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Talkininku atsakymas jau 
pasiŲdiao .antralem 

valstybėm

VOKIETIJA TURI UŽSILEISTI, IDANT 
TAIKA ĮVYKTŲ.

WASHINGTON, sausio 3

Karė iki galui—sako vokiečiai
Talkininkai 1916 m. suėmė 581,= 

923 nelaisvių

Dar tris kaimus paėmė ir 2.800 nelaisvių 
suėmė vokiečiai Rumunijoj.

— Washington!) diplo
matų tarpe nuomones apie prisiartinimą taikos Europoj 
labai skirtingos. Mažuma politikierių draug su Wilso 
nu ir jo ministeriais laikosi tos nuomonės, kad nors pa
mažu, o taika artinasi ir kad prasidėjusios kalbos apie 
taiką visgi prives Europą prie jos.

Kita, didžioji politikierių dalis mano, kad talkinin
kų atsakymas išsklaidęs visas svajones apie taiką. Nes 
jisai yra taip skirtingas nuo to, ko reikalauja ir ką siūlo 
vokiečiai, jog taikos deryboms šiandie dar nėra jokio 
pamato.

Yra dar ir trečioji nuomonė, tai ta, kad jeigu Vokie
tija paskelbs savo taikos išlygas, kurias pirmu kartu, be 
abejonės, talkininkai atmes, kad po to Vokietija dar sy- 
kį paskelbs savo išlygas, prieinamesnes talkininkams, 
kurias tečiaus talkininkai atmes irgi, ir kad tik iš kokio 
trečio karto, vokiečiams gerokai užsileidus prieš talki
ninkus, ir pastarieji padarys šiokias tokias nuolaidas, 
kas duos pradžią tikrų taikos derybų.

Kitaip tariant, manoma, jog taika gali įvykti tik 
vokiečiams sutinkant taikyties kone pilnai ant talkinin
kų išlygų. Bet kad tatai atsitiktų, reikia, idant Vokie
tija visiškai išsemtų kariškąsias savo pajiegas. Bet ko- 
liai kas to nematyti. Vokietija dar vis ima viršų.

ALKININKŲ ATSAKYMAS į VOKIETIJOS NOTĄ
SPANIJOS KARALIUS, MANOMA, BUS 

EUROPOS TAIKYTOJAS.
Photo by American Press Association.

John D. Rockefeller. Jo 
turtai dabar neša $1,000,- 
000,000 (vieną miliardą do
lerių) vertės.
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MAXIM GORKI APIE RU
SIJOS PADĖJIMĄ.

WASHINGTONAS, sausio 3. — Vakar Suv. Vals 
į užrubežinių reikalų departamentas pasiuntė centr

Prez. Wilsonas laukia talkininkų atsakymo į jo pa- 
notą, rašytą kariaujantiemsiems, gurioj jis prašo

Mkė, talkininkai dar ne.

WASHINGTONAS, sausio 3. — Ispanija griežtai 
atsisakė prisidėti prie prez. Wilsono atsišaukimo j ka
riaujančiuosius taikyties. Ir todėl talkininkai dabar žiu
ri į Ispaniją, kaipo į atsakančiausią tarpininkę taikos de
rybose ateityj. Dalykas mat tame, kad tiek Įsūnijęs 
valdžią, tiek Wilsoną, perspėjo jų diplomatai, esantįs tal
kininkų sąjungoj kariaujančiųjų šalyse, jog talkininkai 
dar nemano taikytiese. Ispanija todėl ir susilaikė nuo 
pasiūlymo taikyties. Wilsonas pasielgė kitai. 
Wilsono žingsnis dabar atrodo talkininkams lyg noru 
patarnauti Vokietijai, o Ispanijos susilaikymas — tikru 
neutrališkumu.

DU GUBERNATRIAI
ARIZONOJE.

aip. Taigi

Maxim- Gorki, garsus 
sų rašytojas, mato visai 
dną ateitį Rusijai. Kalbioje, 
kurią jisai pasakė Rusijos 
rašytojų draugijos susirin
kime, parengtame apvaikš- 
čiojimui metinių sukaktu
vių, jis nurodė, kad Rusijos 
ateitis šiandie išrodo daug 
tamsesnė nekad kuomet 
nors kitados. Esą, Rusijos „ 
karės dalykai visai prasti, aiškinsiu. 
Rusiją kankinanti žiema, o 
kartu su ja badas, nedatek- 
lius ir skurdas.

Girdi, Rusija besiaukau- 
janti saviemsiems draugams 
— anglam^ ir franeuzams— 
o tuo tarpu tie jos draugai 
ją visai apleido. Turtingo
ji Anglija-, kuri galinti gel
bėti rusus iš skurdo, pasilie
ka kurčia ir teikia rusams 
pagelbą tokiomis išlygomis, 
kurios daro gėdą ir žemina 
rusus.

Gorki netiki, kad karė pa
sibaigtų laimingai rusams. 
Jis nurodo tik, kad karė au
gina reakcijos spėkas ir rei
kalauja kuogreičiausia tai-

liu-

[ MIKOLO TANANEVI- 
ČIAUS SUBANKRUTUU- 
SIO BANKO DEPOZITO-

RIAMS ŽINOTINA.
CHICAGO, Ill., sausio 3. 

— Tie Mikolo Tananevičiaus 
banko depozitorių, kurie pa
darė užreiškimus, jog jie tu
rėjo minėtame banke pasi
dėję pinigų, aplaikė iš teis
mo atvirutes. Kadangi ga
li būti, kad kaikurie depo
zitorių nesuprato, apie ką 
jose kalbama, tai aš čia pa-

Toks vokiečių atsakymas į talkininku notą.

KERTANAS, sausio 3. .Vokiečiui labai įpykinti 
ūkininkų atsakymu į Vokietijos kanclerio von Beth- 
|nn-Hollweg pasiūlymą taikyties. Talkininkai mat 

vokiečių taikos pasiūlymą, kadangi jame nebuvo 
įžymėta išlygų, kuriomis vokiečiai norėtų taikyties; be 
i?\ talkininkų atsakyme visa kaltė už dabartinę karę, o 
Hpgi už sulaužymą Belgijos neutraliteto etc. suverčia- 

‘šimtinai ant Vokietijos ir Austrijos.
Nors talkininkai griežtai neatsisako taikyties, bet

CARRANZA NEPSAIRA- 
ŠO PO MEXIKOS-SUV.

VALSTIJŲ, TAIKOS KO
MISIJOS PROTOKOLU.

WASHINGTON AS 
šio 3. — Vakar tano

a,

, sau- 
viešai 

Carranza,

EL PASO, Tex., sausio 3. 
— Carranzos kariuomenė 
sumušė 600 Dvide
šimts penki banditai tapo 
užumšti, 140 suimta nelais
vėn ir atimta iš banditų 
daug gėrybių, kurių tie pri
siplėšė nesenai Chihuahua 
mieste.

m
.Įj stato vokiečiams pirma visko gana didelius reikalavi-

sirašo po Mexikos-Suvieny- ------- ------
tųjų Valstijų taikos komisi-f NAUJA ANGLIJOS PAS

PHOENIX, Ariz., sausio
— Campbell, republikonų 

partijos kandidatas, skelbia 
si, kad jis yra gubernato
rius, o Hunt, buvęs praėju
sį terminą gubernatoriumi, 
demokratų kandidatas, sa
kosi tapęs išrinktas guber
natoriumi antru kartu ir ne
užleidžia CampbellTu ofiso. 
A'ugščiausias teismas turi 
išrišti, kuriam jųdviejų ski
rta pasilikti gubernatoriu
mi.

o.

