Jeigu aš negalėsiu, aš vei
kiai taip pasakysiu. Aš suteiksiu 
jum.s pagelbą savo 20 metų patyrimo 
kaipo akių specialisto, ir mano pui
kus išgydymas tūkstančių atsitikimų 
nnspr’sta kitų be vilčių. Jus nega
lite įstengti turėti kitokio, kaip o- 
kulislo aukščiausio laispsnio palies
ti jus akis ir tas yra patarnavimas, 
kurį aš jums suteiksiu. Neduok 
trukumui pinigų atsistot ant kelio. 
Mano mokestis yra vidutinis ir m)es

NEATIDELIOK—APEIK ŠIANDIEN 
Aš taipgi turiu optikqs skyrių, kur

del akinių ir jeigu jie y ra reikalin
ga, jus galite bsigyti ‘juos už $5, pri- 
skailant apžiūrėjimą.

DR. F. O. CARTER, 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės 

Specialistas.
Naujas No 120 So. State St., 2-ras 

augštas. Kalbama lietuviškai.
Vienos durįs į žiemius nuo The Fair 

Iškaba — besisukanti šviesa.
Valandos: 9 iki 7. Nedčliom 10 iki 12 ,

.10^3

Reikalaukite visuose knygynuose 
ir sankrovose. Perkupeiams 
didelis nuošimtis. Katalogai 

siunčiami dykais
M. G. VALAS KAS

349 Kensington Ave. Chicago. Ill,

VYR. i
JelKU jus esate nusiminę, de) to. kad 
Juo esate neišgydyti kur nors. «w* 
esat užkviesti pasitart su Dr. Hodgens 
apie bile ligę, silpnumu arba pnv«- 
tifeką negalę. Ateik de) draugi&ko ar-

DR. I. W. HODGENS, 
Ištikimas Specialistas, 

Aitrių ir Chroniškų Vyriškų Lirų.

Užnuodiįimas Kraujo

tiesos reikalauja 
priei išėmimą 

be al>ejo. greitai

nieko nekainuob Jo dvideSimts metu 
patyrimas p-ydyme sergančiu, silpną, 
liguistų vyrų, yra užtikrinimu. kad 
jus busite pasekmingai išgydytas

Jeigu jus peržengėte gamtos įstaty
mus, jus neturite mąstyti apie vedi
mą iki jus galutinai pasveiksite.

Daugelyj valstijų 
daktaro apžiūrėjimo 
pavelijimo, Illinois,
turės tas pačias tiesas 
SENOS ŽAIZDOS EPITHESIAL AU
GIMAI ir odos ligos išgydoma ant vi

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

Patinę arba pasididinę gyslossuDXLKRAXt 
cirkuliacija, širdies plakimas, rūgštis pilve, silpna atmintis, žemas gyvumas—lėta 
cirkuliacija. VIENU SAVAITES GYDYMU UŽGANftDINS JUS JO TEISINGI VAI
STAI. Ar jus kentėsite ilgiau nuo tų negalių ar atsiduosite j jo rankas ir buk ant 
visados išgydytas tiesioginiu budu ir kaip galima trumpu laiku ?

_ • ___ 4.2 • TURINTI SMEGENŲ SUIRUTE.Silpni, nervuoti vyrai kenčianti nuo neprotingumo, pa 
baudą nuo nenuosaikumo ir užgavimo, pamatysite, kaip greit tikra gyduolė tikroje 
vietoje ir laike atliks darbą. Prašalins nustojimą energijos, ambicijos ir stiprumo, 
sustiprins ir sušvelnins svarbiausius organus, priklausančius žmoniškumui.

4.. ’ DiiolAc* REUMATOS KLIŪTIS ant visados išgydoma^ 
IlllViSllJ^ 1 USIvS 30 dienų, jeigu nėra kitų susdėjimų. Šios ligos siste- 
matiškai ir gatavai pasiduoda kraują darančiom ir kraują valančiom gyduolėms. 

A !• UŽNUOD1NTOS IR SUTINĘ gilės, gauna kasdieną ati-
llkJOSj dą ir yra pastovinčiai išgydomos i keletą dienų. Šios 

ligos, jeigu nesulaikius, pasieks neišgydomą susidėjimą. Protingam žx>džio pakanka. 
ATEIK DEL PASIKALBĖJIMO UŽDYKA.

Dr. Hodgen’s pilnai j rengta laboratorija ir X-Ray egzaminacija ištirs ir paro
dys tikrą stovj vidurinių organų. Nėra spėliojimų. Dykai X-Ray egzaminacijfc.

