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PRASIDEDA KITAS PROSPE
RITIES ISTORIJOS LAPAS

Ar nuostabu, kad tūkstančiai
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1 užmušta, 9 devyni sužeisti

Vokietija nori taikyties su Suv. 
Valstijomis

kelti; dėlto kad paskutinių i pri
spyrė. Palyginkite, kiek už kal
kiniuos maisto produktus rei
kėjo mokėti dar tik liepos mė
nesyj, 1916, taigi -truputį dau
giau kaip pusmetis atgal, ir kiek 
dabar už tuos pačius daiktus 
žmonės turi mokėti:

Jautiena, svarui
Bulves, svarui

Dar 400.000 vyrą Anglijos laivynui
Cibuliai, svarui

Šiandie 
24c. 

7c. 
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MAISTO RIAUŠĖS PHI- WASIIINGTONAS DAR
LADELPHIJOJ. f SYKI REIKALAUJA PA

Užmušta 1, sužeista 9.
LIUOSUOT SUIMTUO
SIUS AMERIKIEČIUS.

32c.
3c.

O tos kai-

HILADELPHIA, Pa. va
kario 22. — Vienas žmogus 
užmuštas, o devyni tapo su
žeisti maisto riaušėse, ištiku
siose prie Franklino cukro 
fabriko.

Riaušės turėjo kruvinas 
pasekmes. Policija ėmė šau
dyti alkanus žmones, strei
kuojančius kompanijos dar
bininkus, jų pačias ir vaikus. 
Rezultate Mareiguenas Det- 

' kolze tapo mirtinai pažeis
tas ir mirė pakelyj į ligonini- 
tį.

Kruviną puotą vietoj duo
nos parengė ponai kapitalis
tai ir jų samdytojai policis- 
tai darbininkams. Kulkomis 
pavaišino juos vietoj duonos.

VOKIETIJA NORI TAIK Y 
TIES SU SUV. VALST.

WASHINGTONAS, vasa
rio 22. — Šveicarijos amba
sadorius Dr. Ritter turėjo il
gą pasikalbėjimą su Suvien. 
Valstijų užrubežinių reika
lų sekretoriumi Lansingu. 
Manoma, kad Ritter prane
šė apie kokius naujus vokie
čių pasiulijimus, kurie pave
lija išvengti karės su Suv. 
r., o taipgi pavelija jų sub- 

.narinom ir toliau skandinti 
pirklybinius laivus, gabena
nčius maistą ir amuniciją 
talkininkams.

DAR 400,000 VYRŲ J AN- 
GLIJOSO LAIVYNĄ.

LONDONAS, vasario 22. 
— Dar 400,000 vyru paskyrė 
Anglijos parlamentas laivy
nui — kovai dar didesniu 
intempimu prieš vokiečiu 
submarinas.

Nors ir didelis yra pavo
jus anglams nuo submarinų, 
bet Anglijos valdžia jį per
galėsianti. Apsiginimui nuo 
submarinų visųpirma vald
žia skaito reikalingu apgink
luoti pirklybinius laivus. A- 
not pirmojo admiraltijos lo
rdo pranešimo, iš apginkluo
tųjų Anglijos laivų, kuriuos 
užpuolė vokiečių su b mari
nos, išsigelbėjo 87 nuošim
čiai. Gi iš neapginįluotųjų, 
kurie pakliūva ant submari
ne išsigelbėjo vos 2 I nuo- u ’ O t/
rimčiai.

Vad inas, viena svarbesnių 
Anglijos valdžios užduočių 
yra apginkluoti visus laivus.

WASHINGTONAS, vasa
rio 22. — Washington© val
džia dar sykį griežtai parei
kalavo,. kad Vokietija pa- 
liuosuotų suimtuosius ant la
ivo Y a r r o w dale j u r e i v iu s - 
amerikiečius, kurių, nežiū
rint pirmesnių Suv. Valstijų 
valdžios reikalavimų, vis dar 
nepaliuosuoja. Kokių prie
monių bus stveriasi, jei ir šį 
syk Vokietija neišpildys rei
kalavimo, Washingtonas be
tgi nesako.

Duonos, kepai.
Matote skirtumą?

nos vis dar kįla, vis dar kįla. 
Pamatysime, kad trumpu laiku 
visoj Amerikoj turėsime dide
lių ‘maisto riaušių.” New Yor- 
ko moterų riaušes — tai pirmas 
tuo keliu šovinis.

LEGIENO ATSAKYMAS 
GOMPEflStflr 

___________ i •!

BERLINAS. — Socialdemo
kratų organas Vorwaįprts išspau
sdino > Amerikos Darbo Federa
cijos prezidento Gonįpcrso kab- 
legramą siųstą Vokiečių Darbo 
Unijų Federacijos prezidentui 
Legienui ir pastaroji atsakymą. 
Gompcrso kablcgrainas buvo 
toks:

“Ar jus negalčtut^ padaryti 
spaudimo į savo vyresnybę taip, 
kad išvengus trukinto ryšių su 
Suvienytosioms Valstijoms ?”

Legionas atsako: TMes galė
tume daryti spaudimą į savo 
valdžią tik tada, j$i Amerika 
prikalbins Angliją paliauti savo 
užgaidas pagalba kąrėš vokie
čius badu užmarinti?’

WILSON AS REIKALAU
JA PILNOS VALIOS. Kares šmėkla artinasi!

IR UPTON SINCLAIR...

Kur per dvidešimt metų agitavo 
prieš visokias kares, dabar 
stovi už karę.

REAKCIJOS SIAUTIMAS.

Nori pravesti įstatymus, kuriais 
žmonių laisve butų visai su-

STr PAUL. — Valstijos se
na tau paduota du įstatymų pro
jektu, taikomu prieš darbinin
kų organizaci ją Industrial Wor
kers of the World, bet kurie, 
jeigu taptų priimti, skaudžiau
siu budu atsilieptų į darbo žmo
nes apskritai. Sulig vienu bi- 
liu, by kurio nors apskričio še
rifas turi teises begiu 24 valan
dų išvyti kiekvieną žmogų, kurs 
jam pasirodys kad*yra pabosta,

VAIKAI MIRŠTA BADU 
NEW YORKE.

NEW YORKAS," vasario 
22. —- Eastsidės distrikto 
moters kreipėsi, kaip jau va
kar buvo pranešta, į mayo- 
rą Mitchel’į prašymu daryti 
ką nors, kad prašalinus ne
svietišką šių dienų maisto 
brangumą'. Jos tarp kitko 
reikalavo, idant miestas pa
skirtų milioną dolerių nupi
rkimui maisto ir išdavimui 
jo'biedniemsiems to distrik
to gyventojams pakenčiamo
mis kainomis.

Mayoras pranešė moterų 
komitetui atsilankiusiam pas 
jį vėliau, po riaušių, kad ji
sai netiki, jog moterų reika
lavimą valdžia galinti išpil
dyti. Bet jisai paskirsiąs 

*specialę komisiją ištyrimui 
dalykų, kokie jie ištikrųjų 
yra minėtame distrikte. Mat 
moters skundėsi, kad maisto 
brangumas taip spaUždiąs 
biednuosius miesto gyvento
jus, jog jų vaikai’ kone badu 
mrišta.

Moters gi reikalavo pagel- 
bos tuojau. Viena moterų, 
kalbėjusių su mayoru, nuro
dė, kad jei miestas turi tei
sės duoti pinigus ligonbu- 
čiams, maistui segantiems 
špitolėse, tai lyginai gali jis 
gelbėti badaujančius.

— Miesto kasoj yra pini
gų, paimkit juos, duokit pa- 
gelbą vargo prispaustiems— 
reikalavo moters.

PERTRAUKS RYŠIUS 
SU AUSTRIJA.

LONDONAS, vas. 22. — 
Pranešimai iš Vienuos rodo, 
kad santykiai Austrijos su 
Suv. Valstijomis darosi vis 
intemptesni ir intemptesni. 
Viennoje nebesitikima išve
ngti pertraukimo diplomati
škų ryšių tarp šių dviejų ša
lių.

Tatai jis skelbė viešame žino-

mat, dabar, esąs įsitikinęs, kad, 
šiaip ar taip, tiek'Anglija tiek 
•F ra nei j a esančios visgi deino-

areštuoti, atiduoti teismui ir so
dinti kalėjimam : ; ,7'įtS

A n Iras bi liūs ta i kįilnaš | • taip 
vadai, “nctiėsotil?? teiki
mus,” ir teikia šerifui beveik 
ncapribotą galę veikti.

WASHINGTONAS, vasa-) 
rio 22. — Prezidentas Wil
sonas vėl kreipsis į kongre
są delei vokiečių submarinų 
veikimo.

Prezidentas nori gaut pil
ną valią pavartoti Sjjv. Vai- j 
ostijų laivyno ir sausumos ar- 
^mijos spėkas, kaip diploma
tai šneka, “apginimui Suv. 
Valstijų teisių?’

Prezidentas, sakoma, ne
sitikus, kad Vokietija per
mainytų savo submarinų vei
kimo budus. Prezidentas, Į 
girdi, žinąs, jog dabartinis 
Vokietijos padėjimas, nebe
duoda jau vilties įveikti An
glijos ir pastarosios talkinin
kų jokiu kitu budu, kaip tik 

I submarinų kare. Todėl Vo
kietija nepamesianti subma
rinų karės.

i Kadangi neužilgo dabarti
nis kongresas paliuosuoja- 
mas, o jo vieton susirinks ki
tas vėliau, tai prezidentas 
Wilsonas ir norįs buk turė
ti įgaliavimą, jei matys rei
kalą, pavartoti apginimui, 
kaip jis sako, Amerikos tei
sių, ypač jei reikalas atsitik
tų, kaip kongresą nebus.

Wilsonas, sakoma, manąs, 
kad toji gale, kurią kongre
sas jam suteiks, atgrasin
sianti vokiečius užkabinti 
S. Valstijas, daryti jom įžei
dimą, K . VĮV, t- ' • - • )

Visiems žinoma, kad kares šmėkla artinasi, bet net 
visi taip atjaučia, kokis pavojus gręsia visai šaliai.

Santykiai Amerikos su Vokietija yra jau pertraukti* 
Valanda labai rusti, kekvieną dieną laukiama paskelbi* 
mo kares, jeigu šios šalies žmones — piliečiai nepakels 
galingo protesto balso. Kares apskelbimas arba neap* 
skelbimas pilnai turi priklausyti žmonių valiai.

Pėtnyčios vakare ĮVYKS VIEŠAS DIDELIS SUSI
RINKIMAS NORTH WEST SIDĖJ, SCHOENHOFEN 
HALE, kampas Milwaukee ir N. Ashland Avė. šiame 
susirinkime bus žymus kalbėtojai — W. E. Rodriguez, 
aldęrmanas 154os wardos; P. Grigaitis, “Naujienų” Re* 
daktorius ir A. Montvidas, medicinos studentas.

Atsilankykite visi, kuriems tik rupi sulaikymas šios 
šalies nuo įsivėlimo pasaulio kares pragaran. Vietinis.

Iš JANITORIŲ STREIKO. vas, lankykime susirinki
mus! Susirinkimo vieta 230 
N. Clark st., ant antrų ir tre
čių lubų. Draugai darbinin
kai ir darbininkės, nepamir
škite savo pareigų!

Streikininkas.

MAISTO SPEKULIANTŲ 
APETITAI.

ST. PAUL, vasario 22. — 
Maisto spekuliantų apetitai 
auga. Tatai juoaiškiausia 
liudija Minnesotos pardavė
jų associacijos prezidento 
užreiškimas. Jisai tarp ki
ta ko pasakė, jogei maisto 
reikmenų kainos 19.18 me
tais pasieksią negirdėto lai
psnio. Dar šį pavasarį mai- 

Įsto reikmenų kainos pakil
sią anrta tiek nei 1914 me-

Ką daro šios šalies darbo

žmonėms kalbėti 
ries savo vjddžią. NEMANO PERTRAUKTI 

SUBMARINŲ KARĖS.

sų valdančioms klusnius sumu-

rinį ginklavimąsi ir militarizing

doj ir Australijoj.

cialistai; nežiūrint to, jis vis dėl
to sutaisė užuojautos telegramą 
prezidentui Wilsonui ir ją, susi
rinkimui tik menka didžiuma 
priėmus, pasiuntė.

BERLINAS, vasario 22.— 
Vokietijos kanclerio pagelbi- 
ninkas ir valstybės iždo sek
retorius Dr. Kari Helfferich 
užreiškė, jogei naujoji vo
kiečių submarinų karė užti
krina Vokietijai pergalę. Ji 
grasina Anglijai badu. Vo
kietija todėl nei nemananti' 
pertraukti jos, kolei jos prie
šas nebus galutinai pergalė-

DIDELIS PROTESTO 
PRIEŠ KARŲ SUSIRIN

KIMAS.
KENQSHA, Wis., vasario 

22. — Vakar čia įvyko dide
lis protesto prieš karę susi
rinkimas. Didžiulė Germa
nia svetainė buvo užpildyta 
žmonėmis. Vienbalsiai pri
imta protesto rezoliucija ir 
pasiųsta Washingtonan.

VOKIEČIAI GABENA Iš 
ALZACIJOS DAILĖS 

BRANGENYBES.

HAAGUE, vasario 22. — 
Ateina žinių, jogei vokiečių 
karinė valdžia įsakiusi išve
žti iš Alzacijos visas dailės 
brangenybes Stuttgartan ir 
Munichan.

Pagalios dar vieno bildin- 
go manadžeris pasirašė po 
unijos sutartimi, tai yra — 
išpildė savo darbininkų rei
kalavimą.

\ Matydami, jogei negalės 
sulaužyti savo darbininkų 
vienybės, samdytojai vienas 
po kito nusileidžia teisin
giems savo darbininkų rei
kalavimams. Taip, vakar 
išpildęs darbininkų reikala
vimus bildingas yra penktas 
iš eilės. Nėra abejonės, kad 
tą patį turės padaryti ir li
kusieji, — darbininkų vieny
bė juos prie to privers.

Nors senai jau samdyto
jai garsino vietos kapitalisti
nėj spaudoj, būtent, kad jie 
pakankamai turį darbinin
kų, ir jeigu “keli streikuo-
jantįs” nepaklausysią jų ra-Jv/ 
ginimo ir neateisią “tą ir tąn apmalšinus tų
dieną — jų vietos busią už
pildytos kitais. Pasirodė, 
kad tai buvo vien gudrus tų 
ponų triksas — apdumti sa
vo darbininkams akis. Dar
bininkai tatai permatė ir 
nepaklausė samdytojų ra
ginimo. Negana to, ir tie, 
ką buvo likę streiklaužiaut, 
galop susiprato ir metė dar
bą. Tuo budu šiandie sam
dytojai turi tik vieną-kitą’
akliausią savo pasekėją, ši- ikiekvieno šimto įplaukiančių 

iparlamentas paremesiąs kolitą tečiaus samdytojai slepia 'ir išplaukiančių iš įvairių 
misijos nuomonę, premier^ kiek galėdami. Jie deda pa- Anglijos prieplaukų laivų 
grasina... rezignacija. skutines pastangas, kad tik

t -------- lapdumus darbininkams akis.
Veltui! Sunkus ir begailes- 

Ttingas gyvenimas išmokino 
(darbininkus laikyties iki pa- 
skutinosios prieš savo išna
udotojus.

. i Ir jie laikosi.
—Vis viena, mes neturime 

ko pralaimėti, — sako jie. 
Laimėtu gi galime ir — pri
valome!

Nėra mažiausios abejonės, 
kad darbininkai laimės. Ne
gi patįs samdytojai eis dirb
ai tą sunkų ir pavojingą dar
bą? Tik, broliai ir sesers, lai- 

Tkykimės kaip iki šiol, o per
galė užtikrinta.

Primenu visiems, ypač 
j draugėms moterims — lan
kykite streikininkų susirin- 

1 kimus ir stokite unijon, ku
rie iki šio] dar nešate įstoję. 
Moterims įstojimas nekai
nuoja (tuo tarpu) nei cen- 

' to. Nereikia atsidėti ant ki
to, kad ve, jis nueis ir atliks 
viską ir už mana Musų 
naudotojai sergsti kiekvieną 
streikininkų žingsnį. Jie tu
ri žinių ir apie musų susirin
kimus. Pamatę, kad mes vis 
skaitlingiau lankome juos, 
noroms-nenoroms turės nu
sileisti. Tad visi, kas tik gy-

ATMETĖ VALDŽIOS PA
SIŪLYTĄ PASKOLĄ.
STOCKHOLM, vasario 22 

— Švedijos riskdago-parla- 
mento biudžeto komisija at- 
imetė naują valdžios pasiūly
tą 30,000,000 kronų paskolą 
šalies neutralumo apsaugos 
reikalams. Didžiuma komi
sijos narių yra tos nuomo
nės, jogei 10,000,000 kronų 
pilnai užtenka. Valdžia bet
gi nemano ^nusileisti. Jei

BERLINAS, vasario 21. — 
Karpatuose į įlietus nuo Šmotr- 
ica vokiečiai išsprogdino rusų 
blokbauzę.

Šiaurėj nuo Ilanino klonio vo-

kontratakos atmuštos.
Prie Badulesti, Screth upes 

fronte, vokiečiai užpuolė rusų 
tranšėjas ir suėmę nelaisvių pa
grįžo į savasias.

¥•

paplėšailų apetitus?

VOKIEČIŲ NAUJOJI SUB
MARINŲ KARĖ NEAT-

SIEKIĄ TIKSLO — SAKO
ANGLIJA.

WASHINGTONAS.—An
glijos ambasada praneša, 
ijogei naujoji vokiečių sub- 
i marinų karė pasirodo esan
ti pilnai nepasekminga. Ant

vokiečių' submarinoms pa- 
lvyksta paskandinti vos vie
ną. Pavyzdžiui, nuo vasario 
1 iki 14 d. Anglijon pribuvo 
laivų:

Anglijos................. 4058
Jos talkininkų..........227
Neutralių šalių ..........497
Išplaukė iš Anglijos:
Anglijos................. 2928
Jos talk....................  225
Neutralių šalių......... 361
Tuo budu kasdien AngH- 

jon pribuvo 341 laivas; iš
plaukė — 322 laivai; arba 
viso 663 laivai į dieną.

$75,000,000 ATBUDAVOJIMUI
VOKIEČIŲ PIRKLYBIN1O

. LAIVYNO.

COLOGNE, vasario 21. — 
Pranešama, jog reichstagas pa
skirs $75,000,000 įvairioms lai
vų kompanijoms, kad atstačius 
vokiečiu pirklybinį 
Kiekviena komnaniii

laivyną, 
gausianti 

nuosto-

nMKKtcnH picks s n>-;,ociar<oN

NEW YORKAS, vasaiio 2-.-—< 
Anot profesoriaus David B. Ha
ger apskaitliaviinų, Suv. Valsti
jose žymiai sumažėjo kerosino 
šaltiniai, o reikalavimai vis cii-
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ir moterims.

tom —
mažiau
aiškinti žmonoms to, ko pats ne
supranti

Aleksei skersomis pažiurėjo į 
jį ir pajuol-

—Žiūrėk 
pasidarys.