Atvirutėse pranešama, 
jog ateinančioj pėtnyčioj, 5 
d. sausio, bus išpardavimas 
buvusio banko spaustuvės ir 
ofiso rakandų ir kitų daly
kų. Teismas praneša de- 
pozitoriams apie tai, nes to 
reikalauja Suv. Valstijų ti
esos. Kaikurie depozitorių 
gali pamanyti, kad jie tą die
ną gaus jau ir pinigų. Ne, 
to nebus. Pinigų jie dar ne
gaus. Visa, kas tą dieną 
bus, tai tik licitacija, tik iš
pardavimas. j.
*

O išpardavimas ofiso 
spaustuvės dalykų bus 
darytas taip urnai ve kodl 
dabar prižiūrėjimui tų 
lykų reikalinga yra užlaikyk 
ti žmogų; jo ųžlaikymaę ka-

---------------- šluoja 3 doleriai dienojW^fe
SENATO KOMISIJ A l’RA-1 to ir namai stovi visai be na- 
DĖJO SVARSTYTI KLAU
SIMĄ PATAISYMO ADA
MSONO 8 V AL. DARBO

BILIAtS. •

ūdos. Išpardavus minėtus 
dalykus,
užlaikyti žmogaus, kita — 
gal galima bus paręndavoti 
kam nors namus; tokiu ba
du jie, ažuot neštis nuosto
lius, pradės duoti pelną.

Tie žmonės, kurie many
tų ką nors pirkti, privalo

^taipgi gvaranciją mažesniųjų tautų gyvavimo ir t.t. 
9pkietijos gyventojams tečiaus tokia nota labai nepati
kta. Vokietijos presą reikalauja, kad centralinės vals- 
Ojbės tęstų karę iki paskutiniam kraujo lašui. Esą, at- 
Mkymą i talkininkų notą vokiečiai dabar gali duoti tik 

’ais, fieldmaršalo von Hindenburgo komandoje — 
.. girdi, Hindenburgas dabar atsako.
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TALKININKAI SUĖMĖ 581,923 NELAISVIŲ.

LONDONAS, sausio 3. — Praėjusiais 1916 metais 
ąlkininkai išviso suėmė 581,923 nelaisvių. Iš to skait- 
jaus vakariniame fronte, t. y. Francijoj franeuzai suėmė 
;8,500 vokiečių nelaisvėn, anglai gi — 40,000. Mūšiuose 
Serbijoj ir Makedonijoj talkininkai suėmė 11,173 biilga- 
nįJr turkų. Į tą patį laiką italai suėmė 52,250 austru. 
Gi rusai praėjusiais metais suėmė net 400,000 austrų ir 
vokiečių riela^vėn.

RUSAI IR RUMUNAI GINSAI DESPERATIŠKAI 
BET VOKIEČIAI IMA VIRŠŲ.

jos protokolu. Carranza 
reikalauja umaus ištrauki
mo Suv. Valstijų kariuome
nės iš Mexikos. O komisi
jos protokole ištraukimui 
skiriama 40 dienų nuo to lai
ko, kuomet po protokolu pa
sirašys abu, t.y. Suv. Vals
tijų ir Mexikos, prezidentu.

Prezidentas Wilsonas ir 
jo patarėjai svarsto klausi
mą, ar nevertėtų ištikrųjų 
tuoj ištraukti Suv. Valstijų 
kariuomenę iš Mexikos. 
Bent esančios Mexikoj ka
riuomenės oficieriai 
kad toji kariuomenė 
geriau galėtų pildyti 
pareigas būdama ant
žiaus, nekad Mexikoje.

Taigi, gal neužilgo ir bus 
ištraukta Suv. Valstijų ka
riuomenė iš Mexikos.

sako, 
daug 
savo 

rube-

■ KOLA SUV. VALS
TIJOSE.

NEW YORKAS, sausio 3. 
—r Tarp Suv. Valstijų ban
kų ir Anglijos valdžios ve
dama derybos kas link nau
jos Anglijos milžiniškos pa- 
skolos šioje šalyje.

PITTSBURGH, Pa.—Pit
tsburgh’© rajone sumažėjo 
išdirbystč geležies. Prieža
stis — stoka kokso. Pasku
tinėje savaitėje delei tos 
priežasties išdirbta 20,000 
tonų geležies mažiau, negu 
pirmiau būdavo išdirbama.

? LONDONAS, sausio 3. — Feldmaršalo von Macke- 
eno pulkai pramuša sau kelią pirmyn nuo Foscani iki 
aila ir iki Sereth apsiginimo linijos.
kos liko atmuštos atgal prie Foscani, o
ei jų prie Macin, kurs yra nelyginant raktas į Braila

Rusų ir rumunų 
taipgi neteko

Vokiečių pulkai generolo von Gereck komandoje 
Mbriovė astuonias mylias į Moldaviją, iš vakarų pusės, 

ir paėmė dar tris kaimus ir užgriebė keletą augštu- 
uių. Paskutinių trijų dienų operacijose, vokiečiai ir jų 
talkininkai suėmė 1,500 nelaisvių Dobrudžoje ir 1,300— 
mūšiuose prie Foscani.

Rusai ir rumunai ginasi desperatiškai. Jie gina 
kiekvieną pėdą. Kasino klonyj rumunai nežiūrint pasi
baisėtinos ugnies ir daug didesnių vokiečių spėkų atmu
šė pastaruosius atgal. Taip pat buvo nuvyti atgal vokie
čiai ir Tatroč. Sulča ir Sohanjos kloniuose. Ne menkiau 
vl rumųnuM* naujas rusai, ką parodo ir tai, kad vokie- 
■ uams vi:' da*- nepavyko paimti perėjimą 
Braiia.

i

natom a,

upę prie

LONDONAS, sausio 3. — Pranešama, jog 18 d. sau 
’io Vrokietijos, Austro-Vengrijos, Bulgarijos ir Turkijos 
parlamentų prezidentai turės konferenciją. Manoma, 

rsis apie atsakymą į talkininkų notą ir apie tai, 
i būti sekamas ccntralinių valstybių žingsnis 
kdinimo tiksluose.

NORI APRUBEŽIUOTI
RINKIMŲ KAMPANIJOS 

IŠLAIDAS.

WASHINGTONAS, sau
sio 3. — Senato rinkimų ko
misijai paduoda svarstyt bi
lius, kurs aprubežiuoja pre
zidento rinkimų kampani
jos išlaidas 1 centu su puse 
nuo kiekvienos Suv. Valsti-
jų gyventojų galvos. Tai 
yra — bilius reikalauja, kad 
rinkimams išleidžiama ko
kios nors partijos pinigų su
ma nebūtų didesnė už tą, 
kurią išskyrsčius lygiai tarp 
visų šalies gyventojų, kiek
vienam išpultų po 1 su puse 
cento. Šita suma nebeturė
tų viršyti $1,500,000.

Fitzpatrick in St. Louis Post-Dispatch.

WASHINGTONAS,' sau- 
šio 3. — Senato tarpvalsti- 
jinė pirklybos komisija pra
dėjo svarstyti prez. Wilsono 
pasiūlymus pataisyti Adam- ^is’ųpirma paimti pas trusti- 
sono bilių, suteikiantį gele
žinkelių darbininkams 8’ y^į 
landų darbo dieną. Prezide-|liori pirkti, 
ntas Wilsonas pataria pada
ryti prie to bili’aus pataisy
mą, kad geležinkelių darbi
ninkams butų uždrausta 
streikuoti, koliai nesusipra
timų priežastis ištirs pirm 
tam tikra, skirta streiko su
taikymui, komisija.

4 MĖNESIAI KALĖJIMO 
Už MIRUSIOJO GARBĖS

* ĮŽEIDIMĄ.

OLYMPIA, Wash.—Paul 
Gefer (iš Tacoma) nubaus
tas 4 mėnesiais kalėjimo už 
įžeidimą Suv. Valstijų pir
mojo prezidento George Wa- 
shingtono atminties.

Įžeidimas buvo toks, kad 
Gefer parašė straipsnį, ku
riame nurodė, jog ir Washi
ngton buvo žmogus ir kaipo 
tokis buvo ne be silpnų pu
sių—kartais išsigerdavęs ir

su^ tam tikras blankas, ant 
kti^įų turi užreikšti, kad jie 

Tas blankas 
paskui jie privalo paduoti 
teismui. Norintieji ką nors 
pirkti, o taipgi indomaujan- 
tįs abelnai banko likvidavi
mo reikalais, turi būti pėt- 
nyčioj, 10 vai. ryto toje pa
čioje vietoje, kur kiek laiko* 
atgal buvo užtvirtinti _ 
davė užreiškimus, jog jie M 
trustisai.