* Metodos išmėgintos, priskirtos ir pagerintos, kaipo geriausios gydymui ligų ir 
silpnumų ypatingai del vyrų. Jus gydydamies pas j j pamatysite j j ypatiŠkai ir |- 
gysite naudą jo daug metų patyrimo. Jus žinote su kuo jus turite reikalą. Pi
giausia mokestis. Sutvarkyta pigiausia mokestis. DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
INRENGIMAS OFISO IR LABORATORIJOS aprūpinimui 914 arba pagerinto 60€. 
Jus galite turėti “Paslėptą plėgą’’ ir to nežinoti. Visi ligų apsireiškimai greitai 
panaikinami. Neatidėliok. Ateik šiandien.

DR. I. W. HODGĘNS
Kampas Dearborn ir Monroe St«., Chicago, 
VALANDOS: 
5 vakaro.

85 So. Dearborn St., Crilly Baildln<. 
antras augštas, kambarys 208-20$.

Ill.
9 ryto iki 8 vakaro. Utarninkals ir ketvergais noo 8 ryto iki

Nedėliomis nuo 9 iki 1

Prieš K aspinės arba Pilvines Kirmėlės
Tuksiančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok patįs 

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

Jei kaspininė kirmėlė yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo 
glevetos išmotos, paeinančios iš kaspininės kirmėlės dalies.

Žmonės sergą tąją baisia liga, paprastai jaučia didelį skaudėji
mą pilve; jiems rodosi, tartum kas iš viduriy slenka augštyn į gerk
le, verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšlinė žarna, neturi noro 
valgyti, naktimis negali užmigti, jaučia didelį nusilpnėjimą, kar
tais Jabai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurių sukietijimai, gal
vos skaudėjimą, spindimą ausyse, taip-jau skaudėjimą po krutinę.

Daugelyj atvejų įvyksta nervų suirimai, kraujapludis pas mo
teris, nereguliariškumas andrapanių, traukymas ir pagalios bai
siausia liga — nuomirulis.

Jeigu kas tokius apsireiškimus turi, tai be abejo jis turi kas
pininę kirmėlę ir jeigu nori iš to išsigydyt ant visados, per kokias 
penkias (5) valandas, tegul tuojaus kreipiasi pas mnac.

1 1332 Milwaukee Avenue
C4. JI 1* JL B. X Inėjimas nuo Ellen Street 

Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare,
nedeliomis ir šventomis, nuo 9 ryto iki 12 pietų.

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Kas mane išgelbėjo nuo varginančių lufti* 
Salutaras Bitter is. AA per praeitus 4 metu* 
buvau vos tik gyva. A6 kentčjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavę 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, režimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo y>o krutinę, Šonuose ir strčnoee 

k. Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikatos 
■ lte< kada a& pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 

reris ir Salutaras, Regulantria, del moterų J pradėjau gerai jaustiem, gerai valgyti ir dirbt, 
f pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 

savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. KM. 
na $1.00. Galima gauti geresniuose šaitanuo
se ir aptiekoee, o kur negali gaut, kreipkis 1«

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
Žolės nuo visokių blogumų.

P. J. BALTXENAS, PROF.

1709 So. Halsted St., Tel. Canal 6417 Chicago, IH

flj-l.oo X-Ray EXAMINACI JA
šis specialis paaukavimas yra geras bile dieną iki Ketvergo, Kovo 1, 1917.

Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja. Aš negydau vienų simptomų, 
aš vartoju moksliškas laboratorijos metodas, tokias kaip bandymą kraujo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir

Mano mašina del užrašymo Jysy kraujo spaudimo, pajiegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies.
Suranda žmonėse aiškiai pilnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, ženklai, kurie parodo staigią mirtį, gali apsireikšti bile laiku. 

Kaip'randasi jūsų kraujo sudynai? Ar įie smarkiai didėja? Ar jus pirm laiko senstate. Mano kraujo spaudimas pasakys. ATEIKIT— 
Icrskitc man išpasakoti jųsų širdies ir kraujo sūdymų paslaptis -- tuokart galima bus jums tikrai patarti kas geriausia yra jums daryti.

Nemokėk man Vyrai ir Moters
Po priėmimo egzaminacijos, jei ji 

nevisai užganėdina jus, nemokėki! man 
ne cento. Visai nėra ne skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. , Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do nen.alurališką stovį, ir Visai praša
lina visą spėliojimo darbą. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X~Bay ištyrimo jųsų kimo, jus neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik už 
dalelę paprastų išhpdų. Ateikite tuo- 
jaus pirm negu šis specialis paaukavi- 
mas užsibaigs —- ir leiskit X-Ray pasa
kyti tikrą teisybę apie priežastį jųsų 
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau-

Kurie sergate, kenčiate ir nusimi
nę, pasinaudoki! šia didele auka. Tik
tai trumpam aikui aš suteiksiu X-Ray 
ir daktarišką examinaciją už $1.00, 
daug expert u ima nuo $5.00 iki $10.00.

du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
moterei šioje anielinkėje progą žinoti, 
ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau 
daug metų patyrimo pasekmingo gydy
mo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir 
pūslės klintis, reumatizmą, dusulį, 
kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au
sų. nosies ir gerklės, chroniškų ir ner
viškų ligų ypatingai pasekmingas pil
vo kliūtyse, taipgi privatiškų vyrų ir 
moterų ligų.