Mok. fi
-os Jub. 4

Galop, jam | 
gu matvli Liza 
svaigindavo ji 
naujus žodžius 
ias minti

rankomis jis įkalbėjo Somovoi
— Kokis puikus dalyk 
mot pas žmones

jis ant greitųjų padarytas iš ne 
lygių lentų
tamsius plaukus, jis išloto ir ty

pasakė Aleksei, 
patarimų... ne, ve 
siu vienų epizodų 
nimo. Būdamas 
pamačiau vienų 
merginų ir taip 
“įsispitrijau”...

yrai n-
v

naikinti —
<*ali n ei o *-’

visi tie
vienu iš tu

- Mah tu patinki. Tu lyg 
vaikas: ka žinai, į tų ir tiki...

-Alesa --- tai labai teisingai
- sušuko Foma. ....Pameni, ai
tau sakiau apie Fedorą Grigo 
rijča? Jis taip ir tvirtindavo

-Na, taip, bet kų tamsta va
dini spinduliu?..

---Mano siela ir tamstos, štai

suko Foma. 
t i z

Bet Aleksei, raukydamos, lyi 
ir jam pradėjo skaudėti dantis 
tose, nežiūrėdamas į draugų:

romantikas! 
■jai sušuko ir 

i pažiurėjo į ji 
tokiomis akimis, kurios išreiš-

S. GORDON
1415 S. Hoisted SU Chlcacu. Iii

Šiandien mes jums atlei 
džiame tas nuoskaudas, ku 
rias jus mum 
savo nežinojimą, per neišma 
nymą.

Kartų jam pradėjo skaudėti 
dantis. Jis visaip bandė susta
bdyti skaudėjimų — dėjo vatos, 
nupirko net kreozoto, kurį skai
tė blėdingu, bet tas negelbėjo 
ir jis buvo priverstas apleisti Li-

—Tai — nonsensas, Aleša! — 
pasakė Foma spausdamas ran 
kų prie širdies ir jausdamas 
kad širdis labai greit plaka, ta 
rytum, ko tai nusigandusi ii 
tuo pačiu laiku nudžiugusi. ■— 
Viešpatie tu mano 
man

Juk tamsta 
karta ji jausmin 
ingavus

pats... juk tu tiki, jauti...
Somovas pradėdavo nerimau

ti ir, lyg stumdamas nuo saves 
draugų, skaitė jam notacija:

-Geriau butų, kad tu klaifsy- 
uigiau, o kalbėtum — 
Priegtam nebandyk

Nuo 
Kraujo 
Lirų

1-mos, 2-ros ir 3-člos sta- 
tikroj pasekmės.

šlapinimosi kanalo ir 
įvairių keblumų tekė- 
i uždegimo pūslės, aš

Atsiminęs savo kalba, jis su
siraukė: jam aiškiai pasirodė, 
kad jis kalbėjo ne tai, kų norėjo 
pasakyti.

įtvėinis apsnūdusio 
sargus ir 
policistųFoma vėla pražydo, nusirami

no ir darydamas įvairius gestus 
rankomis, jis uždainavo lyg 
paukštis saulei tekant:

Pavelykite man pasakyti, kad 
mano rūšies žmonės yra suaugę 
vaikai ir - labai baikštus, Žino-

Broliai ir 
kit atyda į 
minutėlę, 
jus darote? 
musų burnos paskutinį kąs
nį duonos. Tris savaitės 
baigias kaip nedirbam. Juk 
reikia pavalgyli, o uždirbti 
iš niekur negalima.

omą pa/mrejo į jų sypsan 
. ji. sutraukusi antakius, ai 
? tokiu žvilgsniu, kuris be

seseris atkreip
us a ve nors vieną 
Pamislykit, ką 
Jus atimat nuo

| MUZIKOS MOKYKLA. | 
X MOKINU mišrus vyry, nio- į 
g -'t orų ir vaikų chorus. 
Z privatises lekcijas 
& mo; piano, smuikus, 
“ ir mandolinų.
I STASYS TURSKIS
X 1531 Milwaukee avė.,

Aleksei perkreipė lupas, krei 
pažiurėjo i jį ir, užtraukę: 

papiroso durnų, vėl užklausė:
-..-Ant vienodumo skundeisi

Atminkite, į ką jus pana- 
,šųs: kaip kriminalistus po- 
licmonai su detektyvais nu
lydi į karus, arba iš namų su 
policinonu išveža. Mes, pi- 
kietuojantįs streikieriai sau- 
gojam per dienas ir naktis, 
kad neitumėt dirbti už sko
bus.

Dar sykį sakome: nieko 
nelaukę meskite tą bjaurų ir 
beeąžiningą darba dirbę, pa
likit vienus čif-janitorius ir 
superirrteudentus, tegul jie 
skebauja, nes jie yra bildin-

Kada jus išeisite iš bildin- 
gų, nebereiks belaikyti nei 
t ų pol i omon ų, ne bemokės 
penkinhi į naktį. Turės ir 
jie vilktis į ten, iš kur atėjo.

Pagalios sakau: Susipras- 
kit, meskite darbą ir prisi
dėkite prie musų!

Rokas Streikicris.

taip indomiai... apie viską... A 
tik dabar pradėjau studijuoti 
man labai svarbu žinoti psychi 
ka žmonių... kurie... žmonių ju 
su klesos

EVESKIO IrKalb, 

^MOKYMĄ
Čia gali Išmokti Anglų kalbos nuo pradluH 

Ilgi augSčiausiai, tdpgi Lietuvių. Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augžt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiA 
Ekonomijos, Knygvedystės.Dailiarašdio, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt Čia gaB 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL h 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI. ____

3106 So.Halsted St, Čilieti

o paskui ils vėl lydėjo ja na 
mo ir visa kelių bepaliovos kai 
bėjo; neatiduodamas sau atskai 
tos, kad pasakojo savo atbildu 
sios sielos paslaptis. Liza klau 
sėsi ir tylėjo arba atsakinėjo la
koniškais sakiniais; ji jau nebe 
kvietė jo į savo jauku kniuba-

kuo- 
i teina tokis 

angelas — juk ji dar vaikas, a? 
ir sako — pavelykite, viskas ne 
taip, viskas jums persta toipa 
neteisingai, nuo jūsų slepiama 
svarbiausis — žmonių brolybės 
idėja! Stebėtina! Tiesiog —

Kraujo
Ligų

Vartoja teisingą
dijoe ; be skausmo

PRIVATI&KOS LIGOS

122 So. Stale St.
iešais Siegel Cooper and Co

halsu slėpiningai lęse: a 
riu tamsiai pasakyti, kad t 
bai teisinga: negerai žmogi 
vunti vienam... Žinoma, 
bininkų interesu vienodam 

uitu, bei

Prašome gražiai kaip 
terų taip ir vyrų: nelaukda
mi nė valandėlės meskit kuo- 
jjreičiausia tą judošišką da
rbą dirbę. Veskitės sykiu ir 
savo drauges ar draugus ir 
stokite į streikuojančių eiles 
ir kovokite sykiu su mumis 
už didesnį mokesnį, už gere- 
sn į pr agy ve n i m a !

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.
AMERIKOS PILIETIS

Kaina 25c.

Ji kalbėjo ilgai ir tvarkiai 
bet Foma neįstengė suprasti jos

Karia jis linksmai pasai
Mudu šiandie dau

-Kady ne] 
dar kas nors 
sergėjo Aleksei, paslėpęs akis po 
blakstienų. Paskui kokiu tai 
nauju tonu pradėjo kalbėti:

....Šiai ką, jeigu jau kalbėti iki 
galo... nors aš ir no meistras ta
me... Apie tave kalba, kad... 
tau ne viskas namie, ir pats tai 
sakau... Tai ir teisybė — kar
tais nuo tavo žodžių ausįs prade
da vysti! Na, o, vienok... aš, 
brolau, visada tavęs klausau...

kyino siutai ir overkotai, vertės 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 
1ST 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 83.00 
iki $7,50.

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir va
karais.

atmintina’ S- nėr- 
ai pasimatykit su ma

Darbininkai ir darbiniu- 
3ces! Atsišaukiu į jus, ku
rie dirbate skebų darbą, ir 
noriu pasakyti kelis žodžius. 
Jus žinote gerai, delko mes, 
janitoriai, kaip vyrai taip ir 
moterį# išėjome į streiką: 
dėlto, kad nebegalėjome jau 
žiaip taip žmoniškai išsimai
tinti, apsidengti kaip save, 
taip ir savo šeimynas.

Trečia savaitė jau baigia
si, ir dar nematyti streiko 
galo. Kodėl taip yra ? Todėl, 
kad jus nekurie vyrai ir mo
teris skebaujate ir per jus 
mes negalime greitai streiką 
laimėti, jus trukdot laimėji
mą. Sustojęs jis atsiminė, kad Li

za neužkvietė jo daugiau ateiti.
Užmiršo! Perdaug aš jau 

kalbėjau.

irais ne vežiojo j c-- 
bosai, dėlto taip < 
nori su jūsų, skeo 
sulaužyti streiką, 
darbininku vieni3' C c
rbininkai negautu 
reikalauja, t.y. vie

Kuomet Foma rengėsi eiti na
mo, jam pasirodė, kad Liza į jį 
žiurėjo neištikimai. Paspaudus 
jai ranka, ji truktelėjo ją į. save.

Ir vėla jis beveik ištisų naktį 
vaikščiojo 
miesto, išbudindamas 
atkreipdamas į save 
doma.

jo formose kaip svtini- 
ba sustingimo sąnarių, 
gydymu.

Be to, žinote, kad tokioj 
brangenybėj uždirbdamas 
vyras 55 dol ir turėdamas iš 
4 ar 
jsidedančia šeimyną vos tik 
gidėje išmaitinti, galą su ga
lu sudurti. O ka bekalbėti L 
dabar, kada nebedirba. Jus 
dirbat prik; 
Jums, moterį.- 
vietoj 18—20 c 
ma kad uždiri 
50 centų, arba 
landas užmok 
dar automobi! 
darba ir pa r v 
Kodėl jums p

Nuosavybes 
Išsivystimas 

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

toliau:
Aplama 

as, žinoma, suprantu roman 
tizma, bet...

/a nogii
žinote

la, bei visu savo gyveni- 
r senai gyvename ! Tei-
Ir štai niekas nenori

Foma Varaksinas kaip lai 
natūraliai nusijuokė, prime 
akis, lyg glostomas katinas

— Ne, aš jau eisiu iki 
kas nt'buvęs! Aš jos 

brolau,

Foma susikonl'uzijo išgirdęs 
žottį, kuris yra surištas su romą 
nais ir meile 
misi j uol

ra i... nei is !< 
irusias ilgėsis 
ivis suprantu

mes amatninkai, nesikalbame 
atvirai... O kiekvienas nori Ta v 
nors pasakyti apie save... dello 
kad žmogus, žinote, mažai te
mato nuoširdumo ir... jeigu at
siminti 
motina

šnabždėdavo 
sukeldavo nau- 

Matydamas jų ap- 
pusių darbininkais, 

kurie atidžiai gau<5e kiekvienų 
jos žodį, jos mažytes rankas, 
krutančius antakius ir raudonas 
lupas, Foma mane:

Idėja... Visiems nuskriaus-

Žiuredamas j rūkstantį papi 
rosų, Somovas ironiškai atsakė 

-- Tikėk man

sius ratus po 
ar turi įieger 
nintas ir I<

tu visiems 
m malonu 

kiaušy ties tavo tuščių kalbų...
Igrisau? nustebo Foma 

Varaksinas.

Sykiu su kede jis prisitraukė 
[)ri(' mažos šeimyninkės kas 
lai sutraškėjo, nukrito ant že-

pa mok in i m 
vyras, jaui 
žinoti. Atmink, io 
vertos niera paduot 
Paduok nava vardu

etas Klapinimast - 
lo laike jfljego, »r 
r strėnose. Visas

Mivo systematic-

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

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street, Chicago, Ill.

sau vienas. Kada ėjau pas 
jų visos mintįs buvo tvarkoj... 
Sekamų kartų jau aš prisi-

Bankinis Paprotys! 
YLA GULAS PAPROTYS IR, j 
jeigu jus dar nepradėjote dėti pi- I 
nigŲ Į bankij, jus prarandate hra- į 
ngią pagelbŲ ir laikų. DARYKIT y 
TAI DABAR! ;
KORTimiESTERN NATIONAL BAHK 
Kampas Ketvirtos ir Pierce gtv. I

SIOUX CITY, IA.
Po valdžios priežura.

General is Bankininkaviinas.
Pelnas mokama ant laiko ir 

taupomųjų, sanskaitų.
Taupoinasai skyrius atdaras 

Sukatos vakarais.

jeigu vienas 
spindulis eta, o kitas ten, tai 
nebus šilumos... reikia, kad visi 
spinduliai susilietu Į daiktų,

Skundžiaus ? Visai ne ! 'I' 
lik taip sau, iš kalbos išėjo...

Butų gerai, kad lu pirm p 
mastytum, o paskui jau sak 
turn...

pavarde

Adresas.......................

— 7U ir 7o dol. •— vietoj — 
40—50 dol.; vietoj 20 centų 
valandoj, 25 centus, ir nri-

1. Bendralaikinės nuosavybės formos.
2. Primityviškas komunizmas.
3. šeimyna arba giminingasai kolektyviz

mas.
4. Feudališka nuosavybė.
5. Buržuaziška nuosavybė.

Ši knyga patartina būtinai perskaityti 
kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matini supratimą apie nuosavybės išsivy- 
stvma. Kaina 50c.

man gaila lav 
h' aš tau patariu 
Lizos kuololiausi

E G Z A MIN A CIJ A J) Y KAI.

Valandos: 9 ryto iki 8 vakare; nedėldiC1 
niais nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

priprato prie gi 
minėjimo, lai... Ias atsiliep 
abai blogai...

, JCožnas vyras turi, pareikalauti 
laiku vienu iš tų Stebuklingų Knygų 
Vyrai, kurie mana alsivest 
goti/ silpni, 
vyrai negabi pri darbo ir n 
naudų’otis priimnumo gamtos 
vyrai turi yarolkalauti 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu 
sava gyvastį, kaip jie Įgauna- ligas ir 
kaip jiems gali būti sugražinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku. ir su mažais kastais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
energitiSkas vyras, _ 
ta knyga parodys 
kelių.

Tai niekis! sušuko Fo
ma, ir jam pasirodė, kadi dantis 
nustojo gėlęs. Aš jai priro-

jirno šlapumo, 
\ isai išzydyaiu
NUSILPNEJE VYRAI; Ai Jums stokuoja H- 
wn.n-.-i«...i r 11 ■ i nksmunio,“ energija*
ir gyvumo, kuriuos gamta suteikė kiekvienam 
vyrui, ar jųg prarandate savo spėką, SZ
safė stiffnkę, MlpnO' 
vijotas? Jeigu taip 
nim tuojaus.
PŪSLES ir inkstu

prieš jo akis vaizdiinosi il
ga i viliančio vandens, kn
iaukė į klonį. Klonyj slo- 
džiuvę, sugibę medžiai, — 
Jio vanduo vis skverbiasi į 

žemę ir tuoj-tuoj atgaivins juos.
Atsiminė jam pasaka apie 

miške palilydusių mergaitę — 
ji papuolė į liliputų urvų ir sė
di tarp jų, kūpi nuoširdumo link 
visų sutvėrimų.'

Kartais Liza nebegalėdavo 
tinkamai išreikšti savo minčių, 
ji pradėdavo nerimauti, painio- 
ties kalboje. Tokiuose atvejuo
se Foma įsitempdavo, sulaiky
davo kvėpavimą, jam norėjosi 
patarti stingantį žodį, jis sykiu 
su Liza kankinosi.

Aleša! - - mosteguodamas

rcgiamai piese OelvarKę i j( 
minti.1;. Ji įpindama į plauktu 
kaspinų tirštu balsu košė:

Prisipažinti, tai biskį lyg u 
keista girdėti tokius dalykus 
Pripažįstant interesų vienodu 
ma...

SltJisJĮ r<rba Užnnodijiimj Krauto, 
Triperių, Išdavimų, JTusilpnSjimų Gy
vybės, Užkročipjnais LAgais, Lytiškai 
: pjuamais Organais, Dusulių, Ncgruo- 
j'uikivjum Vidurilį, Piictvarka, Slogo
mis, Ilemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
JaJrnų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar tori skaudviimus sticnose, »ana- 
blogų a

na, kur jau 
Stebėtina, ištikrųjų! Ir 
maniau... kas tai? Nie

ko juk iš to neišeis? Nors, su
prantama, jeigu paimti domon, 
kad jinai nusprendė eiti sykiu 
su musų broliu, tai — kas-gi? 
Labai paprastas dalykas, lyg 
druskos žiupsnelis ištirps ir pa 
sotins...

Somovas
papirosą, adsidairė, ir sušvilpė J 

F0ma pas ebėjęs> kad draugas

Siusk Tą Už Dyką knygos Kuponą Šiandien
».WMRIWMt Jtf ’ll IH MM Ml M m MMidMMMOlMNH »Mr Ml I II «■   MM •MMMMMJ-1MTM

IMU J. RUSSEL FlUCi 
Uodctinasni 
vieno. i$ tu

Vėlai vakare parėjo Somovas 
tokis susiraukęs, nepatenkintas 
— pasišaukė Fomų ir rūsčiai už

klausė jo:
- Apie kų lu kalbėjai užvakai 

su Liza?

CO., L.20-O.^fl«?isori Ai Clinlon 
ohu u; i u t eresuoi u .*< jūsų Už Dy>-/ Knygos 
[. unfu laiku.

Dalykas tame, maloti 
teisinosi Foma

- Valkiodavaus su ji\ nakti
mis ir tam panašiai... ir-gi apie 
nuobodumų ir vienodumą kal
bėjau... išėjo, brolau, nesuvis 
gerai...

—Kų tu, Aleša! — tyliai iš
skėtęs rankas sušnabždėjo Fo
ma 
įsimylėjau 
miai?

—Nesisukinek, kai nekalta

inimo laiko.
e?a tu'j išbčrbno arba uf- 
no arba nutrukusių Ryšių

Žodis streikfau

laižo jietns padus ir guldo 
aavo galvas už juos, nes 
jiems ir yra už ką galvas gu- ( 
Myti, imant po 200 dolerių į Į j|

negerą kvapu tam- 
ar loie^rotij

nu»1 Ar esi nuf-ilp- 
sujiidhitjiKj jier- 

laargis ir 
u s i r Aa- 
< i e iklus

RECTA L )igos4 fi--urcst fistulas arba kiton
7 1 žarnų išėjimui lauk

doma I-c peilio.
RITTVRA

’evas jam — tikėjimas! D ps 
ir po jut), sako, randasi žino

jimas, be kurio negalima išaiš
kinti jokių gyvenimo apsireiš
kimų...

—Na, tu, brolau, mesk tai! 
patarė Somovas. Nesuprantu 
aš lai...

\ lu suprask, tai juk la- 
irasta! Pirm visko žino- 
o paskui jam — tikėji- 

zinojimas - tikėjimo 
, jis pagimdo tikėjimų, t u 
>k - kaip tikėti, jei ne

žinai?... Draugai Mark ir Vosi- 
li juodu tiesiog neliki į žino
jimų, užtai, mano supratimu, ir 
kalba apskritai prieš tikėjimų... 