P. S. Trustisų adresai: 
K. Gugis, 127 N. Dearborn 
st., Room 111-13 Unity Buil
ding, telefonas — Central 
441; Pilkis, 731 — W. 18 str.

No. 2

ena — nebereikės 
žmogaus, JŲ
bus parend
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PRANEŠAMA APIE MI- 
NYKO RASPUTINO 

MIRTI.

LONDONAS, sausio 3. — 
Jau porą sykių seniau buvo

ITALAI UŽKARIAVO 
1,200 KERTUOTŲ MYLIŲ 

AUSTRIJOS ŽEMĖS.
RYMAS, sausio 3. — Ita

lijos karės štabo praneši
mas parodo, kad italai jau 
turi užkariavę apie 1,200 
kertuotų mylių Austrijos 
žemės.

Karės pabūklus išdirbinė- 
ja Italijoj 2,179 dirbtuvės. 
Tarnauja tose dirbtuvėse 
469,000 darbininkai, jų tar
pe apie 73,000 moterų.

Austrų nelaisvių italai 
šiuo laiku turi 85,000.
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Pastaruoju laiku įvairus kapitalo klapčiukai ėmė moki
nti žmones, kaij) naudojanties ^mokslo patarimais” gali
ma pigiai pragyventi. Paveikslas rodo visųpigiausią 
"‘moksliško” pragyvenimo būdą — griaužti žol 
sai gyvenimas, anot paveikslo piešėjo, 
ugiaus, kaip 1 centas dienoje.

sputin, turis, kaip kalbama, 
nepaprasta intekmę i carą 
Nikalojų, tapęs užmuštas. 
Dabar vėl pasklydo gandas, 
kad Rasputin tapęs nužudy
tas. Jo lavonas buk rasta 
Petrograde ant gatvės, kur 
tai prie kokio kanalo, inte- 
kančio į Nevą.

O

Sausio 11 čia susirenka ke
turių geležinkelių draugijų 
prezidentai ir pirmininkai 
įvairių lokalų pasikalbėji
mui, ko gali tikėties brolijos 
iš augščiausiojo šalies teis
mo, kurio rankose dabar y»*a 
ra 8 valandų darbo bilius 
ležinkelių darbininkams.

Toli
ne da-

A. 01
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;a ir Gerove.
Prof. Scott Nearing.

Demokratų partijos vadai, 
kad vedė rinkimų kampaniją, 
per ištisą rudenį pripasakojo 
žmonėms daugybę gražių žodes 
lių apie tati, kad jie, tie žmonės.

niolikos ir daugiau metų am
žiaus, dirbančių to miesto tele
grafų ir tek'fonų pramonėj. Jos 
gaudavo algos šiaip: daugiau 
kaip ketvirtadalis viso jų skai
čiaus (28 nuošimtis) gaudavo 
algos savaitėje mažiau kaip $6. 
00; daugiau kaip pusė visų mer
gaičių (55 nuošimtis) gaudavo

j,* 4. XI-J S

bukais. Tuo jie, 
įkv xokrutu politikieriai, no-
> parodyti, kad ve, dabar, 

^.mokratams vešpataujant, 
žmonės turi visa ko pilnai, ir to 
“viso pilna” jie galės turėti ir 
toliau, jeigu tik jie ir toliau pa-

Ekonominiai fa

rodo, kad visos los pasakos 
pie žmonių gerovę yra tik pa

pa viršų tin iška. Kas gerovės tu
ri, tai bankininkai, fabrik'inin- 
kai, pirkliai ir kiloki spekulian
tai. Jie ištikrųjų savo lobius 
pa didino dar bilijonais dolerių, 
bet žmonės, minios, kaip kovo
jo, taip atkakliai ir tebekovoja 
už kasdienines duonos pluta.

Bayonnes darb’ininku streiko 
'iškelti faktai ryškiausia nušvic-

pitalistiĮ korporacija, semdama

ilgas,

budu nebuvo galima sveikai ir 
žmoniškai išgyventi.

Illinois valstijos “Komisijos 
Kovai Prieš Ištvirkimą” prane-

puse mergaičių, dirbančių pen
kiuose didžiausiuose Chicagos

se gauna taip maža
mana-

gų negali pakakti, norint nors 
kiek žmoniškiau išgyventi.

patį, būtent,
visur parodo
dideli skirti

ima algos, ir kiek jie turėtų ga- 
ifit, norint sveikai ir padoriai gy
venti. Oficialia Suvienytų Val
stijų Sveikatos Biuro biuletenas 
taipjau parodo, kad vienas treč-»

na labai skurdžiai.
Keletas savaičių atgal 

irrvr VMtirva karių mieste 
čiame apie bertainį milijono gy
ventoju, buvo sustreikavusios

viena-

aikštėn taipjau indomių faktų.

Biuras patiekė pranešima, kur 
parodo, kad 1915 motais buvo 
533 alaaixdniu mergaičių aštuo-

gaudavo mažiau kaip $8.00 sa
vaitėje. Sulig tuo pranešimu, 
tik 8 ir puse nuošimčio visų mio

tri joj dirbančių mergaičių gau-

gyventi tame mieste oficialiu 
tyrinėjimo nebuvo padaryta, 
bet nesenai valstijos Industrijos 
Komisijos paskelbtas raportas

žmoniškai

usia $ 100 metams arba $8 sa
vaitei. Tas pats beveik v ra ir

kaipo mažiausia

pabran-

žmonis

tą sumų su tuo, keik gauna da- 
rbninkės telegrafų ir telefonų 
industrijoj. Skirtumas neapsa
komas. Jeigu mergaitės dirba 
pilnų laikų — tai daugiau kaip

sųpirmiausia! 
štųjų rūmų.

kariuoenmes ir laivyno reika
lams, kad tąja kariuomene ir

Valstijų žmones nuo nepriete
lių — kad gva ran tavus jiems 
pa tveriamos taikos ir geroves.

O ką los penkiolikos colių ap
motos darys su ta darbininkių 
gaunama šešių-septynių dolerių

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus bu didžiausia atyda, r] 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvės ar £ 
Amerikos daktarų. Tai vienatine lie- rj 

tuviška aptieka Bostone ir Ma.ssachu- 
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko- ws 
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga- C 
Ht reikalaut per laiškus, o aš prisių- TJ 
siu per eipresą. rj

Sidlauskis |
Aptiekorius k navininkan Cj 

SOUTH BOSTON, MASS. K

PASARGA BANKO DEPOZITORIAMS
Jeigu renkatės Bankų del savo taupymo, Jus 

atsargiai apmąstote vedimų ir stovį Banko, JUS 
IŠSIRINKSITE—

WEST SIDE TRMT SAVINGS BANK
Tvirta, gerai vedama Valstijos Banka.

Paranki Jūsų namams ir užsiėmimui, dėlto kad 
musų Direktoriai visi gerai žinomi, pasekmingi 
užsiėmime žmones, ir musų valdininkai patyrę 
bankieriai.

Šie faktai užtikrina Jums visišką saugumą Ju
si; nuolatiniam taupymui.
MUSU TURTAS YRA §5,500,000-00

Atdara
Panedėlio
Uta minko
ir S ubą tos
Vakarais

Kalbama
Lietuviškai
Lenkiškai ir
Rusiškai

Kampas
Dvyliktos ir
Halsted gat.

Corner 12 th 
and Halsted

Streets

Mokama 3%

Naujienų agentai
Kurie užžiuri platininiu “Naujie

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

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

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

1579 Milwaukee Ave., 2-ros lubos 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

3231 S. Halsted St. 
Englewood Skyrius:

8463
Brighton Park:

M. D. Seefor, 2432
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave.,
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood

Atlantic City Skyrius:
A. .Tanauskas, 4563 AVentworth
F. Sandarga, 5418 S. Princeton

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

Skyrius: S. Misiūnas,
Kensingtono, Roselando ir Burnsi
des.

J. Niaura, 
Gilbert Court.

AV. 39 th St

av.
a v. 
av.

st.