Ivje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, suraskit tikrą
ją savo negalės priežastį,, ir sutaupyki
te, galima, mėnesius bereikalingi! ken
tėjimu, svarbiu komplikaciją, ar dar
gi pačią gyvastį.
►Šis apgarsinimas ližkviečia jus jieškoti 
atsinešiu! šį apgarsinimą, kuris suteikia jum

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro 
Nedeiiorniy: 9 ryto iki piety.

Jeigu jus turite gaivos skaudėjimą 
silpną nugarą, apsvaigimą, prietvarą 
atsiraugėjimą gazų, skausmus pilve 
murmėjimą žarnose, nuslojimą apeti 
to, nuovargi, nusidėvėjimą, pajautimą 
nerviškumą, ir palengva nykimą, tai 
yra priežastis, kuri turi but žinoma

sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu 
s liesą prie N-Ray ir daktariškos egzaminacijos už $1.00 
NEATIDeLIOK, ateik tuojaus.
DR. C. R. LAYTON

14 So. Halsted St., arti Madison St., sekantis prie Mid City 
Bank Building. Visas 2-i-as augštas. .Chicago.

TAIGI NELEISK $L00 STOVĖTI 
TARPE JUS IR SVEIKATOS 

------ATEIK---- - 
PASITEIRAUK
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OFISO VALANDO 
1260 BLUE ISLAND AVI

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

Stiklai Šlifuoti sulig jysy akli 14 
abai vidutiniška kaina.

J v a 
Union

dienius 
va savo darbu 
išmaitinti, likim

WISSIG, 
seno krajauj

Geriausio* 
rųiles, 10c ve 
•tėa, paifli- 
fuoda ui ..

tik apie pirmąja mas 
Ij. Idėjinis tos dali 
konceiitruojusi Libia 
mo Komisijoj. Apie

Awtrtu* School 
r <rf LMtgdag03

lio, Vinco 
Mariampo- 
iaimo. Gv-

Dr.M.Stupnicki
1109 So. Morgu* gt., CMcigo. 
VALANDOS: nuo 9 iki 11 ii- 
ryto, nuo 6 iki N vakare.

'JLietuvių-latviy kalbos išgul 
dymas Petrogrado universitete 
Gauta tikrų žinių, kad Petro-

norm pakalbi 
Kadangi M; 

iliferencijaci j( 
kas nrmatvti.

teatneša 
žmonos demorali- 
jos nutarta dalinti

tuvių Draugijoj am 
vos mok v k lų muksi 
Ii”, antrieji ’’Būtos

dabar išleistus įstatymus, kiek
vienas vyras nuo 18 iki 45 metų 
turės eiti į karę
mes nematome reikalo kariauti, 
tai turime padaryti karę prieš 
karę. Komitetas.

eturi progos hm- 
itikrir.imui,* *iun- 
hr.ų KATALOGĄ 

piLsiuntimui

1 musų aao- 
Mokimt- 

■ e irgi turi- 
ad£ianwloil9| 
prantantiw*s

užnuodijamą kraujo, odos, 
įgaroje, kosėjimą, gerklės 
* išgydyti, ateikite čia ir

Specialistas moteriškų 
vyriškų (r vaikų ligų

— u z
Vartoti vos 90 dienų.

3019 Jackson Blvd., arti Kcdzie Avė 
Chicago, Ill,

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

ILLINOIS VALSTIJOJ.
WASHINGTONAS, vasa

rio 14. — Illinois valstijos 
senate praėjo bilius, kuriuo 
n o r i t n a užginti kai ba m o j 
valstijoj gaminti ir pardavi
nėti svaiginančius gėrimus.

REIKALAUJU dvieju preserių prie 
moteriškų drapanų. Darbas ant vi
sados. Atsišaukite tuojaus.

L. Kasper 
3117 Wentworth Ave., Chicago, III.

PARSIDUODA 1 
volkcisis vertas 200 
dolerių už 85 dol. 
Abwkcisai 1 po de
šimts pėdų ilgumo

liuke*, *uly- 
rinfc ru bent
tokia, av

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

L. KASPER, 
3117 Wentworth Ave, netoli 31st St.

Elektriška Diagnoza ir Gjdyma* 
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo

Vandeneta modega slaptam Ilgom 
359 W. MADISON ST., kampa*

Boyne Ave., viri aptiekė*

CHARKOVAS. Lietusiu trem Ir 
čia vra keletas šimtu še i ” t.
,^Jų padėjimas kuosiin 
as. čia juos bu pasigaile 

Jin) <1 naudoja vietos pramoni 
ninki\i. Negina jų nuo naudo 
jkno

stiklas. Pečius na
ujas, vertas 50 «lol. 
dabar už 20 dolerių. 
Taipgi parsiduoda 
namu rakandai, ve
rtes .’<00 dol. už 100

ciains 
klausimu

Meldžiu 
adres;) 

. Urbuilis, 
Chicago. III.