Somovas pažiurėjo gailestin
gu ir Ino pačiu laiku pajuokian
čiu žvilgsniu ir linguodamas 
galva pratarė:

' — Sunku su tavim! Pasine
ria] tu kokiose lai nesąmonėse 
ir, turbūt, jau neišsikasi iš jų... 
šiai k«ą aš noriu pasakyti

Supratai ?. 
kvkis nuo

arinių ir 
s kožnas 
kas, turi 
Ant kon- 
t ik jius. 
Kuponą.

riiygr. i 
oa daikti

jor pat
katrul

s ir sveil
pžfitę.. J
ten Vra,

rž, Dyką
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Bostono.

V. Banionis, Bar- Kalbamas

4633-37 Ashland Avenue
knsiai

WM. II. SCHMIDT. Vice

BORDERS,

DIREKTORIAI.

an-
Savings Banko.

Thorpe,I. 11. Himes,Slilsonas.

resniųjų musų kal

BALTIMORE, MD.
Žmonių susirinko nemažai, vi- c 1029 Erccman avė. ir ant toliau nepasiduosit ki

bimo, žmonėmssurinkta apie $300.. priskailanlVALPARAISO, IND.

snip

rinkimu
4

Bet armem ms

vių Moksleivių Valparaiso l.'ni-
J. D. Bendokaitis.

nuo Daktaro Vinco

Wilson o.
Siame

.Jaunimo

Tėvynainis
Rast. A. B. Vitkiene.

CINCINNATI, O.
DETROIT, MICH.

bet žinių a p it* greit ('s n ė ir pirmas baliuskevičienč.

ra še i uosi'. rai. su savo
jogui tie žmonės iš

linėmis apeigomis.

socialistams
na u.

111 .< >*

žmoniškesnio atlyginimo

nedrįstu
darbininkai nenori mušties sų

prakalbos, 
sekretorius

Emmet svetainėje. Nors lai ir 
maža kuopelė, bet ji rodo nema-

ponas
Dargi,

rus oras, lodei daug 
nuo prakalbų.

S. Butkus. Reikia 
d. Butkus,begalo

daimingasai ant vielos užmu-
i. Loji nelaimė yra baisi dar

nuosavu narna.v <■

neperka ilgiausia,
nei gi artum 
Teblinie jam

TELLURIDE, COLO.

syti net būtiniausių reikmenų 
savo ir šeimynos palaikymui, ir

'•įu jums, draugai.

reikalavo po 30c. 
sutiko pridėti po 2 
landa. Tuo budu

rinkt auku LSS. namui. Kai- 4
bėjo d. T. L. Dundulis iš Chica-
gos. Labai aiškiai nurodinėjo

iicciai butu daug 
u *■ *

(laši apie 13 narių, ralariiiia 
musų moterėlėms (langiaus ra-

Kim. Eranciszek Wojtalcwiez.

joms pačioms lavinlies, o neat
sidėti ant inteligenčių. Pama

ininėms. Indėkite ta laišku 
C v

korivertan ir užadresuokite tai]).

tėvams kurie mokina savo vai
kučius tokiu dalvku. Pasibai-

Buvo 35 melų amžiaus. Ame- 
i giminių 
pažjslų-mų.

Girdėti, kad (liiugiiinit moterų 
dejuoja, t>irdi, Ballimorėj nėra 
nei vienos inteligentės, labai

negu nieko. Dirbtuvėje dirba

didinti algas. Iki šiol darbinin-

lyginamai jauna ir narių joje 
nedaug, lai joms balių, surengi 
pagelbėjo vyraį.(i/Daugiausia d.

THOMAS E. WILSON. I’rez. firma Wilson an<l 
Company, savininkas didelės pjovyklos ii* ka
ulinio š'iO.OIlO.OOO.OO, yra vadovautoji! musų ta-

Ii viešai širdingą ačiū draugams v>
ebieagiečiams, kurie neužmiršo
lietuvių moksleivių, tuo duoda-ma Marcinkevičiųc *-

nelaime. Dirbant
jo užgriuvo ak-

Bolis. Jaunos mergaitės: V. t T-

Malonėkite savo laikraščio 
skiltyse' duoti mums išreikšti si*-, 
karną vieša ačiū. C C 4

nenori nei klausylies.

Moterų Progresyvio Susivieniji-

musų apsileidėlius, kur nieko 
gera neveikia, vien lik stengia- 
si persekioti veikiančiuosius' 
pikčiau už socialistų priešus.

lai kad musų moters surengė 
balių be svaiginančių gėrimų.

Mes pasmerkiame ponus a- 
nnmicijos fabrikantus ir tuos 
kapitalistų samdinius-poli tik ie-

pačioj svetainėj buvo Jaunimo 
Ratelio šeimyniška vakariene. 
Laike vakarienės pasikalbėta

Daug žmonių kreipiasi Į mus 
laiškais, klausaclmi, ar mes ne- 
ansiinitumc naiieškoti iu aimi-

NAUJI ENO S,Chicago, HI
«MKW0

DONORA, PA

W

1911
1915
1916

skaiciuji' 1000 
kas eina gerai, 
kosi vienybėje 
lies, kad kova

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Paji< 
Papročio Pasidarymas 
Darymas ir Žinojimas

turto. Kad pasipriešinus tiems 
paplčšailų gaujos sumanymams 

tos prakalbos, kur 
protestuota prieš kare ir išneš-

v Vasario 1 I d. Sue. Party Lie 
tuviu Skvrius, Liet. Moterų Pro 
gresyvio Susivienijimo 22-roj

2. Nueikite' paeinu ir nupurki 
te už 0 cenlus kvituke, vadina 

4 7

ma ‘‘International Postam* Cou

Kuopa surengė vakarę. Vakaro 
programas susidėjo iš vaidini
mo, monologu ir deklamacijų.

20 dirbtuvių darbininkai 
žmonių. Slrei 

, darbininkai lai 
Yra lodei vii 
bus laimėta 

International La 
Clothing Workers of Ame

L SS. 138-la kuopa rodo daug 
iklumo, ypatingai dabartinia- 
? laike, kuomet Amerikos ka- 
[alistai ir kunigai dar labiau 

ėmė šėlti, norėdami įstuinl šios 
šalies darbininkus į karės ver-

3. Indėkite ta kvituke ir sa\o <- c
užadrusuoląji laiškų į antra di
desnį konvertą. Išlipinkite. už
dėkite reikalingą pačio markę, 
už 5 centus, ir užadresuokite ši
taip: 1I1LESVEREIN DER DE- 
CTSCHEN JCDEN. STEGL1T-

kini. Vietinių meldžiame atsi
lankyti į musų krautuvę, kori ati-

DUODAME DYKAI 
20 lietuviškų dainų, 1000 adatų ir 
album;].

likusius užmokėsite prie atsiėmi
mo. Grafafonas su didele triuba, 
paauksuotais kraštais, mechani
zmas grafafono geriausios kons
trukcijos, kurį galima užsukti 
laike grajininio. Tinka rekordai 
įvairaus dydžio. Balsą išduoda

vakaro ir taip pat nedėldieniais. 
Siunčiame dykai kalaiiogą mu- 
zikališkų instrumentų ant parei
kalavimo. 'Adresuokite:

GREATER NEAV YORK PHONOGRAPH CO.
Grand Str., New York, N. Dept. N........

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
* Gedausiąs grafu fonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, labai 
pigiai, kurie kreipsis pas mus.

rantija ant 10 melų. 'lik 20 do
lerių.

Reikalaujama 48rica išneš-
reikmemi t

Vasario 17, 1917

BANKO DIREKCIJA IR VALDYBA:

n v.

is širdies

Gyvenimą.

1840 S. Halstcd Street

uclonojo Kryžiaus organiza
cijų, gamina raiščius perri
šimui žeizdų sužeistųjų. .

Į> 283,597.26 
768,053.44 
971,382.00 

1,075,146,72 
1,303,207.07 
1,474,821.01 
1,713,599.33

NAUJIENOS
Chicago, Ill.

U oy L cl fj rt n 1 U c x i j * *j 
J. Ugaudo laida. Turinys:

kuopa ir šv. Roko draugija su
rengė didelį visuomenini susi-

Vasario
Vasario
Vasario
Liepos 1, 1916

Pirmi žingsniai
Dvasines SaJvgc 
Paclrasimmas.
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IGERA NAUJIENA
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug keliančių vyry ir mo
terų negauna pagelbės. Ko
dėl? Delio, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinės kirmė
lės, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokiu pasekmių.

'Tikru ženklu buvimo tokių 
jiarazilų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkinės 
kirmėlės.

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus rinkiai 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
nuslojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavinias po 

S valgio nekuriu valgių, kaip 
■ silkes, svogūnų, uksuso, ir it. 

dargi žavejantis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpnė 

■ jimas atminties, galvos skau- 
h dėjimas, apkvailimas, lakioji- 
■ mas juodulių prieš akis, uŽsi- 
H kimšimas gerkles, rukštys vi- 
n diiriuose. širdies degimas, 

skausmai viduriuose, zvimbi- 
H mas ausyse, jautimas sunkių 
: vaikščiojimų žarnose, pjovi- 
■ mas arba aštrus skausmai R žarnose, murmlenimo ir ban- 
g guojancio judėjimo, širdies ])lu g Rimas, nuovargimas sąnarių ir 
Į jautimas nusidėvėjimo, stoka 
■ ambicijos ir tt.
H Jeigu jus ('sale kankinamas 
g stučkinės kirmėlės, ne gaišuok 
! ■ ilgai laiko ir necikvok pinigų 
I jiriimdinėjimu vaisių del jųsų 
I simptomu, betj ateikite ir aš 

išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkinės kir
mėlės i k< lėtą valandų, be jo 
kio jautimo bei sugaišimo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianli.

Ateik be aiidėlioiimo. 
PASITARIMAS VISAI DYKAI 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 v. 
vakare. Nedčliomis 9 iki 12 d.

DR. FIELD,
710 M’. Madison gatvė, kampas 
llalstcd Sir., 2-ra< aųgštas 

Chicago, 111.
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Žmonių buvo ;ipie

tint ies;

outenl, kad dabartinės brant’

maisto ir 11.,

buniu nutaria

tuo pataisius

Kemzūra, pirm., W. J. Dubeud-

kiekvieną pasiryžimą

nūs

mas ir darbo žmonių naudoto-

atliekančių jokio
darbo žmonių, ir « c
yra ištuštinama naminės ri il>< s.

bė visiems gyvenimui re i kalin
giems daiktams pasiekė tokio

ri Našlė." L ošime dalyvavo šie 
asmens: Menčienė - L. Banio
nienė, Bitė lg. Sadauckas,

M. Andriulienė, Pelulis J. 
lauskas. Baisus V. (iirš- 
las. Lošėjai savo ‘užduotį 
ildė gerai. Taipjau gana vy- 

monologas 4 >

didinimo.

KAPITALAS IR PERVIRŠIS — 
KETURI ŠIMTAI TŪKSTANČIU Kasieriaus pag. 

pagelbininkns.

lijų šeimyninkavimu. Besiarti
nant sekamiems rinkimams pi
liečiai žada parodyti savo su
brendimą. Daugumas kalba ir 
tarias balsuot “strait” už socia
listų partijos kandidatus Į mies- Musų turtas viršija du milijonu dolerių

“11ilfsvcreinas'’ vra žv v

jja, kuri betgi tuo reikd

k rasos marke, užlipins ant jūsų 
siunčiamo giminėms laiško ir 
pasiųs pačiu. Jei giminės ten

Del susižinojimo us 
giminėmis vokiečių 

užimtoj Lietuvoj. _

I skirai laiškais alaskmeti. mes 
čia vėl paskelbiame, kad “Nau
jienų” /Redakcija pajieško j ima is 

i užsiimti negali, bet duodame ši-Į 
kurie nori 
giminėmis ,

vastimis mes Kuogriezciau- 
sia priešinamės karei ir išreiš
kiame savo pasiryžimą tvirtai 
stovėti darbo žmonių solidaru
mo pamatais. Vieno darbo 
žmogaus gyvastį mes skaitomi' 
esant brangesne nei bilionai ka
pitalistų pelnu. Mes nenorimi' 
mirti už Morganui ir EliNvabų in-

ž-yĄV: ^7?
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VISO

Imperialistines 
karės ir tėvynė

bent 
tai m 
donai

Biedni 
klerikalai

nas bus nuvežtas j San 
nefeco Ir čiataMpaląį

TIKISI SUMUŠTI PROHI 
BICIJOS ŠALININKUS.
SPRINGFIELD. Ill., vs

Juk valdžia 
apdumus 

tyrinėjimai

esančios ir šio

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

per išnešiotojus 12 
Pačiu siunčiant,

U telankomoji kaina 
dMcagoje ~ 
*tQ savaitėje 
klcigoje metams $6.00, pusei me

Ir štai kodui tas 
Pragyvenimas, kai 
nonia 
Tam

NAUJ8EIM©S
ILithumiiam Daffly Nfewis

laimėjimas yra tame, kad jie 
gavo laivyno departamento 
užsakymus tomis daug-maž 
sąlygom i 
uorėje

Prasi 
jisai iš to, kad “Naujie 
Skaitytojų Balsuose ta 
skelbta vieno darbiniu

Dabartinis kapitalistinio 
pasaulio stovis veda tečiaus 
ir prie to, kad darbininkai 
netenka intereso ir prie vi
sokių tautinių karių. Per
eito šimtmečio viduryje dar 
buvo kitaip. Marksas -su En
gelsu, pavyzdžiui, dėjo daug 
pastangų, kad intraukus 
Vokietiją ir paskui visą va
karų Europą į karę su Rusi-

GENEROLO FUNSTONO
LAIDOTUVĖS SUBATOJ.

SA NANTON1O, vasario

giau parašyti 
atlyginimas tiems 
už visus jų 
“Naujienų*
šytojų ir skaitytojų. Pati 
“Naujienų” redakcija neturi 
laiko ir reikalo užsiimti tikė- 
jiminiais ginčais su klerika
lų nemokšais. Jai yra svar
besnio darbo.

sario 21. — Neužilgo atstovų 
bute prasidės svarstymas bi- 
liaus, kuriuo norima uždra
usti pardavinėti ir gaminti 
Illinois valstijoj svaiginan
čius gėrimus. Valstijos se
nate bilius praėjo, bet atsto
vų bute prohibicijos priešai 

blaivininkus.

reik niūris
tuosyk jaunuoliai 

ant kryžkelių: arba ci- 
irba-mirti iš bado. Al

iejų blogu- 
mažiausias. 

dalykas, bet 
išlikti iš jos gy^

Kitur, ne Chicago] 
Pašei. metų............
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam . 
Kanadoje, metams 
Europoje, metams

damos, trukdo jų išsiplėtoj
mą (Turkijoje
Mexikoje); o iš
sės, tos valdžioj kovodamos ^Liuosuot Rhsiją įtuo cariz- 
tarp savęs už viešpatavimą' mo karės keliu taip-pat nėra 
pasaulyje, skaldo jį, mėgina' reikaIo, kadangi Rusijos re- 
atskirti jo dalis nepereina-. voliucija parodė, jogei tenai 

randasi jiega — proletaria
tas, kuri įstengs tą darbą at-

momis sienomis.
Pasaulio suvienodijimo 

suvienijimo darbe daugiau/likt be pagelbos iš kitur. O 
.negu imperializmas, nuvei-JEuropos politika visose ša- 
\kė pirmesniosios kapitalisti- * lyse dabar yra ne demokra- 
iško plėtojimosi 
pirklybinio ir

• (pramoninioĮ kapitalo ga
dynėje susidėjo didelės val
stybės, susiorganizavo cent
ralizuota valdžia, išnyko 
imuitų sienos valstybės vidu
je ir 
ižuazines
Dabar tas procesas eina to
lyn, nors ir kaikuriais žvilg
sniais priimdamas kitokias 
formas.

Ta aplinkybė, kad kapita- da atkakliausią 
listinis pasaulis tapo taip su- viešpataujančias

didis klerikalų autoritetas 
atsipeikėjo ir pajiegė šį-tą 
išstenėt. Bet musų Jonas 
sudrožė jam dar kartą ir dar 
kartą. Pagalios atėjo ir 
pirmojo straipsnelio auto
riaus atsakymas (tasai ra
šytojas buvo, mat, apleidęs

įjosi sulaukt demokratijos 
sustiprėjimo Europoje ir jos 
ipaliuosavimo nuo carizmo 
'letenos. Vokietija karėje su 
IRusija turėjo susivienyt, pa
sidaryt nacionale valstybe; 
Rusijos despotiškoji valdžia 
.turėjo but nuversta; vado- 
ivavimas Europos politikoje 
(turėjo pereit j demokratinių 
šalių rankas.

Nėra šiandie smagesnio 
dalyko, kaip skaityt kapita
listų spaudoje dejavimas dė
lei “nepatriotiško” ūpo kon
grese ir šalyje.

Jų yra daug ir jie 
dienos dauginasi, 

listų laikraščiai tai 
piktinimu smerkia 
nę “supuvusią” £ 
kuri nepajiegianti 
valandos svarbume 
kanti “pasirodę 
tai ji vėl grand? 
tau j a 
džių 
betų įkvėpt 
čiams drąsos

Tų laikraščių 
iššaukia 
prieš karę 
ravimai, j 
tų linksma 
iuos, bet re i

Šios, ačiū tam, tolyn vis dau
giau visą valstybės mašiną 

taip sutaisyt, kad 
savo privilegijas 

nuo proletariato. Prie tokių 
aplinkybių butų labai neiš
mintinga iš darbininkų pu
sės norėt, kad valstybės ga
lia butų pavartota tautų 
liuosavimui ar kitam ko
kiam ,kadir dar taip prakil
niam tikslui. Norėt to rei
kštų pritart tam, kad kapi
talistų klesa pasinaudotų 
proga dar labiau sustiprint 
savo poziciją valstybėje 
prieš darbininkus. Taigi ir 
“neatpirktųjų” italų (Aust
rijoje), “nesuvienytųjų” le
nkų, “nepaliuosuotųjų” lie
tuvių išganymo darbininkai 
negali laukti iš “karės lor-

Terma of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week, 

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

Outside Chicago, by mail, one 
year ................................. $5.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

Šiandie toks pienas butų 
fantastiškas. Tautinio su
vienijimo procesas jau yra 

Kynijoje, 1 dauginus mažiaus užbaigtas 
antros " pu- [ didžiosiose Europos šalyse.