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ: 

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

19 AV. 2nd St. 
Moline, III.: J. Julius, 2403—23rd av. 
Melrose Park, Ill.: Chas Kochones, 

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

1716 Matheny Ave. 
DeKalb, Ill.: “Lietuvių Ukėsų Kliub. 
Divcrnoon, Ill.: AV. A. Žilinskas,

Box 210. 
Rockdale, Ill.: via Joliet, D. Lukša,

1135 Market St. 
AVcstville, Ill.: St. Mazremas,

Barber Shop, State St. 
Argo, Ill.: M. Metskas,

6258 Archer Ave. 
Waukegan, Ill.: A. Petkus, 926 10 St. 
Rockford, Ill.: S. Petrauskas,

535 Island Ave. 
AAr. Pullman, Ill.: \\r. Pilypas,

720 W. 120 St. 
Harvey, 111.: Z. Putramentas,

15725 Finch Ave. 
Chicago Heights, Ill.: M. Remeika,

1330—15th Ave. 
Ill.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland
K. Valančiunas, 

506 E. 7
AV. Petraitis, 

210 AV. Wash 
Livingston, Ill.: K. E. eBrtulis, 
E. St. Louis, HL: žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

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

Spring Valley,

Kewanee, Ill.:

Pana, III.: AV.

2 Pirmas Didžiatssias Lietuvių Maskaradinis Balins
~ ' RENGIAMAS ŠVENTO PETRO IR POVILO DK SIT S

x Subatoje9 Sausio-January 6-tą dieną 1917
X STRUMIL BROLIŲ SVETAINĖJE, 158 East 107th St., Kampas Indiana Aye.^
X Svetainė atsidarys 6 v. vakare. Pradžia 7 vai. Inžanga 25c ir 50c.
X 500 dovanų bus išdalinta geriausiai pasirėdžiusioms grupėms ir pavieniems. Pirma dovana—

S Tokio didelio lietuvių maskaradinio baliaus dar niekad Roselande nebuvo. Juokų bus iki Ufe
S valiai. Galėsit pasilinksminti taip kad dar niekad pirmiau negalėjote pasilinksminti. Tokia
5 proga labai retai pasitaiko, todėl jos nepraleiskite, bet visi, kaip jauni, taip ir seni, vaiki- S
6 nai ir merginos, atsilankykite į šį didelį maskaradinį balių, gražiai pasilinksmint ir dar
S gauti gražių dovanų. Visus širdingai kviečia KOMITETAS. ’ A

Box 17.
NEW YORK VALSTIJOJ: 

Albany, N.Y.: M. Lazarko,
196 N. Boulevard 

/Amsterdam, N.Y.: Mr. Males,
145 E. Main St. 

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

Box 
Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 

P O Box 
Rochester, N.Y.: M. Žukaitis,

451 Hudsin .
MARYLAND VALSTIJOJ: 

Baltimore, Md.: A. Brazis, 
650 AV. Lombard 

Baltimore, Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Paca St.

IOWA VALSTLTOJ: 
Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Marlin.

1209 S. 3rd St.
Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 

2510 Correctionville Rd.
OREON VALSTIJOJ:

St.
139.

407.

Ave.

St.

140 Moen Ave. J Portland, Ore.: Omara News Co.
< 4 O’* If 1 1 Pi -* ■*■ , Z~^ V >- A W A W z-'tfrw'l V *

St.

St.

St.

Ave.

Ave.

Avė.
MASACSUSETTS VALSTIJOJ: 

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

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

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

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

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas,
101 Oak St. 

Worcester, Mass.: “Kardas” (‘šake’) 
149 Millbury St. 

Montello, Mass.: P. Stiga,
5 Arthur St. 

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

NėAV JERSEY VALSTIJOJ: 
Elizabeth, N. J.: D. Bočkus,

211 First 
Paterson, N. J.: A. Atkind,

273 River St. 
Harrison, N.J.: A. Gavėnas,

64 Cleveland Ave. 
Newark, N.J.: P. Lukšis,

314 AValnut St. 
Jersey City, N.J.: D. Pilka,

242 Wayne St. 
A. Schwarlzburg,

13 AV. 23rd St. 
K. Steponaviče,

St.

Bayonne, N. J.:

Imu?,

Dideles Ristynes i
—Rengiamos— wRengiamos

Ketverge vakare, Sausio 4 d., 1917
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 

2244 W. 23rd Place
Pradžia 8 valandą vakare.

Įžanga — 35—50—75c.
Risis Juozapas Bancevičius su Ato

ku Polson. Antra pora — Young 
Samson su Hermis Kuk; Juozapas Ši
mkus su M. Jankaičiu; Otto Propot 
su August Kinau.

i Pirmu Kartu Rengia f
LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESYVIO SUSIV. 294a KUOPA | 

f PRAKALBAS su PROGRAMŲ J
I NEDELIOJE, SAUSIO-JANUARY 7D.,19J7 t
® PROSPECT BUILDING SVET., >
a 1152 N. Ashland Ave., Kampas Division St.
X Pradžia 2 vai. po piety. Inžanga visiems dykai. A
|| Kalbės plačiai žinoma lietuvių veikėja p-ni M. Jurgelionienė ir JĮ 
a L. š. F. Fin. Sekretorius, T. L. Dundulis.
A Programe dalyvaus dainininkai, deklcmatorės, pianistės ir kiti V 

muzikos veikėjai. Kviečia visuomenę atsilankyt. KOMITETAS. J

NEBRASKA VALSTIJOJ: 
So. Omaha, Nebr.; AV. AVaskel, 

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

5508 So. 32 
OHIO VALSTIJOJ: 

Cleveland, Ohio.: F. Januška, 
2529 Superior Ave. 

Cleveland, O.: A. ATdenton,
2120 St. Clair Ave. 

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

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

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

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

2228 Tustin 
Duquesne, Pa.: K. Lideka,

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

1726-28 Jackson St.
MICIGAN VALSTIJOJ: 

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

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ: 
Minden, AAr. Va.: F. Gumauskas, 

Box 138 
INDIANA VALSTIJOJ: 

Gary, Ind.: J. B. Aglinskas,
J Cl Madison St. 

E. Chicago, Ind.: A. Mikšis,
5016 Baring Ave. 

Indiana Harbor, Ind.: F. Petrovskis, 
4012 Drummond Ave. 

Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,
Box 122 Tolleston Station 

Gary, Ind.: Tolleston Sta.:
G. Gallagher, 1111 Roosevelt 

WISCONSIN VALSTLTOJ: 
Racine, AVis.: Tony Vegcla, 

1029^ Lach wood 
Racine, AVis.: John Margis, 

, 1005 Gideon 
Kenosha Wis.: K. Paukštis, 

809 Parkt
CONNECTICUT VALSTIJOJ: 

Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 
62 Lewis 

Waterbury, Conn.; J. Pruselaitis, 
775 Bank 

New Haven. Conn4 J. Vaitkevivius. 
286 AVallace St

St.

St.

St.

St

Str.

avė.

Ct

Si.

St

St.

Kurie turėjote tikietus nuo praei
to laiko, tiems įžanga nieko nekaš
tuos. Atsineškite tuos pačius pesus, 
nes kurie neatsinešite — turėsite nu
sipirkti naujus tikietus. Visų mel
džiu atsilankyti ir pamatyti už savo 
vertės pinigus imtynes. Dauguma 
supyko ant manęs, bet aš netikėjau, 
kad taip atsitiks. Atleiskite už tai.

OTTO PROPOTNIK, 
Rengėjas

Tikietus galima gauti išanksto 
“Naujienų” ofise.