REIKALINGAS kriaueius gerai 
apsipažinęs su moteriškų drabužių 
siuvimu, Gerti mokestis. Del plates 
nių žinių kreipkitės laišku.

I. A. Ratushinsky, Ladies tailor', 
1901 Laclede Ave.. St. Louis, Mo.

duoti kapitalistams pusvelčiui 
moteris ir vaikus. Tremtiniai 
dažniausiai dirba ne nuolatinį 
darbų, todėl jie neprileidžiami 
prie ligonių kasos. Daug vargo 
jie gauna patirti, susirgus ku- 
riam-nors šeimynos narių.

Vietos Lietuvių Komiteto sky
rius nekiek tepalengvina trem
tinių vargo našta.

Ne mažiau kūno, vargsta ir 
skursta lietuvių dvasia: nebuvo 
čia nei vieno lietuviu vakaro, nei

EXTRA PARGENĄS. Parsiduoda 
seklyčios rakandai už pusę kainos, 
setas $1 10, parduosiu tik už $70 ir tt. 
Turi but parduota į 10 dienų. Par

davimo priežastis — nėra vietos 
kur padėk Del platesnių žinių krei
pkitės šiuo adresu: 1832 W. lith St. 
Cicero, Ilk, Klausk M. A. Goberis.

REIKALAUJU moters arba merg,’ 
nos del prižiūrėjimo vieno vaiko 
Malonėkite kreipties laišku arba y- 
patiškai šiuo adresu 
1737 N. Winchester

savo pusbrolio, J. Grą 
Miškinio, Kauno g. 
, Debeikių parap. 
Malonėkite atsišau 

J. .šarmukšnis, 
\ve., Roseland, Chi

L;iikrodinink<y 3 benčiai ir visokių 
“teeis’’ sowkeisu.

Pasiskubinkite ateiti, nes aš už lai 
taip pigiai parduodu, kad man reik 
mokėti randa. .Aš buvau pirkęs ant
ri! storą auksinių daiktų, lx't kada 
ngi man buvo neparanku du storu 
turėt, taigi dabartės didžiumą turiu 
parduoti. Atsišąukite i laikrodžių 
storą — P. Millerio, 2256 W. 22 St., 
Chicago, Ill.

Nansio 28 d. J. NilTo svet., kaž-kui; 
pamiršau foutaninę rašomąją ..plun
ksną. Kas radote meldžiu grąžinti 
J. Acci’is, 1,310 So. 50 CL, Cicero, III

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

! PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS !
I Ant Durų, Lentų Rėmų Ir StogSnio Popleros ■ 
į CARR BROS. WRECKING CO. S 
į 3003-3039 S. Halsted St., Chicago, Ill. X

kare prieš karę;.
L. S. S. d kuopu rengia didelį 

protesto'"susirinkimą, kuris į- 
vyks ketvergi) vakare, vasario 
15 d., Mildos svetainėj ant Brid- 
geporto.

Kiekvienas lietuvis, toje apic- 
linkejt

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

$800 Grojantis Pianas už pirmą pa
siūlymą; $225 vietrola ir rekordai

Kiekvienas darbininkas vyras ar 
moteris gali pats Iurėti nuosava 20 
akrų ūkę su viena karve, viena kiau
le, 20 vistu, 100 vištukų ir būti ne
priklausomų $1.00 inmokėti, $1.00 j 

savaite. Kreipkitės: R. II. J£n<>eli, 
16 X, ilalstcd ST7TL. 2. Chicago, UI.

nuvažiavimas į Chicago. Savininkas 
tuojaus turi keliauti į vakarus. Pa
aukauju už $1300. Apie $1000 jmn- 
kėt, likusius )>o $20 menesyje, arba 
mažiau. Kiaušiniai dabar parduo
dama 60c tuzinas. McDONNELL. 
2630 W. 38th St., Chicago, 111.

Ofisą* ir Gyvenimu*:
8600 S. Halsted St., kamp 36 it
O'isR* ntdnras iki II vai. ryto, 1—J 
po piet ir vakarai*.