! Didesniu tečiaus vienodu
mu, negu pirma, pasižymi 
šiandie ir tos šalis, kurios 
stovi' kultūringojo pasaulio 
pryšakyje. Tiek Vokietija, 
tiek Francija; tiek Rusija, 
tiek Austrija; tiek Anglija, 
tiek Su v. Valstijos, — visos 
jos yra stambiojo kapitalo 
tšąlįs, ir visose jose visuome
nės klesų santykiai yra pa
našus 
vis panašesni.
I Kapitalistinių šalių suvie
nodinime didele rolę lošia 
imperialistinės kapitalizmo 

tendencijos, bot kartu jos ir 
trukdo šitą tendenciją. Ka
pitalas veržiasi į atsilikusius 
kraštus, jam tarnaujančios 
valdžios stengiasi tuos kraš
tus užgrobti arba po savo 
kontrole pastatyti. Bet, vie
na, kad geriaus galėjus tuos 
kraštus išnaudoti, ipiperia-

kad šiandie nesą d i- K
vadovu”, kurie suge

sti vo viengen- 
ir vyriškumo.

ejavimus 
žmonių protestai 
ir kongreso svy- 
Kaip mums nebu- 
. tečiaus girdėti 

ia neužmiršti, 
kad minėtuose dejavimuose 
yra daug ir veidmainingu-

Finnu Lietuviu Dienraštis Amerikoje 
didžia NAUJIENŲ BENDROVE inc

Kasdien, išskiriant nedeldienius

Šioje valand 
lykai taip gera 
stambieji kapitalistai; bet i 
ne taip blogai, kad jie ture 
tų but visai nepatenkinti, 
kongresą tapo įneštas span 
dos suvaržymo sumanymas 
kongresas priėmė milžiniš 
ką laivyno biudžetą ir ren 
gi as i priimti dar didesnį ka 
iriuomenės biudžetą; valdžk 
daro pieną įvest priverstini 
kareiviavimą... Visa tata 
neerali neclžiueinti kapitalis

stadijos. Jau tijos, bet tokių gaivalų ran- 
industrinio ,kose, kurie niekuo nėra ge

resni ir už caro diplomatus.
Taigi šiandie “liuosavi- 

mo” karės nebeturi reikš
mės. Bet jos neturi ir “liuo- 
savimosi” karės. Kartu su 

atsirado pamatinės bur- fuo, kaip atskiros kapitalis- 
visuomenės klesos. tinęs karės darėsi vis pana

šesnės viena į kitą, visur'au
go priešingumai šalių vidu
je — klesiniai priešingumai. 
Darbininkai dabar visur ve- 

)vą prieš 
klesas.

dėjo kariauti ir du r no 
vienijo su talk i n ink i is, 
jau jos turi pergalėjimų 
laikytų su talkininkų p;

ne šaliai, o tik jos para- 
saujelei — amunicijos 
kantams. Bet ar ne jie 
laimėtojai ir toje karė- 
kurią jie stengiasi da-

REIVIŲ. 
icarija 21. 
šaukimas 1 

lenkus, kad jie stotų karėn 
į vokiečių-austrų armiji^ėi- 
les, neatsiekė to, ko tikėtasi.

Lenkai, nors ir gavo nepri
klausomybę, kareivių eilės- 
na nestoja nežiūrint smar
kiausios agitacijos. Du kor
pusai, kuriuos vokiečiai ti
kėjos gausią iš lenkų, veik 
nep rad eta o r gan i z u o t i.

Vakarykščiame straipsny
je mes parodėme, kaip neaiš
kus ir klaidinantis yra tasai 
terminas “imperialistinių 
karių gadynė”. Išskirti, tą 
gadynę taip, kad butų gali
ma nustatyt jai specialę tai
syklę socialistų atsinešimo 
link karės, yra negalima; ir 
nėra reikalo. Savo poziciją 
tame klausime socialistams 
yra nesunku atrast, pasire
miant išvadomis iš kapitali
stiško plėtojimosi 
kuri daro pagelba 
mo mokslo.

šių dienų visuomenė, kaip 
matėme, toli-gražu ne 
se šalyse stovi ant vienodo 
] lietoji mosi laipsnio. Vienos 
šalis jau pergyvena imperi
alistinės politikos gadynę, 
kitos dar tik žengia į ją, tre-

■ V.■
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GENEVA
Vokiečiu

gili atsitikti, 
j ’/įsiems ži
li (‘svietiškai.

apsireiškimui galo nesima- 
Vadinasi, jeigu ir ateityj 

gyvenimo reikmerpis vis eis 
brangy n 
atsidurs 
ti karen
skus dalykas, iš 
mą pasirenkama 
Kare nors ir bais 
visgi yra viltie 
vu.

Tuo tarpu patįs žmones mažai 
tegalvoja ajjie savo būvio page
rinimą. Piliečiai rankas pakra
tydami sako: gird.1, mes išsirin
kome sau valdžią, kuri ir priva
lo rūpintiems musą reikalais. Ir 
tiesą pasakius, valdžia rūpinasi 

■musą reikalais. Pabrangus 
maistui ji tuoj pradeda daryti 
tyrinėjimus ir jieškoti kaltinin
ku. Žinoma, tie ari 
bai menkos vertės, 
viską tai daro, kad 
žmonėms akis. Tie 
neatneša mažiausių 
Keliamas triukšmas, renkama 
komisijos, o tuo tarpu gyveni
ni o reik men įs lira n gs t a f r bran g-' 
sta, o podraug darosi sunkesniu 
darbininkų padėj

Ką tai viskas 
vienui vieną dal; 
kų reikalais nesirūpina

First Lithuanian Daily irv America 
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc

Skaitytojai pamena karš- 
polemiką, kilusią tarpe 
ikurių “Naujienų 
ir chicagiški 

?;ano redakc: 
) apie evange 1 k ’

einame: karės pavojus nu 
didėja. Giliau pažvelgus 
šalies laisvę, mos pamato 
kad su kiekviena diena j 
d a iš po musų
•alima, kad nctolimoįj atei

tyj Amerika atsidurs tokiame 
pat padėjimo kaipir kitos Euro
pos valstijos.

Daugelis musų lietuvių pa

ves. v a rg 
kslinčius” neteko žado, kada 
“Naujienų” bendradarbis 
sukedeno, kaip šiltą vilną, 
visus jo “argumentus.”

Praėjo savaitė laiko, kol

ištrukti iš k arei vijos žabangų. 
Jie visi plauke į šią šalį, kaipo į 
pažadėtąją žemę. TeČiau, žiū
rint į šių dienų apsireiškimus ne
linksma darosi. Tankiau ir tan
kiau girdisi balsai, kad neužilgo 
po prievarta bus imami jaunuo
liai kareivi j on. Tokiu budu vai
kai bus atskirti nuo tėvų, bro
liai nuo seserų. Įduos jiems 
ginklus į rankas ir lieps Šaudy
ti nekaltus žmones Kai-kurie 
gali raminti save, kad po prie-/ 
varta nebus galima imti karei-?; 
vijom Tuščias manymas! Jei
gu darbininkai snaur taip, kaip 
kad iki šiol snaudė, lai valdžiai 
nereikės ir prievarta imti: patįs 
jaunuoliai iš liuoso noro stos į

nai tarnauja prieškapitalis- 
tinės tvarkos palaikymui 

Juodu pribai- (kaip dabar Mexikoje, kur 
. Su v. Valstijų kapitalas stip
rina “peonų”, baudžiaunin
kų pavergimą; arba kaip 
(penkiasdešimt metų atgal 
buvo pietinėse valstijose 
kur kapitalistai buvo vergi
jos palaikytojai); bet tas 
(kapitalo įsiveržimas vis dėl
to reiškia pasaulio suvieno
dinimą, kadangi anksčiau ar 
(vėliau atsilikusios šalįs, ačiū 
jam, pasidaro panašios į tas 
šalis, iš kur kapitalas atėjo 
(pav. Naujoji Zelandija, Au
stralija, Pietinė Afrika ir

“mūsiškiai” fabrikantai 
kalaudami po $500 suviršum 
už padarymą keturiolikos 
colių šovinio, nori gaut apie 
$200 extra pelno ant kiekvie 
no šovinio. P-as Daniels to- 
,del jau buvo padaręs sutar
ti su viena Anglijos firma, 
kuri apsiėmė dirbt šovinius 
be to extra pelno.

Vienok Anglijos valdžia 
minėtajai firmai uždraudė 
gamint amuniciją Amerikai, 
ir laivyno sekretorius buvo 
priverstas atiduot užsaky
mą “saviems” fabrikantams. 
Sulygta po $500 už šovinį.

Kokių-gi 
lie fabrikantai, kuomet pra 
sidės karė! Ar ne aišku tad 
jogei karė yra reikalinga 
šalies... “garbei, laisvei ii 
gerovei” ?

Chicagą ir ilgai nežinojo, f suomęninių santykių ir daž 
kokia Sodoma ir Gomora 
darėsi del jo straipsnio Ma- 
liauskynėje) 
gė “Draugo” teologą.

Suprantama, kad po šito
kios istorijos visame kleri
kalų abaze prasidėjo aima
navimai ir dantų griežimas. 
Kur gi! Didžiausio jų au
toriteto “mokslingumas” pa- 
isirodė esąs nevertas tabokos 
žiupsnio. Kad paslėpus sa
vo “mokslinčiaus” nepasise
kimą ir savo visos srovės gė
dą, klerikalai padvigubinta 
energija ėmė plūsti “Naujie
nas 
kios ir tokios, jų redakto
rius šioks ir toks, jų rašyto
jai ir skaitytojai šiokie įr 
tokie... Taip pirma plūdosi 
.Maliausko organas, taip da
bar ima plusties ir Kemėšio 

i organas. .
Tegul sau “darbuojasi” 

“Ponui Dievui ant garbės”! 
Jie tuo budu ramina savo ši
rdį. O mums tas nesvietiš
kas jų koliojimasi rodo, kad 
“Naujienų” bendradarbiai 
savo straipsniais pataikė 
jiems į skaudžiausią vietą. 
Mes pasirūpinsime, kad 
jiems ta vieta negreit galėtų 
užgyti. Drg. Jonas, kuriam 
ypatingai gerai pasisekė su
varyt j ožio ragą Maliauską, 
žadėjo, kaip žinia, dar dau- 

Jo raštai bus 
ponams 

staugimus ant 
redakcijos, ra-

Todėl kad proletariatas 
šiandie yra silpnas, tai vieš
pataujančios klesos yra at- 
žagareiviškos, ir todėl dar
bininkai negali atsidėt ant 
jų valios jokiame dalyke; nė 
tėvynės gynime. Savaranku
mas in-nuolatinė kova prieš 
savo išnaudotojus, taikoje ir 
karėje, tokia tegali but šia
ndie susipratusiųjų darbini
nkų politika. Nėra tokio ti
kslo, vardan kurio jie turėtų 
iišsižadėt jos. Darbininkams 
.šiandie priseina visų-pirma 
: žiūrėt to, kad apgynus tė
vynę nuo vidurinio priešo.

Vadinas^ darbininkų kle
sos sustiprėjimas ir klesų 
koVos paaštrėjimas kapita
listinėse šalyse yra tie svar
biausi faktai, iš kurių išei
na socialistu atsinešimas lin- 
kui dabartiniu kariu. Ta <L 

sakė ir socializmo mokslo į- 
steigėjai, kurie prirodė, kad 
kapitalizmo tvarkoje klesų 
kova eina vis aštryn ir ašt
ryn. Bet kaikurie socialis
tai tą užmiršta. Minėtoje 
kartą philadelphiečių rezo
liucijoje, tarp kitko buvo pa
skelbta, kad šiandie jau pra
ėjus mažųjų tautų nepri
klausomybės gadynė, ir kad 
darbininkai nepriklausomy
bės obalsių negali remti. Ko
dėl? Todėl, kad, girdi, di
džiosios valstybės, varyda
mos savo imperialistinę po
litiką, naikina tautų laisvę. 
Mes tuomet pastebėjome, 
.kad toks argumentas tai y- 
ra nusilenkimas prieš impe
rializmą, kitaip sakant, “so- 
cial-imperializmas”. Darbi
ninkai neprivalo išsižadėt 
savo obalsių (jeigu jie yra 
paremti) dėlto, kad juos da
ro šiandie neįvykdomais ka
pitalistų klesa; jie tik atsi
sako tų obalsių vykinimą pa
vest savo priešams.

imas.
parodo? Tik 

yką: darbinin- 
išrinkto- 

/aldžia. Ji šiuo 
momentu yra pasirengusi išžu
dyti geriausius savo sūnūs, atei
nančios gentkartes pamatą.

Išėjimas gali būti tik vienas 
darbininkai neprivalo atsi- 

duoti ant valdžios ir Dievo va
lios, bet atkakliai ginti savo rei
kalus. Niekas negali jų priver
sti, kad jie mirtų tik lodei, idant 
visokie makleriai galėtų sau gy
venti švilpaudami ir krauti mi- 
Jionus. A. Garbukas.

vienodintas, yra svarbi te 
vynės gynimo ir karių klau 
išimais. Mes pirmiau minė- stengiasi 
jome, kad darbininkams te- apgynus 
wynė reiškia tą, ką jie turi, 
kaipo klesa — teisės, laisvė, 

i materiale gerovė, organiza
cijos ir tt. Šiandie kapita- 
(listinėse šalyse darbininkų 
(padėjimas mažai kuo skiria
si; jiems nedaro didelio skir
tumo, kurioje tų šalių gyve
nti. Todėl jiems nėra taip 
.svarbu, katra valstybė per
galės karėje, kur bus geo
grafinės valstybių ribos. Ge
riausia jiems tiktų, kad da
bartinė karė pasibaigtų be 
pergalėtojų ir be pergalėtų
jų”, ir kad rubežiai pasilik
tu senose vietose.

Už išreikšta
nuomom 

n e a t

adinio kapitalizme 
k e t v irtos, p aga 1 i os 
’ie šito laipsnio nė

ra priėjusios. Dabartine ka
re traukia ir šias atsiliku
sias šalis i pasaulio politikos 
verpetą, todėl juo tolinus, 
priseis vis labiaus ir su jo
mis skaityties.

Bet ar tas plėtojimosi mi- 
šrumas yra kokia specialė 
dabartinio laiko ypatybė ? 
Anaiptol, šiandie, aplamai 
kalbant, pasaulis yra vieno
desnis, negu buvo pirma (vė
liau pamatysime, kad tas 
vienodumas reiškia kartu ir 
didesnę diferenciaciją, įvai
rumą). Šiandie nerasi be
veik tokio kampelio ant že
mės kamuolio, kur nebūtų j- 
kėlęs kojos kapitalas, toje ar 
kitoje formoje. Įsiveržda
mas j atsilikusi kraštą, jisai 
prisitaiko prie to krašto vi-
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Atsakymas Lietuviui Liuteronui

Biblijos kritika.

(Tąsa)

“Viešpats tarė, aš eisiu ir 
pažiūrėsiu ar jie padarė visa 
pagal šauksmu, kuris atėjo 
į mane” (Gen. XXIII). Pa
sirodo, jog viešpats nežino, 
kas liko padaryta, kad ne
nueina ir nepamato.

Pasiskaitykite, kaip Die
vas mokina žydus vogt arba 
apgaut egyptiečius, kada jis 
paliepia apleist Egyptą: 
"Dievas tarė Maižiešiui: aš 
tesu tikras, kad Egypto ka
ralius neleis jus eiti, ne, ne 
per galingą ranką. Ir aš iš
tiesiu mano ranką ir nuste
binsiu Egyptą mano visais 
stebuklais, po to jis leis jus 
-eiti, kada jus eisite, jus ne
turėsite eiti tušti, bet kožna 
moteris lai skolina nuo jos 
kaimyno, ir nuo jos sugy
ventojo jos namuose brang- 
menas sidabro ir brangme- 
nas aukso” (Exodus III, 19).

Exodus XXI — skaitome

pie vaikus svetimų, kurie gy- 
. vena tarp' jūsų, nuo jų jus 

‘ pirksite juos ir jie bus jūsų 
savastis, ir jus imsite juos 
kaipo palikimą jūsų vaikams 
po jūsų, jie bus jūsų nuosa
vus žmonės visados, u*

Kitur viešpats mokina žu
dyti tuos, kurie subatoj dir
ba. Sakoma: “Ir kada Izra
elio vaikai buvo laukuose, 
jie atrado žmogų, renkantį 
malkas Sabatos dienoj. Ir 
Viešpats tarė Maižėšiui: 
“žmogus tikrai turi būti nu- 
žudytas; visas susirin
kimas (parapija) turi mesti 
į jį akmenimis.”

Da kita biblijos moralybė: 
Deut. XIV — “Bet iš visų 
švarių paukščių tu gali val
gyti — tu neturi valgyti nie
ko, kas numirė per save; tu 
atiduosi tai praeiviui, kuris

akj, dantį už dantį, ranką už 
ranką, sudeginimą už sude
ginimą, žaizdą už žaizdą, 
drižį už drižį.” Tiesa, nau
jame testamente yra priešin
gų išsireišimų šiam, bet kas

geriau patinka?
Exodus XXX mokina: Tu 

turi paimti pasitaisymo pi
nigus nuo

Exodus XXXIII

veidas į veidą kaipo žmogus 
kalba į savo draugą.” Kitoj 
vietoj: “Ir Viešpats tarė 
Maižėšiui: “tu negali maty
ti mano veido, nes nesiras 
žmogus, kuris matytų ma- 

, .ne ir galėtų gyventi.”
Toliau Dievas pastato Mai

tik jo užpakalį Maižešius 
. matys, kada Dievas eis to- 
lyn.

IŠ vienos puses sakoma, 
kad jiedu kalbėjosi veidas j 
veidą, o čia vėl, jog žmogus 
gyvas negalės but, jei Dievą 
matys. Kas teisinga?

Pasiklausykite kokias ko-

parduoti tai svetimam, nes

viešpatį Dievą tavo.”
Vadinasi, dvėselieną ati

duok arba parduok sveti
mam, o pats ėsk gerą.

Deut. II skaitome li

prieš mus, ir mes paėmėme

ir rūsčiai sunaikinome vy
rus ir moteris ir mažutėlius 
.kiekviename mieste.” (be

likt tą darbą.
Deut. XIII — ”

mas likime tarnaut kitiem 
dievam, tu turi tikrai užmu
šti jį, tavo ranka turi būti 
pirma ant jo ir tu turi mes
ti akmenimis į jį, kol jis mi

biblijos, kuri susideda iš se
nojo ir naujojo įstatymo (te
stamento). Ir viena ir kita 
jos dalis pilna panašių daly
kų, kokius aš jau privedžiau

tų kalbėti apie biblijos prie-

Lai po-
nas Liet.
nors “Ša 
rius, kuriuose‘buvo savu lai
ku patalpinti tūli biblijos

Žinoma, jis

senus nume-

ria (kurios visai nėra), o tik 
paskui saulę ir mėnulį. Pir- arba naudingos tam tikros į- 
,ma tik Adomą padaro, o pa- įtaigos, todėl jis jas palaiko 
skui žiuri-žvalgosi ir pama
to, kad čia ko tai da stoka, 
todėl laužia bėdinam Ado
mui kaulą ir dirba Jievą. 
Neiškenčia ir žalčio nesu- 
tvėręs, kuris gundytų žmo
nes. Ar jis tikėjo, jog žaltys 
neapgaus Jievos? Jei tikė
jo, tai nežinojo ateities, o jei 
žinojo, tai tyčia susitvėrė 
žmogų, kad iš jo daryt ko
medijas. Susitveria ir vel
nią, kuriam patenka visi 
žmonės ir vėl Dievas turi ei
ti kankinties, kad' atpirkus 
tuos žmones.