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS

RECTOR BUILDING
7ft W. Monroe St., Room 1S07

Chicago, III.
Phones Central <1107 Ir 0108

GALITE PASISKOLINTI PINIGŲ

Skolinama pinigų darbininkams, kurie dirbt 
Ir turi namų. Jeigu jums reikalingi pinigai 
kreipkitės į mus. Patarnausime kuosąžlnif 
klausia.
Salite pasiskolinti nuo $5 iki $300.00. Nori
me patarnauti darbininkams, kurių prižade 
Jimai taip pat geri, kaip ir jų būdas. Pinigu? 
ekoliname ant jųsų naminių baldų — forte 
pijono, arklių, vežimų, apsidraudimo gyvas 
ties ir t.t. nieko neimdami nuo jųsų.
Pinigus gausite toje pat dienoje, kurioje krei 
asitės prie musų.
Viską galima atlikti slaptai. Kokitj pasirajiy 
mų nereikalaujam. JPeigu mažai uždirbat, ga
lite skolą mokčti dalimis.
Pasiskolinę $15.00 mokėsite kas savaitę 60c 
Pasiskolinę $50.00, mokėsite $1.50. Pasisko 
linę $100.00, mokėsite $2.50. Biuras atidary 
tas utarninkais, ketvergais ir subatom is ik 
8 vai. vakaro, PanedSliais, seredomis ir pėb 
tyčiomis iki 6 v. vak.

LOCAL LOAN CO.
4647 S. Halsted St., kam p. 4 et. Chgo

] —Bell in New York Eveninn Post.
Karės dievas nepasilieka skoloj prieš kariaujančių šalių gyventojus. Jis juos tai 

>s ■> vieną tokių dovanų—tai maisto tikėtusšiuo, tai tuo apdovanoja. P aveikslas p

The Providers Life
Assurance Company

NAUJŲ METU PASVEIKINIMAS
NUO

PIRMOS LENKŲ-LIETUVIŲ GYVASTIES 
APDRAUDIMO KOMPANIJOS AMERIKOJ.

Šiuo siunčiame musų širdingiausius Naujų Me
tų linkėjimus visiems gerb. Akcijonieriams ir Kli
entams Lenkų-Lietuvių Gyvasties Apdraudimo Ko
mpanijos po vardu “PROVIDERS LIFE ASSUR
ANCE! COMPANY” Chicagoje, Joliet ir kitose vie
tose: linkime jums, brangus musų draugai, kad tie 
1917 metai atneštų jums geriausią pasisekimą, vy
stymosi reikalų, užganėdinimą, geros sveikatos ir 
draugiškumo tautiečių, o angštame musų ratelyje 
velyjame labiausia, idant ta musų kompanija plėto
tųs! mums kuopuikiausia, idant išsikerotų ant pasi- 
didžiaviiAo Lenkųdr Lietuvių vardas ir duotų mums 
išsipildymą tų vilčių, kokias jus turite; kadangi te- 
čiaus augimas ir pažangumas musų reikalų yra tie
siai puikus, todėl jums-prižadame, gerbiami akcijo- 
nieriai ir klientai, kad šiuose, atėjusiuose, metuose 
iš penkių milijonų naudos, padarytų iki šiol, pada
rysime 10 milijonų!

Už Direkciją “Providers Life Assurance Co”, 
Dr. M. F. BOZINCH, Prezidentas, 
W. S. MIROSLAWSKI, Iždininkas, 
S. SIKORSKI, Sekretorius,
Dr. R. G. TENEROWICZ, Vyriaus, gydyt.

GERIAUSIA LIETUVIŠKA
KRAUTUVĖ

Nes mes užluikom goriausią 
visokios rųžies, kas tik priguli prie 
Vyrižkų ir Moteriškų del apsirėdymo. 
Naujausios ir 
rykus, visokios 
bėles, kepures, 
link Jaunuom

Taipgi laikom 
visokius auksinius daiktu 
ninius laikrodžius, 
dėlius, lenciūgėlių® 
dus Šliubinius 
užsakymą labi 
spilkutes 
Hus (Str

Taipgi 
svietiško

;;ū -Ų-

mjSRX m$4Kv* A$3SJ8i

vėliausios madoa čeve- 
rųšics marškinius, skry- 
kalnierius ir viaką, ka« 

a paired ymo.
"JEWELRY,” k;iy 

dilius aie- 
^Wnlniue laikro- 

'L visokios rųšiea Žie- 
padarom r*aKal 

Gražiausias 
Britvas, Pei-

tied us 
pigiai.

Kriaušio darbo 
p arba pustus. 
laiKv.... 4'u>f» knygų kaip
taip ir dvasiško

ųŠies popieros del laiškų rate* 
mo .r geriausius muiikališkus instru
ment us galima gauti pas mus.

Mes taipgi patįs esame senai prakti
kuojančiais muzikantais. Kreipkitės 
| mus, o mes užganėdinsime kiekvieną

Chicago, Ill

Kazimieras Gugis

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

dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: 

3323 $0. HALSTED ST 
(Ant trečių lubų) 

Telephone Drover 1310.

Miesto Ofisas: 
127 N. DEARBORN ST. 

Room 1111-13 Unity Bldg.
Telephone Central 4411.

Garsinkis ‘Naujienose
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LAWRENCE, MASS.

Gruodžio 17 d. vietinis L. s. 
F. skyrius surengė puikų vaka
rų. LSS. 64-tos kuopos lošėjai 
vaidino “Du Broliu". Lošimas 
išėjo ytin gerai. Ypačiai pasi
žymėjo S. Večkys Zenono 
rolėje. Taipjau nemaža palin
ksmino susirinkusius ir P. Stra
zdas. Apskritai, susirinkusie
ji, matyt, buvo pilnai patenkinti 
vakaru. Kai kurie išeidami iš 
svetainės šnekėjosi: “Ot, jei 
taip loštų, tai kad ir kasdien ei
tume. pažiūrėti teatro"...

Žmonių buvo apie 200. Tai 
neperda ilgiausia. Mat buvo 
tokių, kur visokiais budais 
stengėsi pakenkti tam suinany- 
imti. Vis dėlto nukentėjusiems 
del kares liks kokia 20 dolerių.

• •

Daugeliui žinoma, kad čia il
gą laiką “faitavosi" kun. Jasai
tis su savo parapijonais. Toji 
kova tęsėsi apie metus laiko. 
Pagalios parapija skilo į dvi da
li: šeši parapijonai liko su kun. 
Jasaičiu, visi kiti atsimetė, t. y.

Tūli jų turėjo užsimokėti ne
menkų pabaudų. Bet matoma, 
tai neatgrąsino juos nuo lošimo. 
Jie pasisamdė kitą kambarį ir 
pradėjo savo “džiabą" išnaujo. 
Moterėlės ir vėl pasijuto esan
čios naktimis be savo “prisie- 
kų". Vis dėlto vieną sykį prili
po ožys liepto galą. Gruodžio 
17 d. musu.“kazyrninka’i" ir vėl 
pasijuto besą apsupti tų taip ne
pakenčiamų “dėdžių." Pasek
mėje to — vienuolika “poker- 
ninkų" nuvežta šaltojon. Ant 
rytojaus tris jų turėjo užsimokė- 
GAL 6— Z
ti net po 50 dol. pabaudos, visi 
kiti po 5 ir 3 dolerius.

Taip elgiasi musų “gerieji ka
talikai." Jie nepaiso, kad jų 
stubos šaltos, kad moterįs ir kū
dikiai apdriskę ir pusalkani. 
Bylu tik yra pinigų pralošimui 
Vyrukai netik pralošia savo sun
kiai uždirbtus skalikus, bet užtai 
turi dar patupėti šaltojon ir už
simokėti dideles sumas pabau
dų. Kažin, ar jie visai prarado 
— sarmatą?

Liaudies Dainininkas.

salijoje* policija barikadomis su
stabdė traukinį, ir policijos vir
šininkas išklausinėjo vardus 
visų “pasažierių". Tris aidob- 
lislus areštavo, griežtai alsisa-7 o

kius sakyti savo pavardes.
• •

Daug medegos San Francisco
. » karikatūristams duoda “van

dens karaliai." Nors San Frau-! 
cisco beveik plauko ant okeano, 
nors lietus jau “pila kaip iš ki
biro", bet vandens kompanija 
taip pakėlė kainas ant vandens, 
kada san franciskiečiams reikia 
būti ekonomiškiems ne tik p rau
siau ties, bet ir geriant...

Dauguma darbo žmonių “neį
kanda" vandens kainos, tad su 
bonkomls parsineša savo šeimy
nai vandens.

Kapitalistai savo bedugnius 
kišenius pila; karikatūristai tu
ri sau “džiabą", o darbo žmonės 
tykiai velka tą naštą ant savo 
sprandų. Šeiva.