Telephone Drover 4974

PAILSI DUODA 2 namu ant vieno 
loto, priekinis namas,, 17 kambariu, 
elektra, maudynės, ir U. Užpakali
nis namas 10 kambariu. Visos gat
vės ištaisytos ir išmokėtos, gerai pa
taisyta^ Randa $60 į mėnesį. Kai- 

niąžiau. Išmokėjimai

PA.IIEšK \U DAHRO harbernėje. 
Beikalaujanlįs barberio malonėkite 
alsišaukli: Walter Walnes,
810 \V. Madison SI., Chicago, Ill., 

Phone Monroe 6017

žio ir draugo b 
Vilkmergės pa 
Gudelių sodos, 
kti šiuo adresu 
10.) I,") Ldbrookt

'A8ARGA.—DraairljQ praneihnn* *kelbl«me 
užmokestie*. Pranešimai betgi tari bai 

fduoŪHmi ii vakaro. ImIIc-Pq arba telefoną 
vldnoti t* pačią dieną, kada spausdinama* 
kvnraitb. nebegali but įdėti. — “Naujienu”'

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
} Hpecfalifltas Moterišką, VyrlJką, Vaik« 

ir visq chroniiki ligy.
Valandos; 10—11 ryto, 4—5 po xiicfrq, Y—8 va. 
karo. Ncdėliomia 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted SI. arti 34 St. Chicago

BEI KALA UJAMA cigarų dirbėjų 
ir pusiiiinko, taipgi reikalaujama ci
garu pardavėju. Atsišaukite į 

. “VIELKA POLOX1JA”
1 119 W. Division St., Chicago.

Ateikite pas mus del susitaisymo 
dantų. Mes vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbu už 
maža kaina.

TWIN CITY DENTISTS 
virš E. and W. Clothing Store.

SIOUX CITY, IA.

speeiaiis pranešimas, I 
duos progos • mask\ iečianis 
kinu išsireikšti 
pakallxdi a pit
Tuo tarpu Įiasitcnkiiusiu bendru 
visuomeninio ūpo apibudinimu.

Mėčius Markauskas.

Visai kitaip susitvarkę trem
tiniai latviai: jų laikraščių gali 
gauti prie kii'kvieno fabriko, iie

Dr. C. Z. Vezells
LIETUVIS DEHTtSTM

^piimHox: uno 8 r ta o ihi S vpMS 
Nedaliomis jpaftd sutarimu

4712 So. Af>blond Ave.
arti 47-toa £atY#a4

SIMBIBSKAS. Kuomet Vil
nimis “Globa” išsikraustė Petra
piliu, plačiai \t'ikti ji negalėjo 
Kilo reikalas steigti “(dubas” 
tuose Busijos miestuose, kame 
yru daugiausia lietuvių belais- 
\ iu. Pirmiausia įsti'igta Sarato- 

>a”, vėliau Simbirs- 
is pastarosios draugijas 
jos sunkenybes teko 
pečiu pernešti p. B. ()s- 

molevskiui.

8URKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St, Chicago, III.

tate jau praeitais metais inteiku- 
įd švietimo ministerijai prašymu 
atidaryti prie universiteto lietu
vių-latvių katedrų. Dabar, gir- 
det, minėtasai prašymas busiąs 
intektas V. Durnai apsvarstyti. 
Kandidatai į min. katedros pro
fesorius, girdėti, skiriama Kaz. 
Būga, baigusis filol. skyrių 
(prof. kun. Jauniaus mokinys).

PARSIDUODA snliiinns. labai gc 
roj vietoj, netoli lietuviškos bažnyi 
cios. Pardavimo priežastis — sa 
vininkas nusipirko savo namą. Ka? 
norite pirkti — kreipkitės i. savin i n 
ka: 1915 So. I nion Ave. Chicago, Ill

RLIKALLNGA. merginų į skrybė 
liii sankrovą prie Rimavimo. Grei 
tu laiku atsišaukite.
1712W. \V. 17 St., - Chicago

PA.IH'šKAU DARBO kepykloj už 
pagelbininką prie kepėjo, arba bu- 
čcrnrj. Kalbu lietuviškai, angliškai, 
taipgi sukalbu lenkiškai ir rusiškai. 
Svaigalų niekuomet nevartoju. At
sišaukite šiuo adresu: G. Budęis, 
919 \V. 31 St., Chicago, III.

NORTH UDI 
44 ft V,’. niTUUm 
720 W. Nortk A.Y, 
£640 Llncol* Ay« 
1244 Lincoln Ay< 
Uit N. GUrfe

APIE $290 gr\ nais pinigais; liku
sius lengvais išmokėjimais. 6 kam
barių namelis, bcizmentas. vanduo, 
suros, gazas, ištaisytos gatvės, lotas 
25.x 150. $11000. McDONNELL, 
2030 W. 38 St.. Bargenas. veik tuo
jaus. Atdara vakarais ir nedėlio- 
mis.