Neapsimoka daugiau ra
šyt apie bibliją. Ten nesą
monių perdaug. Nors tru
mpai tūlas jų jau parodžiau. 
Na, ir dabar sakysite gal, 
kad biblija yra geriausis ra
štas, kad ji neklaidinga ir y- 
ra kokio tai dievo žodžiais? 
Ar jums gali rodytis da, kad 
tas žmogus, kuris gerbia bi
bliją pripažįsta ją teisinga 
ir Dievo žodžiu, yra protin
gas, arba neveidmainingas? 
i Nors čia visLmokslinčiai 
ją girtų ir garbintų, mes ma 
itome ją savo akimis, mes 
skaitome, kas joj parašyta 
ir noroms ar nenoroms pri- 
įsieina nesutiki su jos gar
bintojais.

Veltui p. Liet. Liut. cituo
ja ištrauk is iš biografijų, 
veltui jis nori pertikrinti 
mane ir kitus, jog biblija e- 
santi gera tik todėl, jog to
kie ir tokie tai mokslo vy
rai, dailininkai ir net biuro
kratai ją gerbia. Gal tūli 
jų ir skaitę jos nėra, o ger-

Kapitalizmui reikalingos Anūkas

O kodėl kįti ją gerbia, aš 
jau pirmiau minėjau. Kiek 
galima patirt iš biografijų, 
vokiečių poetas Schilleris 
buvęs didelis adkoholio my
lėtojas. Ar alkoholis del to 
jau turi būti geras?

Paimkite kadir dabartini l'
Amerikos stovį. Buržuazi
jos interesai reikalauja į velt 
šią šalį į karę, o jos pusėj ga
na yra mokytų žmonių, to
dėl nestebėtina, jog jie yra 
dideli patriotai šiuo laiku ir 
net kare atranda neišven
giamu daiktu ir net naudin
gi- .

žinoma, p. Liet. Liut. bu-
• man įsakęs neprikaišiot 

:ijos, kapitalizmo ir 
esą tikėjimas ir bilL

ir jis joms duodaprivilegi- 
jas.

. Bažnyčia jam pilnai tar
nauja šiandien, todėl ir mo
kyti ir nemokyti buržujai 
giria ir gerbia bibliją, baž- 
nžią ir viską, kas tik kiek 
nors sulaiko darbininkų klę- 
są nuo progreso, nors patįs 
buržujai ir aiškiausiai ma
tytų, jog tai šlamštas.

i Prasti p. Liet. Liut. argu
mentai, jei jis tik kitų pasa
kymais nori mus pertikrin
ai. Kad ir kelis sykius dau
giau vardų ir pasakymų jis 
da butų privertęs, visgi vė
jais turi nueiti jo rašymas, 
•kada pati biblija kalba už 
save labai prastai ir pilnai 
priešingai visiems gamtos 
mokslams; ir prieš astrono
miją (apie- “žvakes”), ir 
prieš chemiją (sutvėrimą .iš 
nieko), ir prieš phyziką (vai 
kščiojimą vandeniu ir tt.), ir 
prieš mediciną (užsiveisimą 
iš dvasios šventos, gydymą 
lepros avies krauju, velnių 
varymą ir t.t.).

Abelnai, nėra gamtos mo
kslo, prieš kurį biblija ne
kalbėtų, net ir evoliuciją pa
smerkia.

P-as Liet. Liut. daro taip, 
kaip koks, farmerys, kuris 
atvežtų turgun gaidį ir rė
kautų, jog tas gieda ir už 
lakštingalą gražiau, ir kad 
intikihus pirkėjus, pasako
tų, jog ir klebonas, ir ured- 
ninkas ir kiti “augšti” žmo
nės sako/jog gaidys yra toks 
geras giedotojas.

Tokiais argumentais, kad 
vienas taip sakė, kitas kitaip 
pasąkė, tiĮ^odiętės viena ki
tą stengiasi intikinti. Ne
reikia žiūrėt, kas ką sakė, 
bet ar pasakymas gali būti 
patikrintas tokiu esant.

Ir bibliją gali girti kas 
kaip nori, bet kada pažiūri
me į ją savo akimis, ji nebli
zga gerumu, o blogumo irgi 
gana joje. ,

(Bus daugiau.)

Iš Klemenso Janušos-šaniauskio

Karta liepos menesio diena

ėjo, kieme po plačiai išsisako-

kas bulbes rinko, ir tą užsiėmi
mą pašnekėsiu sau įvairino.

- Tu, Motiejuk — kalbėjo

kas nesėdėk. Bulbeles gražiai 
rink, didžiąsias į tą krežį mesk: 
žmonėms, tėtei, mamai, senelei, 
seneliui.

Motiejukui?
O kaip gi. Užsidirbsi, rink-

tau prisisapnuos.

— Bijau

čia, seneli

tiktai bulbeles

kulbę, tau didelę, o čiukutei ma

ciu-ciu-
cm.

9 čiuka nors

pinkas šeria, augina, peni; at
važiuoja mėsininkas, toksai dru-

la vario, popierių, sidabro, pa-

mažoka mažoka; mėsininkas

M esi n i n k as pa si i ms

n

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpopiaraS'.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trecių lubų

Tel. Drover 1310

i

' K

į Apnipink Save Aprūpink 
Savo Ateitį

T ' v

nuosavią ūkę (farmą). Turėdamas savo farmą ne
reikės bijoties blogų laikų, bedarbių. Dabar geriau
sias laikas pirkti ūkę.

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

Reikalaudami platesnių žinių kreipkitės ypatiš- 
kai arba laišku.

F. KIBORT

liutų. vakarienei ir cinku tems; 
priešvakaryje laukan eisiva.

kiemelio smėlyje plačiu vagą.

duonos.

- - Duoti, seneli.
- O pieno?

rai! — šaukė senis.
- Anūkas šliaužia 

kurs taingi nors 
traukti; ramiai sau

unl šunį, 
saliu pasi

išnešė pieno puodelį ir duonos

Pilkis; kad norės, tuoj kumš
čiu kakton, ne šunims lakti, sa
kyk, teeinie šalin, v

- Taip, taip; taip sako šuniui. 
Aš nežinau, anukiuk, koks tu 
prie darbo busi, bet valgyti bai
siai greitas. Kitas senas tiek ne

buk tvirtas, nes ūkininko esi vai
kas pa galėti tau reikia. O 
pagalėjimas lai turtas. Bū
vau 
jau, 
sau,

ir ; 
jau

Priėjau prie Martyno ir pa
sveikinau senovės budu.

- -Per amžių amžius. Amen,

3

613-616 Teutonic Building, 179 W. Washington St. 
CHICAGO, ILL.

savo
j imituodamas, duoną jau už
miršęs

v

■
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luriese. Samdinys bernas, su- \ 
nūs. suniene ir mano moteris.
Dar baisiai vikri boba, nors jau A J

že. Aš tai jau nebetinku, tad 
čia su arnikų sau sėdžiu. Aš .

(Bus daugiau).

eisiuBeiks eiti, ir
O b u be. fe? tokia

Užsimąstė c

rų mėsininkui. Tu, Motiejėli

šis
i del

bėdamas.

pieno 
senelė

ja uciųkas caca...
Jaučiukas paūgės

u (i uno, < < b u iy <_< a v > t

duoda. Geras pienas, 
sviesto prisuks, sūrelių pridirbs 
nuneš miestan, parduos pinige-

- -Pilkis, Pilkis fe! 
berniukas duoną, Pi 
ną...

-. Malai-gi, sakiau, Pilkis šel
mis-. Pasiimk botago ir pri-

4

'm •>

$5 Spacialiai $5 '
■CM

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

syje Musy Mokykloje.
Miuų niotome ir yjNdM> 

mokinimas padarys 
jus iinovu u trump* lai-

M« turima dldiiausiw 
ir geriausius kirpimo— 
deeisnius: ir siuvimo sky
rius, kur mes suteikfcima . 
p raktuku patyrime ktsa- 
met Jų* mokys Kės,

Elektra varomo* mari
nos musų siuvimo sky
riuose.

J u* esate , uAkviailaasl * 
•plaukyti Ir pamatyti 

_ _____________mustj mokyklą , k9s lai
ku — dieni ir vakarais ir rauti spseiatiika* 
pigią keina laike iio mfuesio.

Petrą dm daromos parai Jųsų mierą — bBe 
stailžs arija dydiio, U bile wady knygos.

Diplomui duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KASNICKA, prinriptiaa, 

118 N. Lc Salle St. K&mbaryt 416-417 
Prieš City Hali

>41
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11 daug...

vaikščioti, tursino jau gana lok

Mass.

*SMiesto Ofisns:
27 N. Dearborn Si. 
mi-13 Unity Bldg.

Te!.' Central 4411

ri ors visoko nepermanė, ir. uuo-

BU 
I p Hn 
■til

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ja išdirl

baltu. Toji inostis išima plotinus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius^ spuogus nuo veido 
Kaina dėžules ado ir š1. Pinigus ga
lit siųsi ir slanipoms.

J. RIMKUS
Holbrook

kalbon kišęs.
Pilkis caca. o. caca Pilkis!
Pilkis

i u mas.

padaro

O('l

a

■4*

£IW•&?o t

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą

kūne randasi nėr-

4* ra>! ei1
•b

Pertrukus diplomatiškiem ryšiam tarp Suv. Valstijų ir* Vokietijos, gyvenantis šioj 
šalyj vokiečiai, bijodami pe '.sekiojimų, ypač jėl karš kiltų, puolė imties pilietiškas 
popieras. Paveikslas rodo, kate jie užpMb.jmiėste s^hlg it duęda piliet. prisjeo.

aėsMaž

ing;ii 
k;ii p 

ivilTškuose tcistnuosęi' 
visokius dokuiuentąB 
as. I žlaikau- paĮar- 

<v navimo ofisą.

imti jam, t.
</ '

ii ir papročiai mai-
1 gadynės išdirby-

V. J v* <»/

f P J T 1 ’

klevo medį ir... kad vienas 
paukščių butų užmuštas mo

no bedančiu va-

desines ausies 
apvalomas, ir

smės ausies
Kokių paibelių da dakta

Krikščioniškas daktaras tu
rėtų varyt Dievo komedijas 
ir lepra butų išgydyta. Ar

Net ir vergiją skleidžia ta 
šventoji biblija. Skaitykite

medžią*

l. ir 
<vmi

avonių

kaip t’r visus 
n kite nors ir

gyvūnus.
rkli. o v-

jam užmins,

ebatųose nuo pama- v aistinycios).

Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.

5 11 

ir

ir žarnas, ir gyslas, ir ner
vus, ir kraują, ir kaulus ir 
viską kitką. Tiek formoj ir 
intelektuališkume mirtu- 
mas. Pasirodo, jog Dievas 
ir žinot nežino, ką jis tvers.

ŠIUO

Chicago, Ill,
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SVEIKATOS SKYRIUS

Turgaus Žinios

^osybE-J^

Avc

kuriose

TURĖKITE

avė

ant pianų

LOCALLOAN

mos

Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

Garsinkis ‘Naujienose
Mg

9.08
7.90
7.70

1.00
1.49

42.10 
10.00 
41.25 
-8.35 
-9.00 
-8.25

45.50
45.00
10.50
15.00
15.00

Kepimui
Kiaušiniai

10,00- 
9.00- 

10.50— 
. 7.00 

. 7.00 

. 6.00 

. 6.75

13.85
11.75

14.50- 
13:00- 
,8.50-
13.50- 
10.00- 
. 7.50

No.3 
.1P/2

Motiejuką, i L.
Motiejukų No. 1

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

Suris;
Twins .....................
Daisies ...................
Young American .
Longhorns ............
šveicariškas .........
Liinburger ............
Brick.......................

Paukščiai, gyvi:— 
Kalakutai (svarui) 

Vištos .................
Viščiukai ...............
Antįs .....................

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

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

OleomargarinaM

prie Chi- 
po jos at- 
nuo laiko

Kor na i 
Kviečia 
B ugi ai 
Miežiai 
Avižos

plauti, išmazgoti, dizinfektuoti 
ir tokiu budu tikrai išvalyti.

Toli gra
mai kalbant

Aš žinau, kad 
kurie tiesos nesibi- 

visa savo 
L Ir yra

. C. W. of America naujai 
išrinkta administracija.

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
moralistu, rėikia nuodugniai žinoti patį mora
lybės išsivystymą.

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESERŲ 

KENSINGTON, ILL.
Administracija 1917 metams: 

Dam. Užgalis, prezidentas,

VYRŲ IK MOTERŲ APšVIETOS 
DR-STĖS CICERO. ILL. VALDYBA 
A. B. Liutkus, pirmininkas,

1437 So. 491h Avė.
J. Takažauskas, pirm, pagelbininkas, 

1402 So. 48th Ct. 
M. Dohruškis, nutarimų raštininkas, 

1229 So. 50th Ct. 
J. Accris turtų raštininkas,

1444 So. 50th Ct. 
Mrs. M. Bartkiene, iždininkas,

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

KBCTO* BUILDUT9
* M«nro« St. Bbmb I*

OMcmto. OI 
>bon« OmM tltf tr

........ 8.20
.... 8.00 
7.20—7.50 
6.00—6.50

Man nesvarbu 
yra žmonių 
jo, nors dėlto reikėtų 
g y v en i m a p e r n ta i n y 
tokių, kuriems kūno 
tikrai rupi. Tie bus mano drau

NAUJIENOS"
1840 S Halsted St.,...............Chicago, Ill

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir 
jų nusamdytieji agitatoriai besistengdami trukdyti 
socialistišką darbininkų judėjimą, pliauškia prasi
manę visokių nebūtų dalykų apie /socializmą. Gi 
žmonės, kur irgi nepažįsta gerai socializmo mokslo, 
dažnai tiems kunigų pliauškimams intiki. Kas per
skaitys šitą knygą, pažins kas ištikrųjų yra socializ
mas, ir į kiekvieną priešų užmetimą mokės atšauti 
rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai tu
rės bematant savo burną užčiaupti.

Todėl sakome, kad nei vienas lietuvis darbinin
kas neturėtų apsieiti be ši 's knygos.

Pastebėsime prie to, kad Socializmo Minties 
Blaivumas netiktai savo turiniu, bet ir technikos 
žvilgsniu bus tikra lietuvio darbininko knygynėlio 
pažiba. Stambios, aiškios raidės, daili spauda, ge
ra gryna popiera. Ypatingai puikus knygos virše
lių paveikslas, pieštas žinomo musų dailininko, p. 
Jono Šileikos; Tas paveiksiąs ant knygų viršelių 
spausdintas keturiais dažais.

Knyga turi 230 lakštų.
I

Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais 
tvirtais audekliniais apdarais, $1.

Užsisakykite tuojau.

Tai yra viena pui
kiausių lietuvių 
kalba išleistų kny 
gų tiek turinio 
tiek technikos 
žvilgsniu. Kada
ngi Lietuvių dar
bininkų literatū
ra vis dar netur
tinga, tai pasiro
dymą šito stambe 
snio veikalo, kur 

paprasčiausia, 
kiekvienam su
prantama kalba 
išdėstoma socia

lizmo mokslas, 
kiekvienas mąs
tąs darbininkas 
sutiks didžiausiu 
pasigėrėjimu.

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

AMERICAN SCHOOL 
OF LANGUAGES 

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

Parašytos KI. Jurgehonio (Kalėdų Kaukė)
J ■

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to 
mėlis, kur telpa apie šimtas įvairių eilių.

Knygelė 106 puslapių, su gražiais popieri 
niais viršeliais. Kaina 50c.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 

Pins Dubickas,

Motiejukų No. 2 .... 
Mot. No. 3 maišytas . 
Kultų motiejukų ... 
Dobilų, sulig rųšies . 
Prčrijų, sulig rųšies 
Packing .......................

ir didžiau- 
šalininkui 
yra tyras 
nėra nor- 
šallinį jo 
dint, jei

Prastosios, rųšies
Žiemkenčių kviečių
Patents .....................
. Standard ........ ..

da rasis perd 
ir kitų nuodų 
na, kad tokiam atsitikime ge
rinusias vaistas yra oras ir tai 
nežiūrint kaip ilgai nelaboji jus 
varginom

2) Jei mes nepaisom ką, kaip, 
kada ir kokiu budu valgom, tai 
iŠpaleiigva mums daktaras pa-

........ 9.80

........ 8.45
.... 8.25
7.20—7.50

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

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

YOUR SPARE TIME

•Jaučiai, parinktieji ., 
Kiek menkesni ........

Mituliai .......................
and Feeders 

Veršiai, pa r ink tini ai 
Karves, vidutiniškos

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 dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma j 5 
minutes.

Paskola ant rakandų — j 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimu, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad ui ūsų 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.

6.00—10.00
3.00—4.50
5.00—6.00

kas aršiausia, kad tie visi ‘’krau
jo Valytojai” daugiausia jokios 
naudos nesuteikia. Tai todėl, 
žinoma, vieton jų butų daug 
riau, pasakysiu 
sipirkus ir išsigėrus.

Bet eikim prie kraujo valy
mo. Reikia pasakyti, kad krau
jas nėra koks ten miegamasai

Salotos, gal v., gurbas 
Cibuliai, 100 svarų ..
Žal. pipirak pintinė 

v Ridikėliai, tuz. r 
Špinatai, statine . .

Tomę! ės, pintinė
Gricščiai, statinė

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statine 
Grapefruit, d. 46- 
Apelsinai, dėžės 
Citrinai, dėžė . .. 
Ananasai, gurbas 
Žemuogės, kvorta

Cukrus, už 100 sv.> 
Riaustytas, II and E. . 
Standard eane, smulkus 
Burokų, smulkus .....

MILTAI

Aprašyti visą šios knygos vertę čia nei negali
ma. Pasakysime tik tiek, kad ji parašyta taip in
teresingai, jog pradėjus skaityt sunku ir beatsitrau
kti: skaitai kai kokią pasaką ir tuo tarpu nejučioms 
susipažįsti su socializmo mokslu, su socializmo tik
slais ir uždaviniais.

Second clears ............... • i

Ruginiai—
Baltieji ...............................
Tamsieji ...........................

Gyvulių turgus
CHICAGO, Vas. 21. Gyvulių atga

benta šiaip: galvijų ca. 14,000; avių 
77 18,000; veršių — 2,500; kiaulių — 
'>>>,000. Paduod a mos kainos:

APŠVIETUS DRAUGIJOS 1 
KUOPOS 

Misčikaitienė, 
3500 

Radzevičiūtė,

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ji u t no o» 002-904 National Lif« IU4B-.
29 So. La Salla BL, Chicago, BĮ.