BALTIMORE, MD.

Iš rubsiuviu judėjimo.

“NAUJIENOS"
pirkdavo kiaulieną mėsą po 11 
ir 18 centų svarą ir parduodavo 
ją po 16 ir 20 centų, l’ž jautie
ną kooperatyve krautuvė mokė
davo po 14 ir 15 ir pusė, gi par
duodavo nuo 13 iki 22 centų 
svarą. Tuo tarpu šiandie pri
vatiniai biznieriai jautieną per
ka po 11-12 ir pusė svarą, o 
parduoda žmonėms po 16 ir 35 
centus! Matote, koks didelis 
skirtumas. Gi apie mėsos geru
mą, kurie kitą syk pirkdavo ko
operacijos krautuvėje, nereikia 
aiškinti.

Wilmerdingiecia, sukru ski-
mc!

• • "*

Vietinė L. S. Dr-stė atmetė p. 
Mariaus meldimą, būtent, kad 
duotume jam švelninę “paaiški
nimui", kaip jis vedęs 7000 lie
tuvių pabėgėlių... Nesiseka tam 
“tautiečių" spykeriui!

Po Naujų Motų žada čia susi- 
vienyl dvi pašelpinės draugi
jos — L. S. D. ir šv. Jono Drau
gystė. Ir vienos ir antros drau
gijos nariai sako, kam, girdi, 
mums but pasiskirsčius, jei ga
lime veikli bendrai ir su daug 
didesnėmis pasekmėmis? Ku
rie, girdi, nenorės vienytis, tų 

vardus užsirašysime aid sie
nos (?), kad jie priešinasi vieny
bei.

Dieve, padek! Jau senai reikė
jo lai padaryti - susivienyti. 
Nes juk abi draugiji turi vieno
kius uždavinius.

• •

Vielinė LSS. 57-ta kuopa ža
da pradėti sparčiai veikli po 
Naujų Melų. Lauksime', lauk
sime.

Drg. P. Mačioms rengiasi ap
leist Wiimcrdingą. LSS. 57-ta 
kuopa netektų vieno veikliausio 
nario.

Wilmerdingieciai įsigyja nau
jų veikėjų drg. Bižarskio ir jo 
moters asmenyse. Pastaruoju 
laiku jie sukruto veikli įvairiuo
se darbininkų rateliuose. Pui
ku !

L. S. Dr-stė žada pasirinkt po 
Naujų Metų organu vieną ir da
bartinių soc. laikraščių. Wil- 
merdingiečiai visuomet simpati
zavo “Naujienoms." 'Todėl nėra 
abejonės, kad jas ir pasiskirs 
savo organu 1917 metams. Par 
lauksime susirinkimo ir pažiū
rėsime. Vietinis.

Viena saugiausiųjų □ank'
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJ 

saugioje ir tikroje įlankoje. .28 metus teisingai vedamoje ) 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banką (Clearing House, 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves.
WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 

pirklys prez. Pilsen Lumber Co.
J. PESHEL 

sek r. Turk Mnfg. Co. 
C. J. V0P1CKA 
e Co. prez. Aliai 

[Brewing Co

1900
W. KASPAR

prezidentas
OTTO KASPAR

vice-prezidentas
WILLIAM GETTING

prez. Getting Bros
CHARLES KRUPKA

vice-prezidentas
PADĖJIMAS
PERVIRŠIS

KAPITALAS

II. E. OTTE

GEO. C. W1LCE 
. Ice Co. vice-prez. rt

JOZEF S1KYTA 
kasierius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALB? GIA LIETUVIŠKAI

CLEVELAND, OHIO.

Kalėdų dienoje čia buvo su
rengta privatiškas balius. Nors 
rengėjai garsino, kad jų rengia
mai! baliuje visko busią, betgi 
atsilankę neradome visa to. Pa
tarčiau vietos lietuviams nelan
kyti tų privatinių vakarų. Jų 
rengėjai tik išnaudoja visuome
nę. Daugiau lankykime drau
gijų (progresyvių) rengiamus 
vakarus. Tąsyk nereikės gai- 
lėtics už sugaištą laiką ir bėrei- 
kalo išmestus pinigus.

V. Strygas.

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingi 
n<.o įh'Iiiho pilvo ir i.irnu, į<r- 

(f ' ‘baudėjitno, dusulio, polvog 
W-į a ji.H't. nustojimo apetito, 
K I > galvoj, rct.. ccl., Sulai-

PMN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Šelmy- 
ros, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio 25c. 
už boul.ulę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai jį 

• F. An. RICHTER A CO.
'(4—80 WashlAgte* Street Nrw Tert

Sutaisytas is tormuios*
1 rr<vt<to; sutelkto i&nintin- 

£ti I g.'i-to zokoniuku,

SAN FRANCISCO, CAL.
bažnyčią.

kevičius.<

Mal

n
kun. Sarmončius.

užroiškimo.

nebus
1 lavvrenciečiai nvbesiduoda kuni-

Tai

chiniečiais reikalus.

amerikonų pa

te vėlių globos...
nepai

savo

nuo
savaičių.Dabar mokama nuo

Vokieti-

Išdalics kunigui pavyko suklai-

nuėjo pasiklausyti kun. Žilinsko

ofisam bet

pač'ių

kiaušinių, kurių smarve pasi

niu biznieriųma...

Būrys induslrialislų prisia'rli-

ninkavimo Lawrence, šiandie 
juk nei vienam nėra paslaptis,

jo darbininko be unijos žinios, 
ir, jeigu bus išduodama darbas 
konlraktoriams, lai pas lokį

is atkaklus pažangos 
štai kuomet beparty-

Svarbiausiu liudininku 
moja šnipas Miundel su 
“pavaldiniais."

Miundel užreiškė, kai

Aidoblislams" p. Česna pasakė, 
ad nevalė reikalauti dauginus

turėtų būti jiems gera lekcija, 
kad žmonėms jau perdaug jki-

japonų, 
diskusuoja, 
\)kyo uni-

“aidoblistai

L W. W.

lygomis: 18 valandos darbo į 
savaitę, nuolatos didinti darbi-

WILMERDING, PA.

minučių.
ikti net

viai buvo įsteigę 
valgio reikmenų

bos mechanizmas buvo savaiti
nis.

Abelnai tamsus ir neaiškus 
priparodvmai ir nežine kuom

sunuizejo - atsisveiK 
kusiom’is ištikimomis 
mis" ir išvažiavo savi

se ir nulenkė 
aidoblisliškas" 

Pranašas.

konsului, ir davinėjo prirody
mų apie pranykusi • liudininką

Fon Kulbergcn, t. y. apie tą

esą kalbėli apie kokį nors tų 
dviejų šalių susidraugavimą.

Japonija niekuomet nepave-

žinomų, pasivadinusių ,1. W. 
W. nariais, demonstravo gat
vėmis. Įsimaišė policija, bet 
“aidoblistai" pirmiausia išpėrė

Kovotoju. ririmausia jis pa
sistengė gerokai išbarti Law>- 
rcnce'o parapijomis “pijokais", 
“cicilikais" ir kitokiais “dvasiš-

dolerius į savaitę. Na, o ką 
gauna musų “aidoblistai" pas 
Greif’ą? Jie ten dirba po seno-

procese Vo-

Sonneborn’o tai didžiausia 
Ballimoreje dirbtuvė. Ten dir
ba suvirš trįs tuksiančiai rub- 
siuvių. šiomis dienomis lapo

Tikusi savotiška “karė" kiauši
niais, kunigui butų buvę kuo 
girlies, kad apgalėjęs “baisius 
bedievius'1. Jo nelaimei vos tik

darbininkai. Svarbiausia betgi 
kad darbininkai, gerai sus'iorga-

Dabar naujasai “

“kraiti"... žimoma 
uaisiais! Nenuostabi

nrsi

zyriiinkų

rėš netekt kantrybė 
sirųpins atgaivini 
operątyvę krautuvę. 
Ivkile, kooijcrątvA

atliktus spausdinius: “Jeigu biznierius turi gražiai padarytus
giįs spausdinius, tai tuo jisai liudija apie savo biznio švarumą, teisingumą 
apie biznierius, draugijas bei kliubus jis šitaip sako
gija nekreipia atidos į tinkamą ir gražų savo spausdintų padatymą irt 
prikiša prastai atspausdintą savo kortelę, laišką

Ir jie pa-, 
senąją ko- 
Tik pąjn iš

krautu vė

kad susipratusieji 
parems šį musų 

isymą. nes jie irgi yra darbi-

AUJIENŲ Spaustuvėje dirba netik patyrę 
darbininkai, bet joje randasi ir visos nau
jausios mados reikalingos spaudai mašinos.