ČIA YRA PROGA GYVENIME.
Parsiduoda: vištų ir daržovių u 

kė; 2 akerijii žemės, 5 kambarių na 
mas, pilnai įrengtas, ūkiški įrankiai 
arklys, vištos, užtektinai anglių ii 
daržovių iki jiahaigai žiemos. Rei

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerui lietuviams Žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir "akušeris. '

Gjnlo nAtrias ir > chroniškas ligas, vy
rų, moterų jr vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. <

Ofisas fr laboratorija, T02K \V. 18th 
St., netoli l«išk St.

VALANDOS s. Nuo. 10—12 pietų, ir 
G—-8 yakarąis. Telephone Canal 8110 
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st

Valandos: 8—9 ryte, tiktai.

Prirenka visiem* tinkamu* akiniu*, 
nueja ir yaLarimua duoda lykai.
78<-į?8 Milwnulire Ave., arti Chirac* Arę. 
lubo*. VALANDOS* Nuo 9 ifryto iki 
ruL N«dėliomia nuo P iiryto iki 1 pe

Tai. Haymarket 2444.

phon«; Ymxla 4817

Br. O. Blumenthal

PA.JIEŠKAU kambario sik vulgii 
ar be valgio, by tik butų gerai ap 
šildomas, tarp 31) ir 35 gatvių, 
genorto apielinėj. Kas turite 
barį urbą žinote, malonėkite 
nešti tuojaus. J. Žemaitis, 
310,) So. Halsted St., Chicago

PARSIDUODA pirmos klesos sa 
liūnas. Priežastis ,pardavimo— sa 
vininkas serga. Biznis, gerai ejna 
Lietuvių apiolinkė. Kasdien išper
ka nuo $3(1, s35. Atsišaukite greitai 
3259 So. Normal Ave., Chicago, 111

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

O) ĮSAS : 3103 So. HaMed Street.

(l lobti”, *
1 H'ltHSVUUS.

Pirmų pirmiausia bandyta su
šelpti •senesniuosius. Tuo rei
kalu buvo lankomi bendrabučiai 

ikalaujmd it j i pagalbos

;;iL vakaro.
Nariai., malončkliu atsilanl 
nes vra svarbiu nukalu.

> pjama Į vaikus.
Vatlandon: Nuo P ryto iki » vakar*; n«4ĮIU«- 
tni* nuo 10 iki 12 dieną.

S.vASIILAND AVB„ kampan 47 Nl

gauna pra 
darbininkai
2 r. per dieną. Dirbama dažnai 

dienoje per kiaurą su
skaitant čia ir šventa- 
Kadangi šeimynos gal-

Pajieškau savo brolio Antano Ma
linausko, Vilniaus gub., Traku pav. 
Žaslių parapijos, Deinavos kiemo 
Kas nurodys jo adresą, lam bus ai 
Išginta. Miss t ršulė Malinauskaitė 
18t)9 Canalport Ave., Chicago, III

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH

REIKAIAUJU dviejų kriaučių 
prie siuvimo naujų ir taisjie-; senų. 
Atsišaukite greitai šiuo adresu: 
JOHN B. POTEL1UNAS, Phone 1161 
105 Milwaukee Ave., Kenosha, Wis.

SOUTH BLOW 
1082 Wentworth 
1427 B. Hahrt*d 
4728 B.

PARSIDUODA groserne lietuvių 
ir slavų apgx venloj vieloj. Senai iš
dirbta viela. Riejimas iš dviejų ga
bių. Parsiduoda iš priežasties ski- 
rimosi pusininkų. Atsišaukite šiuo 
adresu: 1622 So. Halsted St.

L. S. S. VIII RAJONO 
KUOPŲ DOMAI.

Draugui, jus žinote, jog 
viu centro sek rotoriaus 4
ta r p tau tini a r n u social ist ų 
jos ofise, o beveik visi partijos 
reikalai yra tiesiog siunčiami 
kuopoms. Dabar, kuomet tapo 
išrinkta nauja LSS. VIII rajono 
valdyba ir kuopų sekretoriai, 
bet savo an trasų nėra pridavę 
pavieto sekridoriui, tai visi rei
kalai yra pertraukti su pavietu. 
Man atsilankius, prašė .paragin
ti, kad rajono valdyba ir kuopų 
sekretoriai daduotu savo adre-c
sus i pašildo ofisą.

M. Petrauskas.

. .PARSIDUODA FOTOGRAFIJŲ 
DIRBTUVE

Lietuvių apgyventoje vietoje. Biz 
uis Išdirbtas nuo senai. Galimą į 
eiti su lengvom išlygom. Pardavi
mo priežastis — nesupratimas biz
nio. K. Jmnontas,
1810 So. Halsted St., Chicago, 111

Kurią
kinkai mokinami buvo
\ iu kalba. Neužmiršta
girnių. Jiems buvo dalinama

i k ra šč i u
l.

kad ne-

lietuvkkas akių gydytojas
Lu* tori »kaudanč:&« aria eilpna* aki*, * 
guho* ihaudčjitnę, ataiJankjkiti pa* saaaa

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Av*.