Te). Centra) OIVO-ftBU Atdara: Utar- 
ninko, ketverto tr • n bato* vakarais 
€ iki 8 vai vak>r* po numarta

MJI.WAUKM AVI, Cbtoae* OL 
Tai

No.l No.2
.i8y2 .u

1917 METAMS, 
pirmininkas,

2129 W. 21st Str. 
nutarimų sekr.,

2228 Coblenz str. 
turtų sekr. 

1604 North avė. 
Kazimieras čepukas, iždininkas,

1618 Division Sir.
August Moldenhaueiy daktaras,

1554 W. Chicago, Ave.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polck svetainėje, 1315 N. Ash
land avc 
ūžia 2

y, S. L. A. 212 KUOPOS 
a U. pavardės ir antrašai:
Ant. Irakselis, pirmininkas ir ižd., 
r 164 Milwaukee Ave
Kaz. 1 ankstis, vice-pirmininkas, 
TT T t 1 809 Park St
i L Labanauskas, sekretorius, ų

. . 819 Edward St.
\ 1. Bielskis, finansų sekretorius

566 Grand Ave. 
D. Bogdanavičius, organizatorius, 
T TZ . 51 Newall St.
Juozas Kasputis, organizatorius

• r . z 653 Garden St 
P. Kaminskas,'iždo globėjas... '

921 Jenne St. 
Tad. Varanavičius, iždo globėjas,

. , 202 Hawland Ave.
St. Balčaitis, kuopos koresp.,

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., Loomis ir 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketvergais ir 
Subatonus iki 8:30 vai. vakare.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DR-JOS CENTRO VALDYBA 1917in. 
K. Katkevičiene, prezidente,
M k . 2252 W. 22nd St.
M. Dunduliene, susinešimų sekretore 

1915 So. Halsted St.
P. Balickiene, iždininke,
rr 3443 S. Unioii jave., Chicago. 
Kasos globėjos:
K. Paršiukai te, Chicago, II.
A. Klimavičiūtė, Chicago HI.
V. Jurkevičiene, Herrin/ Ill.

Siunčiant j centrą mokestis, mo
ney- order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkes vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

1.02 
1.76 
1 47 

......................... 1.00—1’.30 

....................... ...58%—59%
ŠIENAS
, goriausias 17-50—18*50

b . 16.00—47.00

w.oo—ii.ut 
8.50—9.51 
8.50—9.51

Pavyzdis knygos viršelių paveikslo 
piešto keturiomis spalvomis.

Knygą Socializmo Minties Blaivumas angliškai 
parašė žinomas socialistų veikėjas ir rašytojas Jo
nas Spargo, o lietuvių kalbon, autoriui leidus, išver
tė A. Lalis.

MOKYKIS SIU! MOTERIŠKUS 
RUBUS

išmokiname piešimu. Kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdai us Diplomat 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dienų arba vakarai* 
del jūsų parankamu Dž $10 
išmokiname jus sint • ^šokius 
drabužius
DRESS MAKING COLLEGES^ 

2336 W. Madison gr. W<^tern ar.
1850 Wells gatvė.

SARA PATEK MOKV7XMA.

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Vas. 21, 1917

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau 
Sviestas:-

Extra Creamery
Extra First ....

11.90 
9.00

11.00
13.00—14.50

JAVAI

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.

Valdyba 1917 m. 
pirmininke,
So. Emerald Avc 
nut. raštininkė, 
8363 Kerfoot Avė 

Ulkiutė, finansų raštininke, 
2137 W. 21 Place 

Šatkauskiene, iždininke, 
3423 So. JIalsted St 

Dobrovolskiene ir 
Pabarškiene, — kitsos globėjos.

iš mano šitų žodžių 
nors pasaką susiniegs 
čion tams mane gal pi 
liti budu “išgarbinti”; 
aptickorius susirauks 
skaitytojų pavadins mane mei<( 
neišmanančiu apie vaisins ir pa 
rodys savo broliui daktarui, ku 
ris

. 2.50—b.OO 

. 3.00—3.50 
. 5.00—7.00 

. 1.25—1.50 

. 2.00—4.50 
.. .75—2.50 
. 3.00—5.00 
11.00—12.00 
. 3.50—6.00

tina tvarka arba atsargumas, yra 
uedaleidžiamos. Jeigu banka nusto
ju savo Clearing House teisių, tas 
\ ra ženklas, jos abejotino stovio.

Tiktai Ivirčiausios ir saugiausios 
bankus gali but Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka 

nesubankrutijo., Reikalui esant, 
Clearing House bankus ateina vie
na kitai su pagelba.

The American Slate Bank priklau
so prie Chicagos Clearing House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi jos 
leisėmi ir išduoda penkias pilnas at
skaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos priežiū
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas inetą išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankinei Valdybai Illinois 
Valsti jos.

Pinigai sudėti šiotje bankoje yra 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aukso 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortga
ges Bondus po $100.00 ir $500.00.

šis bankas yra atsakančiausis Lie
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir Lenkiš-

sati amuniciją pasidirba iš 
maisto, tyro oro, sveiko darbo.

Tai tuom yra kraujas, tas mu- 
gyvybės palaikytojas, kaili 

paprastai yra manoma.
Ar gali kraujas susiteršti liek, 

kad jį reikėtų valyti? Poetiškai 
kalbant, bus taip. \rietiok tik
rai dalykai šiaip stovi:

1) Jei mes gyvenam ir kvė
puojam netyru oru, L y. tokiu 
oru, kuriame nėra pakankamai 
liuoso degio, tai na t u fališkai 

geras — jame ta- 
Hig angliarūgšties

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., Chicago, iii

.... 2.50—6.00 
96 št 2.50 3.85 
.... 1.50—3.25 
.... 2.75—3.50 
. . . . 3.00—3.50

nį stiprinti. Ir čia patentuoti 
skystimai niekam netikę.

Tūlas pasakys, kad jei krau
jas reikalauja geležies, tai ją tu
rime jam duoti tam tikrai su
taisytoj ištarpoj arba šiaip ko
kiuose sujungimuose. Gerai, 
tas pradedančia m mediciną stu
dijuoti arba šiaip žmogui skam
ba logiškai, teisingai: jei žinom, 
kad truksi

kraujo sudėjimas yra 
tas. Tada jame vienų 
tų yra penhuig, kitų permaža 
tt. Tada labai sunku 
šiam valymo teorijos 
pasakyti, ar kraujas

3) Jei jūsų silpną kūną už
puola koki nors nematomi prie
šai, kuriuos dabar visi vadina 
bakterijomis, lai atsiranda liga. 
Bakterijos pagamina nuodus, 
kurie patenka į kraują, ir tada 
jis yra “nečystas.” Bei ar ir to
kiam atsitikime galima kraują 
išvalyti. Prašalinki!, užmuškit 
ligos bakterijas, tai kraujas pats

• čia pagirtas krau- 
raudonos ar gels- 
neu’ab savo darbo

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

Kensington, III.
Domininkas Shatkus, pirmininkas, 

344 E. . 116th St.
Juozapas Velavičia, pirm, pageli)., 

173 E. 115 St.
Juozapas Urbutis, prot. raštininkas, 

358 Kensington 
Frank Jurkus, fin. raštininkas, 

355 Kensington
Frank Shedvillas, kasicrius, 

341 Kensington
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pėtnyčią kiekvieno mėnesio 
7:30 vai. vakare, F. Shedvillo sve- 
aineje po No. 34J. Kensington Avc

g “NAUJIENOS”
Q 1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

>•

Pastaba.—Šiuo* Naujienos vėl 
pjveda Sveikatos Skyrių. Tą sky
rių ves, kaip ir pirmiau kad ve
dė, D r. A. J. Karalius. Naujienų 
skaitytojus kviečiame kuoplačiaii- 
sia naudoties šiuo skyrių ir ma- 
loniu jo vedėjo patarnavimu: be 
jvalrių straipsnelių medicinos ir 
sveikatos klausimais, i)r. Kara
lius pasižada taipjau duoti šiame 
skyriui atsakymus žmonėms, ku- 
rieįkreiptųs į jį norėdami gauti 
Šiokių ar tokių daktariškų pata
rimu. Kreipianties į jį klausi
mais laiškai reikia adresuoti 
šiaip: Dr. A. J. Karalius, C-o 
Naujienos, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, III.

312 E Kensington avė 
Vlad. Markauskis, vice-prezidcntas 

355 Kensington avc 
Frank Yurkus, prot. raštininkas, 

355 Kensington 
Ant. Bcrtašius, finansų rašt., 

128 Kensington 
Ant. Enzbigelis, kasierius,

352 Kensington
Dr-stės susirinkimai laikomi 

mą pėtnyčią kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Frank Shadvilla svet., 
po No 341 Kensington avė. Naujiai 
norintiems įstoti, kaip vyrams, taip 
ir moterims yra numažintas įstoji
mas: 30 metų amžiaus moka $1.> nuo 
30 iki 35 m. — $2„ nuo 35 iki 40 m. 
—$4, šitas papiginimas tik 1917 me
tais įstojant iems. Valdyba.

Kiaules:
Sunkios (250100 sv.) 12.60—12.90
Vidui. 200—250 ....'12.30—12.65
Lengvesnes ............... 11.85—12.55
Faršai, geri ............... 10.50—11.50

Mitules ... 
Senes, gero: 
Avinai, geri 

Erai ............

irzoves:—<
Barščiai, statine . .
Kopūstai, did. gurb 
Morkos, statinė . .. . 
Kalafiorai, dėže . . .

NAUJIENOS
1840 So. Halsted St., Chicago, III

Rankos, priklausančios 
cagos Clearing H.pusc > ra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent s\kj j melus, Clearing House 
revizorių i nuodugniai ištiria savo 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. Vi
si pinigai \ ra suskaitomi, notos, bon- 
dai, mortgage) ir kitos apsaugos per- 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygos 
ištirtos Tiktai tikra apsaugos ver-

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

sau kokią 
kati pa- 
fesiona- 
e vienas
’ Šimtai Šiaudai, i ugnna 

Kvietiniai 
Avižiniai

moterų progresy- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

a 1917 iii.
A. Mist ikai bene, organizatore,

„ .. , . 3500 So. Emerald avė.
I . Balickiene, nut. raštininke, 
TZ „ . , 3443 So„, Union Avė.
K. I aberdytė,* finansųVraštininkė,

r,. . . . 1315 Girard St.
D. Girdvamiene, iždininkė,

TA ,1. 3255 Sb. Halsted St.
M. Dundulienė, kasos globėja, 
a y/ i .. 1915 So* Halsted St. 
A. Kubutiene, kasos globėja.

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

Pirm. Pagclb. — P. Shvelnis,
1442 Milwaukee Avc 

Raštininkas — G. Bložis,
3261 So. Halsted st 

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

tždinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Avc.

Bibs (svarui)
Loins
Rounds
Chucks
Plates

Kiauliena, už 100 sv.:—
20—40 svarų ........... $12.50—14.50
40—60 svarų................. 12.50—13.50
60—100 svarų .......... 11.00—12.00

Bulvės, bušelis..................... 2.55—2.80
Saldžiosios, statinė .... 5.00—6.00

kraujui geležies, net gudriau
si farmakologai neišaiškina, ko
kiu budu toji dirbtinoj formoje 
valgoma geležis kūne Pampa su
naudota; tūli drįsta pasakyti, 
kad visa geležis išeina laukan 
nesunaudota. Taip ištikro yra. 
Vienok ką daryt: kraujui rei
kia geležies, štai, kaikuriuose 
valgomuose daiktuose (pv. vai
siuose, jautienoj, ir tt.) randasi 
geležies tokioj formoj, kurioje 
kūnas ją sunaudoja ir kraujas 
paima. Aišku, kaip diena, ką 
lokiam atsilikime reikia daryti.

l ai taip stovi dalykai su tuo 
kraujo valymu. Reikia da pri
durti, kad visokį “nerviškumai” 
suardo kraujo cirkuliaciją ir ne
retai dėlto jis nepaima kiek rei
kiant degio ar kitų jam reika
lingų daiktu.

baigi matot, kad parašyti re
ceptą nuo kraujo stiprinimo nė
ra taip k'iigva, jei teisingai į da
lyką pažiūrėsim. Ir tą receptą 
aplickorius neims — jums pa
tiems reikės jį išpildyti. Užtai ir 
nauda bus jums, jūsų kunui.

Jau iš kalno žinau, kad ne 
daktaras

Labai žingeidi! pasiklausyti 
“Žinomų apie kraują, ypač apie 
jo “išvalymą.” Dažnai paprasti 
žmonės, o paskui juos ir dakta
ras, sako, kad kraują reikia iš
valyti, kad jis netyras, silpnas, 
apmiręs ir H., kad tam tikslui 
užtenka nusipirkti didelę bouką 
gražiai nudažyto skystimo, ger
ti po šaukštą prieš ar po valgio 
ir atliktas kriukis. Nebereika-1 
lo aptiekoriai, da daugiau dir
bėjai visokių patentuotų “gva- 
rantuotų” vaistų daro nebloges- 
nį už kunigų biznį. Tiek to 
mano širdyje nėra pavydo. Bet

60 svarų, svarui 
80 svarų ” 
100 svarų

2) baltieji skritulėliai ir 3) sky
stoji kraujo dalis arba pliazma. 
Kraujuje randasi įvairių druskų, 
gazų, ir suvirškintas maistas, 
kuris yra celėms (narveliams) 
išnešiojamas. Kraujas taipgi i- 
ma iš oro degį, išnešioja jį ce
lėms, kad jos galėtų maistą “su
deginti”; ir kraujas paima iš ce
lių angliarugštį ii- kitus nuodus 
ir atneša juos į plaučius, kad 
iškvėpavus laukan, arba į inks
tus, odą ir 'kitus 
tuo budu nuo jų 
Ant galo kraujas 
jo skritulėliai ypatingai) yra 
leiskit išsitarti, tvirtovė, kurio 
je randasi kūną 
priešų ginantįs

suko, kad mes turime “dyspep- 
siją”. Ką tas reiškia? Daktarui 

biznį. O jums štai ką: Tada 
jūsų viduriuose maistas nesi- 
viršk’ma kaip reikia, bet rūgsta; 
jei jus perkat kokių pilių nuo 
dyspepsijos, tai jos rūgštį lik 
tani laikui neutralizuoja, o pas
kui ji da didesnėj kiekybėj su
grįžta. 'kokiam atsilikime 
kraujas turi {icrdaug rūgšties ir 
šiaip jau kitokių puvimo pro
duktu. kas, žinoma/ nėra pa
geidaujama, ir jus ta (’a jaučia
te silpnumą. Čia vėl aišku, kaip 
diena, kad visos bėdos šaltinis 
randasi valgyje, maiste, kad tin
kamas ir tinkamai vartojamas 
maistas, žiūrint jūsų kinio rei
kalavimų, vra tikras vaistas.

m*
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Vaidinimas, galima sakyti, 
nusisekė labai gerai. Visi lošė
jai atsakančiai atliko savo roles. 
Perstatymui užsibaigus, publi
ka apdovanojo lošėjus gausiais 
aplodismentais.

Paskui kalbėjo poni 
Jos kalb

urge- 
lionienė. Jos kalba visuomet 
patinka publikai. Sekė mažų 
vaikų deklamacijos. Publika 
tiesiog nustebo pamačiusi sce
noj 4 metų vaiką, kuris kuopui- 
kiausia deklamavo eiles.

Po to buvo monologas. Pa
vyko gerai. Vėliau L. M. D. 
“Aido“ moterų choras sudaina- c

vo keletą dainučių. P 
vo užžavėta sutartimi 
dainavimu.

Žmon

tamsioji armija dėjo visas pas
tangas, kad užkenkus progresy
vių moterų vakarui. Tuo tikslu 
buvo surengtas bažnytinėj sve
tainėj vakaras. Ėjo nešvari agi
tacija. Girdi, socialistų pareng
iau vakaran doram žmogui ne
galima eiti. Tėčiam visuomene

• Negalima dar nepažymėti ii 
sekamo dalyko. Pusė po dešini 
ties iš bažnytinės svetainės alė
jo armija vaikezų ir norėjo be 
tikietų ineiti salėn. Kada jiems 
mandagiai tapo pranešiu, kad be 
tikietų neįleidžiama, — tai pasi
girdo tokie žodeliui, kuriu nieku

ienok jis nepasirodė, 
matosi, kad tas cboi 
įja lik vyčiams, o n<

jie rengia vakarus, tai visuo
met nenusiseka, o tuo tarpu 
dramatiškam skyriui sekasi, 
rodei jie ir nutarė nerodyti sa
vo “asabų.”

Mat pavydas.
Vyčių Kareivis.

. Iva Faulkner, 512 W. Mar 
ųuutte rd., reikalai! j 
rimo. Ssą jos vyras 
merginą. Rob’t Lee, 1956 Flet- 
Jier st., išbėgo per langą nuo 
atrų lubų, kuomet policija ap
supo jo namus. Kaltinamas au
tomobilių vogime.

Andren Hudson, areštuotas už 
subadymą peiliu Albert Hoff- 
mano, 739 S. State. Sako, kad 
Hoffman norėjęs iš jo pinigus 
atimti.

RUBSIUVIAI PRADEDA
SUSIPRASTI..

i kalbama, kad nuo Kolum- 
tkeliavimo į šią šalį dar

dabar. Tik viena nelaimė-pra- 
gyvenimas nesvietiškai pabran
go.

Pažiūrėkime į rubsiuvius, 
kokis yra jų gyvenimas šias ge
riausias iš geriausių laikais. Iš 
šešių dešimčių lietuvių rubsiu- 
vių, kurie turi savo dibtuves, de
šimts neapsidaro žmoniško pra
gyvenimo. Jie gyvena su šeimy
nomis tvankiuose mažyčiuose 
kambariuose; jų darbo valandos 
yra neaprubežiuotai ilgos — dir
ba nuo penkiolikos valandų die
noj. Profesionališkas amatnin- 
kas negali gyventi tokiose sąly
gose. Dabartės jau nebe Ado-

[aikai — žmonės privalo tu- 
rubų. Vadinasi 
būtinai reikalini

rubsiuviai 
. Vienok 

jie irgi turi teisę reikalauti žmo
niško p r a gyve n i mo.

Užtai rubsiuviai matydami f

savo nepakenčiamą padėjimą 
pradėjo organizuoties. Visi Chi- 
cagos rubsiuviai, kurie turi nuo- 
savias dirbtuves, privalo prisi
dėti prie tos organizacijos. Jau 
prisirašė apie tūkstantis rubsiu-

The Chicago Cleaners and Tai 
tors Association.

Todėl, lieliiviai-rubsiuviai, pa- 
sistengkitc prisidėti prie šios or
ganizacijos ne vėliau kovo 5 d 
Paskui įstojimas bus pakeltas 
nuo t iki $50. Nepraleiskite 
progos, nes paskui bus pervelu

Pietinėj miesto dalyj susirin
kimai atsibuna nedėldieniais 
Pradžia 2:30 po pietų; vieta- 
50 17 S. Michigan Blvd.

Klebono Anūkas

Traukiama teisman Minnie 
Muir, Hyde Bark policijos sto
ties prižiuretoia. Numirė areš-

I). Turcall, 610 Clarence avė. 
sumuštas užmaskiruolų pikta
dariu, kuris įsilaužė į namus 
Vieta --- 610 Clarence avė.

Louis Israel, 1726 W. Divisi 
on, areštuota. Suvažinėjo au 
tomobiliu Theo. Gorskį, 15 me 
tu, 1526 Tell PI.