MES pilnai pasitikinu
“Naujienų"
prakilnų pi 

ninkai. Darbininkų gi reikalai

A1P matote, kiekvienas “Nau
jienų" Spaustuvės darbinin
kas atlieka tik tam tikrą jam 
pavestą darbą, kuriame jis 
gerai išsilavinęs; lodei ir visi 
darbai “Naujienų" Spaustu-

REIKALAUDAMI ant spaude
darbų Liet. Zeccrių Unijų..
labcl’io, Jus priversite tų spaustuvių bosus 

pripažinti musų uniją. Jeigu gi šisai Jūsų reika
lavimas nebus išpildytas, duokit visus savo spau
dos darbus stačiai “Naujienų" Unijinei Spaustu
vei. Tas mums duos progos dar daugiau įsigyti 
unijistų darbininkų.tinkamai.

NE viena lietuviška spaustuvė neturi liek daug 
darbininkų, kaip “Naujienų" Spaustuvė, 
nes nė viena jų negauna liek spaudos dar

bų, kaip “Naujienų" Spaustuvė. Tas parodo, kad 
darbai, padaryti “Naujienų" Spaustuvėje, užga
nėdina kostumerius, ir jie tuos savo darbus no
riau. paveda atlikti “Naujienų Unijinei Spaustu
vei, negu kokiai-nors kitai—neunijinci.

MES, “Naujienų" zeccriai, kaipo unijistai, no- 
’T’ėdaini pagerinti ir tų musų draugų būvį, 
kurie dirba neunijinėse spaustuvėse, mcL 

džiam Jųsų, gerbiami skaitytojai, kad Jus, duo
dami kam padaryt kokį-nors spaudos darbą, vi-

TURINTĮS kokių nors spaudos darbų, kvie
čiami užeiti “Naujienų" Spaustuvėm Mes 
Jums tinkamai jus apkainuosime. čia Jus 

persitikrinsite musų žemomis kainomis ir pama
tysite, kaip gražiai mes atliekame įvairius spau
dos darbus.

lipo į prekinį traukinį ir užreiš 
kė: “važuojame į Frezno" -- 
ir pradėjo kelionę. Bęl Vi

Įėjimo savo draugus ir smarkiai 
apkūlė len pasisukusį Santa Fe 
gclžk. agentą, taip kad las gulė
jo be žado.

i . WMMIEHOS
| 1840 SO. HALSTED STREEf, CHICAGO, ILLINOIS

Šiai ką pasakė vienas Neiv Yorko dailės instituto profesorius apie tinkamus ir gražiai 
visus jo biznyje reikalin- 

Toliaus 
Jeigu bizniej'iiis, kliubas ar drau- 

į'eikale, bile kam 
kitokį spausdinįzj^rftis biznierius, drau

gija ar kliubas tuo parodo savo apsileidimą ir menką nusimanymą biznyje”.
Todėl visi biznieriai ir draugijos, norėdami augštai stovėti žmonių akyse, paveskite vi

sus savo spausdinius NAUJIENŲ UNIJINEI SPAUSTUVEI, oji Jums atliks juos kuogra- 
židJusia, ir užtikrina,} joa busite vilnai užganėdinti.

Ką duoda biznieriams
ir draugijoms graži

prie senojo jiems įprasto plėši
mo augšlų kainų. Supranta
ma, ilgai taip negalės bu Ii. 
Anksčiau ar vėliau žmonės lu-

* duos jam pageidaujamų vaisių
- abejoju.

‘Paskui minia “aidoblislų" su

kams mašinas. Kol nebuvo 
mašinų, prosy tojai dirbo nuo 
štukių. Prie mašinų to negali
ma. O nuo savaičių nenori 
liek mokėti, kiek darbininkas 
uždirbdavo nuo štukiu. Lodei

Krauluve negalėjo s pasiiaiKyti. 
Ir ji žlugo. Dabar tie palįs 
žmonės graudenusi tai padarę. 
Mal pamatė, jogei privatiniai
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Firmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
Ltldžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.

Kasdien, išskiriant ąedeldienius

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje •— per išnešiotojus 12 

feiMity savaitėje. Pačtu siunčiant, 
Chicagoje metams $6.00, pusei me
ta $3.50.

Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00
Pusei mėty..............................$3.00
Trims mėnesiams ............... $1.75
Dviem mėnesiam ................. $1.00
Kanadoje, metams ............. $6.00
Europoje, metams ............. $7.00

First Lithuanian Daily in America
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

del ji taip uoliai ir agituo
ja už jį.

Gyvenimas parodys, ar iš
sipildys tautininkų pienai. 
Mes žinome tečiaus išanks- 
to, kad progresyvė visuome
nė tų pienų nerems. Jeigu 
Šliupui su Rimka ir pavyks

sutverti ką-nors platesnio 
už jų Sandarų, tai negut tik 
su pagelba suliberalėjusiųjų 
arba Kemėšio politika nepa
tenkintųjų klerikalų. Delei 
tų elementų mums nepriva
lo skaudėt galva.

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

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

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

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

European countries, 1 year .. $7.00

Apžvalga

“Naujienos.” Pradėjo remti 
kaip tik tuomet, kuomet ta
rytum ji jau visiškai palaido
ta buvo. Nežiūrint tų visų 
gyven’imo patyrimų ir priro
dymų, kurie tilpo musų laik
raščiuose, “Nauj.” gruodžio 
15 d. rašo įžėngiamąjį, * ku
riame prirodinėja, jog vieny
be šelpimo darbe esanti gali
ma ir reikalinga. Jos nesu
muša nė vieno musų ir kilų

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
ty) rankraščius adresuoti tisiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
fa ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo Ičšoms apmokėt.

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

Redakcijos Straipsniai

Delei kviečiamojo 
suvažiavimo.

Centralis Komitetas, kaip 
paaiškėjo, šaukia žinomąjį 
“didžiųjų organizacijų su
važiavimą” 15-ai ir 16-ai dd. 
sausio. Vieta tam suvažia
vimui paskirta parapijinėje 
Panelės šv. svetainėje.

“Naujienos” nepritarė C. 
K. kvietimui. Jos skaitė ir 
tebeskaito tą įstaigą ne pa
kankamai kompetentiška ir 
bešališka, kad ji galėtų tokį 
suvažiavimą organizuoti. A- 
pie jos nekompetentiškumą 
ir šališkumą mes sprendė
me iš jos darbų prieš ir lai
ke Lietuvių Dienos. Šliupo 
denunciacijos Washingtone 
ir melai lietuvių spaudoje, 
Šalčiaus šmeižiantįs laiškai, 
Bartuškos neteisingi užsi
puldinėjimai ant Agronomi
jos draugijos ir tt. ir tt. — 
visa tatai turėjo intikint 
kiekvieną žmogų, kad jokia 
gerbianti save progresyvė 
organizacija negali turėt 
nieko bendra su tuo C. K-u, 
kuris susideda iš augščiaus 
minėtųjų ir panašių jiems 
asmenų.

TT. K-o kvietimui neprita
rė ir kiti socialistų laikraš
čiai. i

Kaikam išpradžių rodėsi, 
kad kitokios nuomonės lai
kosi “Keleivis”, ir karštes
nieji socialistų publicistai 
jau buvo ėmę varyt smar
kias polemikas su juo delei 
jo neva peršamos vienybės. 
Bet tai buvo tik tų draugų 
klaida. Kada nesusiprati
mai paaiškėjo, tai nepaliko 
nė pas vieną žmogų abejo
nės, jogei “Keleivis” stoja 
tiktai už srovių susitarimą 
šelpimo darbe, o ne politiko
je. Politikoje jisai srovių 
vienybės nepripažino ir ne
pripažįsta.