Valandos: Nuo 9 ryto ik! f vakar*,
N«dčlioxui* nuo V ryto iki. 1 po pi«tų.

Dr. Ramser
AKIŲ 0PKCLALI8TAJB

Pajieškau savo pusseserės, Mari
jonos šalim Šerienės. Kokie keturi 
andai algai ji gyveno ant Canal si., 
netoli 18-os g., Chieagoje. Prašau 
atsiliepti šiuo adresu: Slanislo. <s 
Klcvinskis, 3316 S. Halsted St., Chi-

PAJIEšKAU DARBO barbcrnčjc 
Dienomis ar vakarais. Iš karto dir 
bsiu už pusę kainos. Esu baigęs mo 
kyklą. Prašau alsišaukli šiuo adr.

Joe Kukanski,
653 W. 19 Pl., Chicago, III

I
PIRK SAU visas Phimbavoji- f 
mui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING -fr 
SUPPLY CO., i

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

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 metai. L 
Gyvenimas ir Ofisas

3149 S. Morgan St., kerte 32 »L jį 
Chicago, Ill. S

Specialistas ant ?
Moteriškų, Vyriški ir Vaikų f 

Taipgi Chroniškų Ligę p 
Ofiso valandos: g

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

Telephone Yards 687 į

nininkių repeticijų Įvyks sere 
doj, \;is;irio 1 I d., Strumilų bro 
liu sn lininėj 
sil;mk vt i

.ĮIEŠKO kambario vienas vaikinas, 
su valgiu arba be valgio. Kas tu
rit apie Aštuonioliktą ir Halsted ga
vės liuosą kambarį, malonėkite tuoj 
atsiliepti; Aš ateisiu pasižiūrėt.
S. Z. 911 \V. 33 Str., Chicago.

KX Telephone Humboldt 1278 !3
| M. SAHUD M. D. | 
o Bena* Runa* Gydytoja* Ir Chlrarraa. O 
Q Specinlifitas Moteriškų, Vyrižkų ir Vai-, 
Q kiškų, tajpgl Chroniškų Ligų. M 
8 • OFISAS: 157# Milwaukee Av.«., 9
SS Kampas North Ave., Kambaryu 208. Q 
« VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; H 
$ 1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare. S

rrncijacija ne taip žymi. Čia ir 
<!abar moksleiviai tebedalinama 
į tlvidali pažangiuosius ii' at
eitininkus. Pirmieji sudaro di-

l’a.lieskau savo pusi) 
Urbaiėio, Suvalkų gub. 
lės pav., \'išakio-Budos 
\eno Wilkes Barre, Pa., 
ry St., Dirbo mainose. 
žinančių pranešti man

V i ne
717 W, 19 pi

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

y Gyvenimas yra tuščias
kuomet pranyksta re- 
gėjimas.

y Mes vartojame ]>ago- 
rintą Ophthalmometer

prie glauda ir se
ll) žmonių- Priima

ma |on ne jaunesni (ii) metų ir 
pavargėliai. Ji turi pilną vidu
jinę autonomiją: patįs belaisviai 
iš savo tarpo., išsirenka keh'ta 
žmonių, kurie ir v< *■ 
prieglaudos reikalus 
vaite jie duodu Komitetui išlei
stu pinigų apyskaitas. Prieg- 

mėdinti, 
i norėtu

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

[SVIESTAS
■ Geriausio, 
Smetonos, go- - m 
Įtwni*, negi /I J f

ČIA YRA PROGA GYVENIME.
Parsiduoda: vištų ir daržovių u 

kė: 2 akeriai žemės, 5 kambarių na 
mas, pilnai įrengtas, ūkiški įrankiai 
arklys, vištos, užtektinai anglių ii 
daržovių iri pabaigai žiemos. Rei 
kalingos lik sėklos pavasaryje. 5( 
nuvažiavimas į Chicago. Savinika; 
tuojaus turi keliauti į vakarus. Pa 
aukauja už $1500. Apie $1500 įnio 
kėt, likusius po $25 mėnesyje, arb; 
mažiau. Kiaušiniai dabar parduo
dama 60c tuzinas.