I Didele verte ant rakandu I
GALIMA RASTI ČIA Už ŽEMIAUSIAS KAINAS IR ANT 

LENGVIAUSIU IŠMOKĖJIMO SANLYGŲ.
 . Tikro ąžuolo ištiesiamas stalas 

rTFWO ~ ibi' jjJi&K Tvirtai padaryta ir gerai nu-
l ‘M i ! i į dirbta. Viršus ‘42 colių sker

sai ir ištiesiama iki 6 pėdų. 
Labai pažymėtina vertė, tik po

m*/.. 
nW

LIETUVIŠKOS TAUTIŠKOS GAIDOS, SKAMBINIMUI IR DAINA 
VIMUI, COLUMBIA ARTISTU.
Čia yra jųsų mylimiausios dainos 
dainuojama jųsų prigimtoje kal
boje. pagelbsti jums atsimint jų- 
sų tėvynę.
Columbia Grafonolos apkainuo- 
tos nuo

$15 iki $200
Lengvi Išmokėjimai.

Atdara Utarninko, 
Ketvergei ir Snbatos 
vakarais.

3918-50 WEST 12th SI 
A V K, 1968-70 MILWAUKEE

Policistas Jas. Harris lures ai
škiu ties prieš teismą, kodėl jis 
užsispyrė palydėti ponią Decker, 
kuomet pastaroji priešinosi tam.

Peter Kennedy, 3418 W. A 
dams, apiplėštas gatvekaryj. Ne 
teko $90. Trįs nužiūrimi pik 
tadariai areštuoti mieste.

Trįs vaikėzai areštuoti už ap 
vogimą Fred La testas valgomų 
jų daiktų krautuves, 1422 Wa 
bash avė.

Alfred Kepler, 2212 Walnut 
ką tik nesudegė. Užkrito dega
nti lempa. Pati išgelbėjo.

Dr. Howard Mendall paliuo 
s uotas. Buvo areštuotas už įsi 
briovimą į negrų bažnyčią..

Jas. Grego areštuotas už šo 
vimą į Mary Long, 8849 Buriu? 
avė. Meilės pavydas.

Bertha Riedel nori gauti per 
siskyrimą. Esą jos vyras neišti 
kimas.

DEL SUSIŽINOJIMO 
SU GIMINĖMIS 

VOKIEČIU UŽIMTOJ 
LIETUVOJ.

Daug žmoniųr kreipiasi į mus 
laiškais, klausdaini, ar mes ne- 
apsiimtum pajieškot jų giminių 
vokiečių užimtoj Lietuvoj, arba

tai galėtų padaryti.
Nesuspėdami kiekvienam at

skirai laiškais atsakinėti, mes 
čia vėl paskelbiame, kad “Nau
jienų“ Re < 1 a k ei ja pa j ie ško j i m ai s 

Ii, bet duodame ši
tiems, kurie nori

užsiimti ne 
tokį patarimą 
susižinoti su savo giminėmis 
Lietuvoj.

1. Parašykite, arba gaukite, 
kad kas kitas parašytų vokiečių 
kalba trumpą laiškelį savo gi
minėms. Indėkite tą laišką 
ko n verta n ir užadresuokite taip, 
kad pirmiau adresuodavote sių- 
dami savo laiškus Lietuvon, tik 
vietoj Russija padėkite Gerina-

2. Nueikite paČtan ir nupir
kite už 6 centus kvitukę, vadi
namą “International Postage 
Coupon.”

3. Indėkite tą kvitukę ir savo 
užadresviotąjį laišką į antrą di
desnį konvertą. Užlipinkite, už
dėkite reikalingą pačto markę, 
už 5 renius, ir užadresuokite ši
taip: HILFSVEREIN DER DE- 
UTSCHEN JUDEN, STEGLIT- 
ZER STRASSE 12—1, BERLIN 
W. 35, GERMANY.

Ir pasiųskite.
Šitas “Hilfs vereinas” yra žy

dų įstaiga, kuri betgi tuo reika
lu patarnauja visiems, be skir
tumo, žmonėms, ar jis butų žy- 
das, ar lietuvis, ar kas kitas. Ga- 

ulresuotą pakietą, HiL 
atplėš, už indėtą 
upirks ten vokiš- 
ąrkę, užlipins ant

vęs jam 
fsvereinas
“Couponą!
ką krasos
jųsų siučiamo giminėms laiško 
ir pasiųs pačiu. Jei giminės ten- 
pat tebegyvena, tai jie gaus lai* 
šką ir į trejetą mėnesių galiba 
sulaukti mo

JONIKAITIS
TELEPHONE YARDS 2721 X
DR

MEDIKAS IR CHIRURGAS
3337 So. Morgan St.f Chicago 

Kertė 88-člo PL ir Monran St.

SaugusBankas
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams 
pasidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO 
State Bank of Chicago yra labai parankioje vie
toj, ant kertės Washington ir La Salle gatvių. 
Tasai bankas gyvuoja jau 38 metai ir yra žino
mas kaipo vienas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų 
bankų, žmonių pasidėti pinigai apdrausti ka
pitalu ir perviršiu,. kurs dabar siekia daugiau 
kaip penkis milijonus dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
3 vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 
lig 8. Subatų vakarais bankas atdaras specia
liai tam, kad lietuviams butų paranku ateiti su 
reikalais, nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam 
patogu.

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

Stale Bank of Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerkų.

La Salle ir Washington gtv. Priešais City Hali.

I Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių G 
i darbo žmonių laikraštį j

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga 

visomis jėgomis remti savąjį laikraštį.

sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam tiks
Pade 

kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata 
rimais!

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų 4% rub. 

ADRESAS.

“Naujoji Lietuva” !
. Podoįskąją, 15 Petrograd, Russia |

a-a*H*ci*s*a*c*a*a*E3«o*a*a*a

Padarytas ant užsakymo
JŲSŲ PASIRINKIMAS PO $25.

Keletas šimtų petrenų šio sezono puikiausių vilnonių. Sutruk
dytas prisiuntimas puošnių vilnonių audinių, ’priskiriant daug nau
jų stailių parodomų pirmu syk. Dauguma jų austa pardavimui po 
keturiasdešimts dol., tūli yra po kcturiasdcšiints penkių dol. vertes.

A. J. ŽUKAUSKAS, Siuvėjas,
3310 So. .Halstcd Str. Chicago, Ill.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Snbntnj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir 
mas floras 15c, Balkonas 10c 
WALSTED RŽ-ra GATVi?

$10 INDeJIMAS DANTIES . . $4.00
LAIKE VASARIO MĖNESIO

$10 viršūnės ................................. $3.00 iki $4.00
Bt-idge work ................................   $8.00 iki $4.5-

Specialistas Dantų‘TĖaiikiniv

Ištraukiau 16 dan
tų prie Bostono 
Dentistų visai b* 
skaūBTno ir augštai 
juos rekomenduo
ju — H. D. Wa
terman, krautuvė, 
4520 Evanston av.

BOSTON DENTISTS
135 State St., Kampan Adam*. 

Viri Peacock’a. prie! “The Fair” krautuvų

MATEUŠAS BURNICKAS 
Po trumpos ligos ir operacijos 
persiskyrė su šiuomi pasauliu 
vasario 21 d. 2 vai. ryto š. m. 
Velionis paėjo iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Joniškės parapi
jos, Melnių sodžiaus, 31 meto 
amžiaus. Paliko moterį Anta
niną ir du sunu, Stanislovą 4 
m. ir pusės ir Florijoną 4 mė
nesių. Velionis gyvenų po N 
3942 So. Rockwell st., Visi 
giminės ir pažįstami užkvie- 
čiami atsilankyti minėtu ad
resu į šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse. Kviečia

Antanina Burnickienė.
OBttl

IGNACAS ZDKAMAVICIA
Persiskyrė su šiuomi pasauliu 
vasario 20 d. š. m.

Draugai ir giminės užkvie 
čiami i laidotuves. Laidotu
vės įvyks vasario 23 d., 8 vai. 
pėtnyčios rytą, iš namų 1558 
W. North avė. į šv. Mykolo 
bažnyčią ant Wabash avė. ir 
Paulina str., iš ten į šv. Ka
zimiero kapines.

Andrius Paska.

cianu

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantų. Mes vartojame geriausių 
auksą ir padarysime jums darbą už 
mažų kainą.

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

SIOUX CITY, IA.

Telcohon. Humboldt 127*

M. SAHUD M. D. j 
Benas Rusas Gydytojas ir Chirurgas. ; l 
Specialistas Moteriškų, Vyriikų ir Vai- ;L

kiškų, taipgi Ohronilkų Ligų- 'i
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., lit

Kampas North Ave., Kambarys IQ® 
VALANDOS: «:80 iki 10 ilryto J

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 0 vakare 8

U yyras ir Moters 
/B® Pasitark su Dr. ROSS.
yljfr ištikimu gydytoju.

Nei izikui<k sveikatos atsiduo-J (luinus į i hdIco iiuu.lŲ u > jusių
X tluki.'ii ii. Milius iiiiiioim [Hilnrli Uo

dienraščio slciii\ lo.i.’inis. k;»<l jie gali 
■■ ’> pasitarti su Dr. Boss dylu

senas užtikimas ir ilgia tįsiai 
' jąs specialistas Chicagoje.

Jis negydo ligonių per krasą. Jokia dak
taras negali padaryti gero diagnoze ir užrašyt 
sąžiningų gydymą iki jis neišegzaminuos ir pa
matys ligonius savo akimis.

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

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

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

y 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

Specialė 
X-RAY
EGZAMI-
NACUA 
Kuomet 
Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro
Mcdikali- 
ški Gydy

mai.

| DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas X
I Monroe St.,.............. ..................... Chicago, III. I
J 506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. f
8 Silpni, nervnoti, sergą Ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener-
T giški ir sveiki.
&| Jeigu jus turite kokj silpnumą arba ligą, eikite pas seną t
Z ištikimą specialistą. W
A Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po piety. Ne-5. deliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedėlio, Seredos, B
A Pėtnyčios ir Snbatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare. J

I Hair
Specialistas ir jo vėliausios Eur. metodus

Jei kiti negali išgydyti, ateikite pas 
mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rair- 
gi-X ir pilno įrengimo BacteriologUHca Ja- 
ix>ratorija ir Kraujo Egzftminacija ati
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai ap- 
aiimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrą 'specialistą ir ne prie imituotoje. 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jie 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

Mentor Bldg.
Paimk eievHterŲ Kambary# 122 

Prieš North American Cafe.
39 So. State St., Kampas Monroe. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų.

M#

lirs. A... Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnaut 
ju prie gimdymo. UŽdyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiskaL

1739 8. HALSTED 8T„ CHICAGO. 
Ant antrą lubą.

Extra
plačiai Žinomas Cbieago* 

apielinkėj, kaipo atsakantis Laikrodininkas, kuris per 18-ką metų kaip toj 
dabar persikėliau ant Bridgeporta,

Extra Temykit
Turiu už garbę pranešt visuomenei, kad Jonaa Kazakauskas 

visuomenei 
profesijoj, turėjau krautuvę auksų ant Town of Lake, o 
po numeriu 3255 So. Hoisted St., Kampas 33-čios gatvės,

Dabar įrengiau vieną iš didžiausių Auksų Krautuvę, kur užlaikau 
rodžius, Žiedus, Branzalietus, Šliubo žiedus gryno, 14k. aukso, nuo $4.50 
ką užlaikau naujausios rųŠiea ir parduodu pigiau negu kiti.

Užlaikau visokios rųšiės Akinių, kuriuos daktaras pritaiko pagal
Kas pirks pas mane kokį nors daiktą, gaus 10 nuošimčių pigiau kaip kitur.
Taipgi sutaisau viską, kas reikalinga: laikrodėlius, laikrodžius ir tt. Darbą gvarajstaoju.
Ateikite ir persitikrinkite mano naujai jrengtoj Krautuvėj. Su guodoue,

JONAS KAZAKAUSKA8,

Laikrodėlius, Lalk* 
ir aug-ščlao, ir vis-

3255 S. Halsted 8t

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė,. Privatiška

1 — vėjo gaudytojai, Praktiš-Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai 
kas darbas, žmogaus prigimtis ii' daug kitų klausimų

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite

NAUJIENOS
Chicago, Illinois

1 !■"» t **>



Chicago, 111NAUJIENOS

IBAN KESPranešimai

RYŽIAI ARBATA
kultūros istorijos lėkei

Pardavimui tžnč>10 M

no

išimo

Dr. W. YUSZKIEWICZ

11H

Telephone Yards 6083 AKIŲ

Pajieškojimai

Jeigu

Reikalas

SKAITYK IR PLATINK

NAUJIENAS

1*7* 
2054 
1046
1510 
2880

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

1644
1886
2612
1217
1882
1818

Spectalfctas moteriškų 
vyriškų ir vaikų ligų

Ala Ir 
išgyti*

Pėtnyčioj, kaip paprastai 
boijos bus Rashinskio sve

cigarų dirbėjų 
i reikalaujama ei-

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ir 
po 80c

WEST SIDM
Milwaukee Ar.
Milwaukee Ąv.
Milwaukee Av.
W. Madison St.
W. Mudkon fit.

REIKALAUJAMA 
ir pusininko, t 
garų pardavė]

Yankee, it u ly
tinu ku bent 
šokia, % bi

KI J KAL U .1 \M \ 
in dirbti prie d 
•ra mokestis ir

Geriausio* 
njlies, 10c ve 
tča, par*l- 

iuod* u* ..

Dr. MStupnicki g 
JtlOt So. Morfii St, Chicago. M 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 f g- 8 
ryto, nuo 6 iki B vakar©. $

tuvių kalbos. Lankytojai 
meldžiami susirinkti punk- 
tuališkai paskirtu laiku.

Nuo 10—12 piety, ir 
Telephone Canal 3110

PrllmniBu- 
ria, G varau- 
luol*, vrrtZe 
0o parvidue

SIOS
Kinui ienos 

kulšis 18( 
kas i 4c.; I 
Serloin 19<

SANBORN COMPANY
C-o Lithuanian Colony director 

eagle river; wis.

NORTH SIDE, 
protesto susirinkimus

REIKALAUJAMA dviejų merginų 
prie abelno darbo ir valymo. Mo
kestis $27 Į menesį. Kambarys ir 
valgis. Presbyterian Hospital.
1753 W. Congress St., Chicago, Ill.

“VIELKA POLONIJA”
1449 W. Division St., Chicago

REIKALINGAS kriaučius prie vy
riškų rūbų siuvimo. Darbas ant vi
sados. Atsišaukite tuojaus.

F. Degymas, 
832 W. 33rd St., Chicago, Ill

NORIU PARDUOTI bučernę labai 
greitu laiku iš priežasties moters li
gos. Viela labai gera, senai užgy
venta, Parsiduoda labai pigiai, Ar- 

Adresas: 
Chicago.

PROPAGANDISTŲ 
MOKYKLA.

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris. Turi kalbėti lietuviškai, angli
škai ir lenkiškai. Geram žmogui ge
ra užmokestis. Atsišaukite tuojaus. 
1835 Wabansia Ave., Chicago, Ill

TURIU paaukauti $165 seklyčias 
setą valiausios slailčs už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpctas $10. Komodos', bra- 
sinčs lovos, paveikslai, f i rankos. 

$800 Grojantis Pianas už pirmi) pa
siūlymą; $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. III.

PIRK SAU visu Plumbavojl- t 
mui reikmenis tiesiai už “who- f 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., i

163'7 W. Division st., Chicago, T 
Cor. Marshfield Avę. 4 
Kalbama lietuviškai. i

2622 West 38th St., 8-7-7 kamba
rių fintai, mūrinis pamatas, maudy
nės, gezas, ištaisytos gatvės, gera 
randa, $576 kas metai. Kaina $440(T. 
Apie $1000 reikalaujama. 
McDONNELL, 2630 W. 38th St.

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

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

ANT PARDAVIMO.
Bargenas tik ant trumpo laiko.
Mūrinis namas, randasi 2 raudos— 

storas ir pagyvenimas, 3217 Morgan 
lietuviu ir

609 — ilth Place, 
savaitės bargenas.

šoninės—■ 15c ir 16c 
•; čiclo paršo — 15c.; čo 
Plait 11c; Round steak 18c 

Veršiena, šoninė 15c i 
16c; Kulšis 18c; Inkstai 18c Porča 
pas 19c. Galai 18!A>c.

lenkų :
davimo:
vičiąus

Dabai
Ii šio pigaus

Re.ikale

Dr.J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymu 
Speciališką medicina nuo 

užnuodijamo kraujo
Vfindensti medoga slaptom Ilgom

2059-5V. MADISON ST., kampu 
Hoyne Avė., vir| aptieko*

EXTRA "
Rakandai parsiduoda labai pigiai iš 
priežasties išvažiavimo savininkų j 
kitą miestą. Ateikite vakare nuo G 
iki 10. 1822 So. Halsted St., arti 18 
gatvės, Chicago; iš fronto, 3 lubos.

Reikalaujama vyrų ir vaikinų—$25 
iki $75 į savaitę; čiela mokykla me
chaniškos dentislerijos Amerikoje; 
pasekmingiausia mokinimo sistema; 
mokinama pavieniui; iš knygų ne
mokinama; išmokinama i 3 ir 6 mė
nesius, žiūrint kaip lanko mokyklą; 
dienomis ar vakarais; lengvos sąly
gos; augščiausi paliudijimai, rašykit 
(lel specialio katalogo 28: National 
School of Mechanical Dentistry, 506 
So. Wabash ave., Chicago.

Pajieškau Martino Rudžiaus. Mel 
atsišaukti, nes turiu labai svai; 

bt|jreikalą.
Mikolas R e k st i s, 

4406 So. Wood St., Chicago. III

duonos kc- 
aipgi vieno 
(turi (urėti

W. Obica*io Ar.
B1u« I<slai>4 Av.
W. Norn* Av.
8. St.
R. P>*-ted BU
W. ,'JIth Si.

PARDUODU pigiai lotą, 26x125 
kampinis, geroje vietoji* ant Rock
well and Archer ave. Pardavimo 
priežastis —< išvažiuoju j kitą mie
stą. Atsišaukite greitai.

Joe .Iručius,
912 W. 181b Place. Chicago, III.

PARSIDUODA Saliitnas geroj, lie 
tuvių apgyvenloj vieloj. Randa pig 
Pa.r-da vimo priežastis — nesutikima 
partnerių. Greitu laiku atsišaukite 
1535 So Hermitage ave Chicago, J] 

Tel. Drover 2853

karu, nes vėliau nebebus < 
gauti. Mokyklos lekcijos 
nedelioj, vas. 25, 1:30 po 
Tamuliuno svetainėj.

LSJL. ori*. K. Kaminskas

Laikrodininko 3 benčiai ir visokių 
“treis” šowkeisų.

Pasiskubinkite ateiti, nes aš už tai 
taip pigiai parduodu, kad man reik 
mokėti randa. Aš buvau pirkęs ant
rą storą auksinių daiktų, bet kada 
ugi man buvo neparanku du storu 
turėt, taigi dabartės didžiumą turiu 
parduoti. Atsišaukite i laikrodžių 
storą — P. Millerio; 2256 W. 22 SI., 
Chicago, Ilk . '

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

\ Gyvenimas yra tuščias
AflESįlk. kuomet pranyksta re- 

gejimas.
TMBgy y Mes'Vartojame page- 

JTJ rintą Ophthalmometer 
jfffŲyJiS Ypatinga doma atkrėi- 

piania j vaikus.
Valandos: Nuo 9 ryto iki » vakar*; 
mis nuo 10 iki 12 dieną.

8. ASHLAND AVJC.. tapai 47 ML

KENSINGTON, ILL.
Vasario 20 d. numirė Jonas 

Dmingilas, 22 metų amžiaus, 
11448 Peoria st.

Paliko nuliūdimų moterį. Pra
taria giminių ir pažįstamu atsi-

tamedija “Gudri Našle.”
^Meldžiame visų progr 

draugijų nerengti ta dieną

PARSIDUODA saliunas labai pi
giai, tirštai lietuvių, lenkų apgyvon- 
toj vietoj. Jeigu norite gero saliu- 
no už pigią kainą, atsišaukite šiuo 
adresu: 1701 S. Ruble St.

BOOTH K ID B 
>082 Wentworth 
>427 H. BalsUd 
472S 8. Ashlapd

Jau artinasi pavasaris ir laikas 
uždėti barzdaskutyklą, o aš turiu 
2-jų krėslų pusnaujus forničius ant 
pardavimo. Kam reikalinga, atsi
šaukite: Win. Galeck'as,
3525 So. Union Ave., Chicago, Ill.

PARSIDUODA 1 
vdlkeisis vertas 200 
dolerių už 85 dol. 
šowkeisai 4 po de
šimts pėdų ilgumo 
(plaid glass) storas 
stiklas. Pečius na
ujas, vertas 50/dol. 
dabar už 20 dolerių. 
Taipgi parsiduoda 
namų rakandai, ve
rtės 300 dol. už 100

PARSIDUODa grosernė lietuvių 
ir slavų apgyvento] vietoj. Senai iš
dirbta viela. Inčjimas iš dviejų ga
tvių. Parsiduųda iš priežasties ski- 
riindsi ]>usininkų. Apsišaukite šiuo 
adresu: 1622 So. Ilalšlcd St.

BARGENAS. 280 akrų farma, 160 
ariamos, likusi miškas ir ganykla, 
30 galvijų, 5 arklini, 30 kiaulių, vi
štos ir antįs ir visos mašinerijos, 
išmainysiu ant namo arba parduo
siu. 'Pikietas kainuoja $2.50.

160 AKRŲ) farma, 50 arianros, li
kusi geras miškas, gera mūrinė bar 
nė, mažas sodnas, parduosiu arba iš
mainysiu ant gero namo. 'Pikietas 
kainuoja $2.25.

GI\RAS mūrinis namas, bizniui ar 
saliunui, 7 pagyvenimai po 4 kam
barius. Raudos $1 10. Parduosiu ar
ba išmainysiu ant mažesnio.

WEST REALTY EXCHANGE 
2015 So. Robey St., Chicago, Ill. 
Nedėlioję nuo 1 iki 1 vai po pietų.

)agy veninius, 
3-čios gatvės 

įpygardoje. Priežastis par 
:. užbaigimas J. M. Tanane 
bankrupt reikalų.

• yra gera proga pasinaudo 
gero namo.

itsišaukilc pas
W. Zac h are v irią,

Paiieškau savo brolio, Povilo Du 
mHIio, Kauno gub., Panevėžio pay, 
Scilių kaimo, 3 metai kaip išvažia 
ro i Libey, Montana. Kas apie j 
man praneš, tam Imsiu labai dėkin

Antanas Dundulis,
H25r Ctiningham St., Rockford, 111

McDonnell,
2630 W. 38lh gatvė, Chicago, 111

A. PETRATIS and CO., 
751 W. 35th gatvė, kampas llalstcd 
Padarome paskolas ant 1 mo ir 2-rc 
mortgage. loši ari na me turtą.

NOTARY PURLIO

NOKTU BIDS 
Of w. Dirbi** 
720 W. North AVj 
2640 Ljncol* Av< 
*244 Lincoln Art 
*411 N. Olmrk.

(P4MA&GA.—-DraturlT* pr*ne4tm««
b* ViniokMtLea. Pnm«4imai betari turi bot 
MMMani ii raluuro, lal*r»liu »rtx telefotuv 

t* paSlę dieaą, kada Bpaasdinamaa
BnmmHIa, but — ~N*uJhtnT

Kas panielčt bauki 
rių knygutes vasario 
tak io svetainėje, ant Maskara- 
d? ■ baliaus dr-stės Palaimintos 
Uetuvos. Ateikite atsiimti pas

lavinimus šoki 
įvyks ketverge 
vak. Tamuliui)

OR. M. HERZMAN 
tŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir laboratorija, 1025 W. 18th 
St., netoli Fisk St.

•VALANDOS
6—8 vakarais.
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st

Valandos: 8—9 ryte, tiktai. .

fi po Vietų, T—fi va- 
1 po pietų.

3354 S. Halsled St. arti 34 St. Chicago

Tel. Drover 7043
Dr. C. Z. Vežei Is

LIETOYS OENTISTA
¥fiUn4ot: nwo B ryto iki B yM 

Ntdfiliomli tu tarimu
4712 So. Ashland Ave.

arti 47-!o«

Prirenka visiem* tinkamus akiniu*, ainuuach 
nuaja ir patarimų* duoda lykaL

Av.,, m 11 < 4v», * j aa
luboa. VALANDOS* Nuo 9 iiryto Iki vakSM 
rut Neddioml* nuo V iiryto iki X

Tai. Haymarket 24*4.

PARSIDUODA _ lotas ' 41-mo ii 
Maplewood 25x125; visi intaisymai 
$300.00.

Valandos: 7—9 vak. nedėld. 10—12

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAI 
Kas turi akaudančiaa arba silpna* akta, a* 
galvo* tkaudėjizną, atsilankykite pa* m*m« 

Dr. W. Yuszkiewicz 
1155 Milwaukee Ave. 

Valandos: Nuo 0 ryto iki f vakar*. 
Nedėliomte nuo 9 ryto iki 1 po pfet*.

PAR.S1 DUODA už pusę kainos ta 
bako, saldainių ir indų sankrova, 
taipgi parsiduoda naminiai rakan
dai. Išvažiuoju Į kitą miestą. Grei
tu laiku atsišaukite:
031 W. 18th St., tarp String ir Ruble 
st., Chicago, III.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Spcdaliatn* Moteriiky, VyrlJkq, Vaikiu 

ii* visų chroniškų ligų.
Valundo* : 10—11 ryto, 4
■aire*. Nedaliomis 10

PARSIDUODA marketas ir groser
nė. Atsišaukite
1458 Solon Place, Kampas W. 15th 
Str., Chicago, Ill.

Ofise* ir Gyvenimą*!
8600 S. Halsted St., kanip 86 at
Ofisas atdaras iki 1* vai 
po piet ir vakarai*.

Telephone Drover 49*74

Gydytojas ir Chirurgais 
H 17'19 So. llalstcd St, kampas 
(tęj) 18-tos gatvCs, Chicago, Ill.

REIKALAUJAMA vyrų 
■nokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dieno
mis ir vakarais, viskas pui- 

darbas kiekvienam 
/.mogui. Ateikite arba' ra-

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Halsted Street. 
Td. Drover 7179

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

GYVENIMAS: 3341 So. Union Av» 
Tol. Yards 537.

pirmarankių.
Irai veriu

duonos išvažiopino n 
ingli.škai ir lietuviškai 
’rocess Bakery

Mth St.. CiHcago, III
Phone Drover 1048.

RlJKALAU.JAMA merginų ope
ruoti punch presus. Patyrimas ne
reikalingas. Gali uždirbti $8 i sa
vaitę iš pradžios. Už nedėlios laiko 
pradedama dirbti nuo šmotų. Pas
tovios operuotojos gali uždirbti nuo 
ši iki ši5 į savaitę.

Continental Caiit’o mpany 
2201 So. Halsted St., Chicago, ill.

Telephone Drover 9693 
«» a ElflTIS Oil UOTU

HEIKAJ.Al .1 AM

n*tf>ni)biliaus
prh

turi kalbėti

^UIE&KAU DARBO barbernėj 
dienomis; iš karto dirbsiu už ma 

kainą. Baigęs esu mokyklą ke 
Ii mėnesiai atgal. Prašau atsišauk 
ti šiuo adresu: .L L 839 W. 31 Str. 
Chicago, Ill.

Phone: Yard* 481T

Or. A.R. Blumenthal

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė pigiai, su visais fixtures ir visu 
tavoru. Biznis gerai išdirbtas per 
ilgą laiką. Gera proga lietuviui. 
Pardavimo priežastis—nesutikimas 
partnerių. Antanas .Šimkus, 
3690 S. I owe Av(‘,, Chicago, III.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERĮ, 
/ NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS IR NEIŠGYDO 

SpecialiŠkai prydo lieas pilvo, plaūčių, inkstų ir pūsle*, už 
liga.*, žaizdas, reumatizmų, galvos tknusmus, tTammus nuga 
skaudėjimą ir • paslaptingas ligas. Jeigu kiti 
j>erdti k rinkite, ką jis jums jgalj padaryti. 1' 
'tūkstančius ligonių

OFISO VALANDOS 
J 900 HLUJ

twl'.'Z.ies karpy 
įdėlio karpymo 
pastovus darbas

MELROSE TARK.
išitiomi pranešu, jogui Lictu-
*6 Simų ir Dukterų d range's t ū

Beturčiai taipgi ateina pas mane iŠ 
Visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
aš esmi oxpertaa specialistas. Jie 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tą atlikti. Negaišuok ir žiu 
rėk kuomet jųsų sveikata ir stiprumas 
rfyksta, kuomet jus turite ją savo ran
kose.- Jeigu jus atsilankysite pas ma
ne j laikų. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus j sveikatą j trumpiau
si laiką, ir už mažiausią mokestį del 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir 
gydytu juos greitai, saugiai ir visiškai, 
vėlinusiomis metodomis ir už pigausią 
mokestį del sumanaus patarnavimo ir 
pasekmingo gydymo.

Pasikalbėjimas ir patarimas

PUIKI PROGA
Smarkus v\ ras $590 ar šG()o <^;Ri 

trumpu laiku uždirbti apie š2,()()() 
Proga, kokios antru kariu neturėsi
te. Atsišaukite tuojaus per laišką 

lujieiias, 1810 So.

Reikalaujama 2 patyrusių 
karp>t(>jų. Gera mokestis, 
šaukite: 1717 N. Western avi 
cago III.

prieš kare įvyks pūtnyč 
sario 23 d., Sclioenoph 
fistulėj svetainėj, Milwa 
Ashland. Protestą rungi: 
Sides draugijų saryšys.

įninku priedernit 
susirinkti ir paku

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St,

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

8149 S. Morgan St., kertė 32 «t.
Chicago^. Ilk

Specialistas ant 
Moterišką, Vyrišky ir Vfclkf 

Taipgi Chroniški Lig g 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 087

REIKALAUJI' VYRU Pagelbėti 
man parduoti nuosovybę ant viso 
laiko ;irba laikinai, patyrimas pa
geidaujama, bet būtinai nėra 
liūgas. Aš išmokinsiu jus. 
šaukite laišku j “Naujienų"

2 ELATAI PIGIAI.
8516 Givens Ct., 2 fialų medinis na 
mas ant konkreto pamato, 5 ir I 
kambariai, 30 pėdų lotas. Visi inlai 
syniai ir apmokėta. Randa $30 
menesi. 'Liktai $50(L grynais pini 
gaiš. Reguliarč kaina $2500.

M. P. Plummer,
8125 So. Halsted SI., Chicago, 11 

Phone Steward 7107,

Iš PRIEŽASTIES ncapsivedimo, 
parsiduoda 5 ruimų nesenai pirkti 
forničiai, vertes $300, už — $150. 
Kas pirks pirmiau 24 d. šio mėne
sio, gaus pigiau. Adresas:

MOS JOS YRA 
nuodijimą kraujo, o«io«,

REIKALAUJAMA 25-30 paprastų 
la rbi n in k u. A įsišaukite:

Holies and Rogers.
131 W. Kenzie St., and La Salle SI.

Keistuti) L. ir B. Ass’n No. 1.
3251 Lime st., arti 33-čios gatves 

Kol vergo arba pelnyčius vakarais 
8 valanda. Yards 2716.

ž Prof. Dr. Coates |
3, 4.30 So. State St., 2-ras augštas. 1 
A Prieš Siegel Cooper and Co.

PARSIDUODA namas su groser 
ne, viela del bučernes, arti lietuviš
kos bažnyčios ir bulvaro, medinis 
namas, 3 menesiai kaip statytas, 
guzas, elektra ir maudyne, 79x21, 
aukštas cemento beizmentas. Par
siduoda už grynus pinigus. Didelis 
sandelis groserio. Kaina 6500 dol. 
už viską, $4,000 grynais pinigais, o 
$2500 įuortgačiais. Parduodu*todėl, 
kad nemoku lietuviškai. Atsišauki-’ 
te laišku j “Naujienų” ofisą N L Dr. Kamser

BPMCULIBTAJI

Pasinaudokite su Pruga!
' Mes atradom, daug žmonių, kurie norėtų pirkti farnias, 

bet negali del to, kad yra reikalinga turėti pusėtiną kapitalą. 
Su Sanborna phanit trečiu kožnas vienas žmogus gali misi 
pirkti farmą stebėtinai pigiai ir lengvais išmokesčiais.

Pirkit farinas kur žeme yra pigi ir gvarantuota, kur ines 
turim 60,000 akrų žemės, kur yra klampių ir somilių, kur žmo
gus nusipirkęs farmą gali gaut darbą prie kompanijos farmų 
arba klampių bile kokią dieną metuose. Fanuos su dalim 
išdirbtos žemės ir namais ir gyvuliais del pradėjimo. Gali-

El Tel. Canal 2118

SVIESTAS
GteriaujBio* 

įmetonoe, m 
raani*, negi JI J f 
<ur ju» K«-^TWl 
it gauti ..

Ateikit | f ■ I AS i»s 
pas VYnffll i5sy mane | | ||F1| dysiu

3312 S. Union Avę
—■n— ■■■!'—mu—„m .n. IIU.I   muilini ■■■ ■ į

PARSIDUODA pigiai greitu laiku 
del dviejų kambarių rakandai; krei
pkitės vakarais nųp 5 
antrų lubų.
1329 N. Lincoln st

Štai proga išmokti anglą kalbos, per laiškus arba klesosi

0
KOREHPONDENCU1NIH SKYRIUS.— Kiekviena* gali ilnaokH 
I ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iš lekcijų autalnytl 
ypač tam tikslui. Sis kursas yra labai paranK’Js kiekvienam, 
kuris nori greitai temokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan
kytiem i mokyklą ypattekai. Geresniam persitikrinimui, »iun- 
čianie graliai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaus ; indėk dvi markes prisiuntimui 
KATALOGO.

KLLSŲ SKYRIUS. —- Tiems, kurie gali pribūti 1 mu*iį mo
kyklą ypattekai, turime dienines ir vakarines klevas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradiiamokslhį 
greitam iSmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantlem* 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viską* aiškinama Lietuviškaii Dvi mokyklos: 731 W. 18th 8t., ir J741 W. 47th 8t.
Latekus adresuokite American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicaga, IL

reumatizmą
paslaptingas ligas 
ką. jis jums gali

ralarlnmfc dyka
nuo 10 ryto iki 8 vaL vakare. Nedaliomis iki 12 di«ru|.

ISLAND AVE., kitu.pus D»-U.s gut., vhiuj Mankos. Tel. Canal *241

Jajieškau sesers sunaus. Juozape 
Bartkaus. Gyveno Robey, Ind., pa 
etika IV K auno gub.. Raseinių pavie 
k>, Vainuto parapijos, Kivilų sodos 
Twriu labai svarbų reikalą. Jis pah 
a^r Vas jį žino malonėkite atsiliepti 

Petras Steponąviez,
115 S. Prairie St., Batavia, illl

PARSIDUODA Halsted Street 
Bargenas, medinis namas ir 3 fintai, 
didelis tvartas, 25 pėdų pločio, ren- 
dos neša $504 į melus; — mūrinis 
4 fialų už pigią kainą, llalstcd gal., 
arti 32-ros, raudos $540 j metus, šie 
yra didžiausi pigumai ant Halsted 
gatvės. Patirkite.

b'. 1". Feeney, 
3108 Wallace si., : . Chicago, Ill.

REIKALAUJI AKINIŲ
kenti galvos skaudėjimu, 
nuolatos Tau ašaros krinta Iš aki*, 
Tau gkauda akys, 
skaitant raides susibėga į kruv«, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimu akių, 
tau skauda akys skaitant arba la»kar| kai

reikalingas Akiniu.

!
g Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi U mat 
g tyrimo Šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų ai 
4' akiniai p.-uluromi bdankiaid, );d>:ii \idi)HnišUi kuinu.

uJOl-IN J. SMETANA
AlcfviTEMYKIT MANO UžRASA-

1BO1 SOUJTH ASHLAND A.VE.Kampu 18-toa gatvės Ant Flatt’s Aptiekė? 2-fslm auriHM* Ž.
VaUmhnt: nuo 9 ryto iki 9 vh. Ned.'i iom is nin.i V < ido iki J 7 di0Rf.< S 

& Tel. Canal 5335. E

Reikalauja darbininkų.,
Valstijos nemokamas Darbu Biurai* 

reikalauja daug darbininkų 
Chicaguje ir kitur.

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

6 molderio pagelbininkų
1 duonkepio
5 dailydžių
1 kalvio
1 mašinisto
10 prie karų taisymo
2 prie geležies darbo
1 dažų dirbtuvėj
1 stiklo dirbtuvėj
1 skardžiaus ,
1 karpio *
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie jvairių- 
lvairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėj imu L, mokint ies įvairių a- 
matų etc.

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

“COMMON SENSE CUTTING 
SYSTEM“ mokama specialiai šiame 
mėnesyje: 12 pilnos micros braižy
tų modulių su pilnomis instrukcijo
mis, kaip ištaisyti mierą ir piešinius 
ih I visų mierų, išžiūru ir formų, at
spausta aut kiekvieno modelio mo
ks ties be mokytojo. Kaina nupi
ginta iki $5. Prisidėk prie musų de
šimts mokinių klesos dabar, sudary
tos po x1() kiekvienas. Už visą $50 
kursą, užsiraks k. pinigai grąžinami, 
jeigu neužganėdintas, tuojaus.

Prof. L. YONSAV, 
Kambarys 804, 37 So. Wabash Ave., 

Chicago, 111.
R EI Iš A LA t JAM \ karu karpenle- 

rių. Pastovus darbas. Gera mokes
tis. t / tek t i n a i maleriolo. Atsišauki
te i RY\.\ CAR CO.,

11egcss isch, 111.

Dr. A. L EPSTEHI
ermojASircmmcaj

REIKALINGA— 5 mūriniu namų 
nuo 21 iki 6 tūkstančių, apielinkč- 
je tarp 31 ir 35 ir tarpe Halsted ir 
Wallace gats'. Turintis panašius 
namus šioj apygardoj ir norintis 
juos parduoti — doukilc mums ži
nia.

išdirbtos žemės ir i
mc duot gerinusį paliudijimą nuo lietuviškų farmerių 

Rašykite:

E53ZZSZ2EE333S3JSEL
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