K PHELAN 
3802 So. Campbell

dnmi paded 
tremtiniai n
ginti, nes vis tai tamsus valstie
čiai, patikę svetimai! kraštai!, 
iftwtiniosna jiems sąlygosna. 
Jie dirba fabrikuose sunkiau
sius darbus, vienok užmokėsiu

klausimu buvo du 
vienas apie politini 
mę, antras
vių idealus
apsčiai, ir debatai eina labai 
vai. Jau tas sienas rodo, 
paliestosios lomos mask

1 iŠ 1 -mos
sirinkimas įvyks seredoj, viisa 
rio t 1 d.. Kriaučių unijos ofise 
1.579 Milwaukee avė. Pradžii

BANKEF
COFFEE

<au pusbrolio Koslanio Ka 
Jono Praspaliausko ir Bro 
Mileikio, Kauno gub.. Te) 

Atsišaukite, nes jieško be 
Antanas Kaiarskis savo br > 

liu. S. Katarskis, 2222 W. 23rd pL 
Chicago, 111. j •

( K ERO, ILL.
2<S d. J. Neffo svotai- 

užmiršau savo auksini l 
(fountain pen).
radote, malonėkite

Štai proga išmokti anglu kalbos, per laiškus arba klesosa
KORKSPONDENCIJIMS SKYRIUS.— Kiekvienas galt Ii mokti 
ANGLIŠKAI Ubai greitai savo namuose iš lekcijų sutal>yi^ 
ypač tam tiksiui. Sis kursas yra labai parar.KUs kiekvienwn, 
kuris nuri greitai ii mokti Anglų kalinis, bet 
kyties i mokyklą apatiškai. Geresniam pc 
čianjc gražiai i.iu^ti-uotą, tu daugeliu paaifc!
DYKAI. Rūkyk Laiiw.ą tuojaus; indėk dvi markes 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali priluti 
kyklą ypatiAkai, terime dienines ir vakarines klės 
mc daugiau valaudų negu kitos mokyklos. Kle^. 

! me .atskirą kursą, betaisytą musų pačių del 
1 greitam ižnKtkiniinui Anglų kalbos. Daugiau 
1 turimo GRA11NAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

\ o-k it* aiškinama Lietuviškai
••Dvi mokyklos: 731 W. I8(h St., ir 1741 W. 47th 8t.

Laiškus adresuok it: American School Of Languages, 1741 West 4.7 th St., Chicago, t

paskaitos, nėra jokio knygyno; 
prie bažnyčios pardavinėjami 
tik klerikalų ir tautininkų laik
raščiai.

MASKVA. Musu visuomeni- v
nio gyvenimo pulsas plaku da
bar labai smarkiai. Tai žyniu 
ypač Petrapily j. Maskva yra at
silikusi nuo Petrapilio, bet ir 
ęįa jaučiama visuomeninio dar
bo in,tens\wumas. Mano užda
vinys — apibudinti moksleivių 
gyvenimų, šis rašinys palies tik 
tiulį to darbo, kuris eina Mask-

buti tame suvirinkime ir išreikš- ( 
ti savo nuomonę kaslink dabar
tinių nesusipratimų su Vokicti

ulio ųyvemmo 
pasiryžo, jei neprisidėti prie sro 
vių, tai bent gerinu jas pažinti 
/Ynais metais I.ridimo Komisi 
joj buvo svarstomos lubinu ;ik;i 
dūmines temos u 
sutartis Busijos s 
gi šįmet norima k 
ĮX»litinį gyvenimą

Kaip žinoma, Al; 
sleiviai gyvena ir 
tiek kitokiost' salyg 
draugai kitur. Pe 
nuo sena, o Dorpat< 
skutimu metu mol 
išsiskirstę savo pažiūrų politikos

suruošia kas menuo po vakari 
ar koncertą, įsisteigė darbinio 
kų vartotojų draugiją etc*

Specialistes iš W
GYDO VISAS LIGAS V YKU IR MOTERŲ, 

KAIP I’ZSISENC.TUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS Y’RA
i gydo liga-’ pilvo, plaučių, inkstų ir pi 
reumatizmą, galvos rkausm 
paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo 
ką jis jums gali p:ulan ti. Praktikuoja per daugel} metų ir išgydė

Patarimas dykai.
nuo 10 ryto iki S vai. vakare. Nedaliomis iki 12 dfen<. 

kampas 19>toš gat., vhJuj Banko*. T<L Canal 3263

m i t e t o !; 
čia kai m 
giminei. Tikybos dalykais rū
pinasi Jum. šernas. Dabar prū
su lietuvių Simbirskc šelpimo 
stovis toks. A’eikia mokvkla ir

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti g«IvoM ąkRudčjimf,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta K akte,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raides susibėga i krūvi,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimu akių,
Jeigu tau skauda aky* skaitant arba siuYMMt»Jtea!tti 

.reikalingas akinių.
Duokit© apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. _* , _
akiniai padaromi belaukiant

JOHN J. SMETANA
/kleivi SI pečiu list na 
TfiMYKIT MANO UŽRASA-