Tuo-gi tarpu dabartinio 
“didžiųjų organizacijų su
važiavimo” inžinieriai nori 
jį padaryt politišku suvažia
vimu. Tam sumanymui to
dėl nėra pritarėjų visoje 
socialistų spaudoje.

Kaip matome, iš paskelb-

kuodau- 
organiza- 
tuo budu

J juk turi pusę savo atstovų 
C. K-e, o betgi ir jie nenori 
tame dalyke dalyvaut.

Palieka, vadinasi, tik tre
čioji, tautininkų srovė. Ji 
remia suvažiavimą visomis 
keturiomis. Ir ji 
prie jo pritraukti 
giausia “didžiųjų 
cijų”, kad galėjus
įgyti pritarimą plačioje neu- 
tralėje visuomenėje.

Tautinikų išrokavimas sto 
vėti už C. K. sumanymą yra 
labai aiškus. Jeigu kitos 
srovės nedalyvaus, tai jie 
bus šeimyninkais tame su
važiavime ir pasigaus į savo 
tinklą visas tas organizaci
jas, kurios atsiųs Brookly- 
nan savo delegatus. Jie te
nai mėgins įsteigti kokią- 
nors “Tarybą" ar kitokį ga
lą ir paskui loš lietuvių vi
suomenės atstovų rolę.

šitas tautininkų svajones 
išplepa “Ateitis." Ji sako:

... Centralio Komiteto 
pakvietimo paklausys vis
gi visos vidurinės srovės 
ir bepartyviškos organi
zacijos. O jų yra irgi ne- 
taip jau mažai, štai jos:

A. L. Spaudos draugija, 
4) A. L. T. Sandara, 5) 
Liet. Autonomijos Fon
das, 6) L. Gelbėjimo Fon
das, 7) Liet. Amerikoniš
kas Fondas New Yorke, 
8) Lietuvos atstatymo 
Bendrovė. Reikia tikėtis, 
kad suvažiavime dalyvau
ti neatsisakys nepartyvi- 
škų unijų darbininkai, k. 
a. “amalgametų" ir “aido- 
blistų” unijų lietuviško
sios šakos arba skyriai, 
taip-pat tos katalikų or
ganizacijos, kurioms rupi 
Lietuvos ir lietuvių reika
lai, o ne klerikališka poli
tika.

KLERIKALŲ 
SPĖKA.

Keleivis” rašo:
Kun. Kemėšio laikraštis bū

tinai nori įkalbėti socialis
tams ir tautininkams, kad 
klerikalų “Tautos Taryba”, 
kurion priklauso tiktai 10 
žmonių, yra “didžiausia or
ganizacija” ir todėl visos sro
vės turi jos klausyti. Ir ve 
kaip jis tatai prirodinėja:

“Amerikos Lietuviu Ta- 
ryba atstovauja:

“1) Am. Liet. R. K.

pie 30 parapijų, turin
čių narių, Vidutiniškai 
imant po 2000) .... 60,000

“2) Susivienijimas
L. R. K. Amerikoje 11,000 

«Q\ ...

“Grudas" dingo?
“Keleivis” klausia ,kas pa

sidarė su “Grūdu?” Jau esą 
keli mėnesiai, kaip apie jį 
nieko negirdėti. Ir ištikrųjų, 
kas pasidarė su “Grūdu?” 
Tas “Grūdas” turėjo būti ne
va nauja labai “pažangi” dr- 
ja šelpimui lietuvių nuken
tėjusių nuo karės. Ji buvo 
sufabrikuota Petrograde pa
gal užsakymo Amerikos so- 
cijalistų vadų. Besiruošiant 
prie Lietuvių Dienos, musų 
socijalistų “šelpimo Fondas” 
nenorėjo siųsti pinigų Lietu
vių Draugijai, nes ten mat 
dirba ir kunigai, taigi jau del 
to vieno ta draugija ne košer. 
Kaip spėjama, jie kreipėsi į 
savo sėbrus į Petrogradą su

kų, pri vedžiojimų, vienok 
perša savo “vienybę.” Visai 
nė nemėgina sumušti princi- 
p'ialio atmetimo “vienybės” ir

“Kova”, matoma, baisiai pa
tenkinta savim. Jos argumen
tų niekas nesumušąs; “Naujie
nos” tik po ilgo abejojimo pra
dėjusios remti tam tikrą pozi
ciją ir tt.

apie
(t t

10,000

3,000
1,100“5) Blaivininkai

“6) Moterų Sąjun- 
..... ...........  1,200

“7) L. Darbininkų 
junga ................. 1,200

Išviso 87,500
“Taigi matome, kad Am.

Lietuvių Taryba, susidedan
ti dabar iš 10 žmonių, ats
tovauja 87,500 organizuotų 
žmonių, prigulinčių į lietu
vių katalikų visuomenę. 
Tuo tarpu liberalų Sanda
ra savo žydėjimo laikais 
turėjo apie 1,500 narių; da
bar gi apsnūdimo laikais

katantį narių ir tik tų tuk-

atstovauti. Socialistų Są
junga turi narių arti pus
trečio tūkstančio ir tik tuos 
tegali atstovauti. Matome

statyti vienoje eilėje su li-

Iš šitos kun. Kemėšio arit
metikos išeina, kad “vyčiai,” 
“blaivininkai”, katalikų susi
vienijimas, šv. Juozo sąjun
ga, moterų sąjunga ir kitos 
davatkų “susaidės” prie para
pijų visai nepriklauso, jeigu 
kiekvieną jų jisai skaito sky
rium. O jeigu taip, jeigu 
prie parapijų jos nepriklauso, 
tai nei prie katalikų jų nega
lima skaityti.

Su tuo p. Kemėšis, žino
ma, nesutiks. Jisai sakys, 
kad kiekvienas “vytis” yra

ryta nauja edit pirmeiviška 
draugija. Gauta atsakymas, 
kad jeigu jau taip norite, tai 
tokia draugija jau yra ir va
dinasi Grūdas.” Tada soci- 

Šelpimo Fondas iš
siuntė tam. “Grūdui” $5.000.- 
“Dra ugai” pinigus priėmė,

dė. Gal ne į gerą dirvą buvo 
įsčias. Jei krito ant kelio, tai 
jį dangaus paukščiai sulesė, 
jei ant uolos, tai saulė nudžio
vino, jei tarp erškėčių, tai šie 
nustelbė. “Keleivis” dabar 
pajieško to “Grūdo,” bet var
gu ar pasiseks Atrasti.- Nesi
seka socijalistants su šelpimu 
lietuvių nukentėjusių nuo ka
rės. Anda'i penketą tūkstan
čių pasiuntė į Vilnių žydams, 
kurie gauna iš viso pasaulio 
žydu milijonus, dabar vėl ne

suki še

Apie “Kovos” “principialius 
atmetimus” mes čia nekalbėsi
me. Kas reikėjo apie tai pasa
kyt mes jau pasakėme vakaryk
ščiame Apžvalgos straipsnyje, 
gvildendami LSS. Piki. K. ir 
Brooklyno konferencijos rezo
liucijas. Tenai mes prirodėme, 
kad tie “principialiai atmeti
mai” neišlaiko jokios kritikos.

Bet iš kur “Kova” paėmė, kad 
“Naujienos” tiktai remiančios 
kieno tai poziciją, ir kad jos il
gai abejo j tįsios delei to? Faktiš
kai, “Naujienos” tą pačią pozi
ciją gina jau dveji metai su vir
šum. Jos užėmė ją dar prieš 
Brooklyno seimą ir laikėsi jos 
iki dabar, nė kartą neišsižadė- 
damos savo pozicijos, šelpimo 
darbas gali ir turi but vedamas 
bepartyviškai — ve ką nuolatos 
skelbė “Naujienos.”

Delei to jau jos turėjo ir ne
maža ginčų. Prieš seimą, pa-

K. buvo išnešęs rezoliuciją, at
metančią kvietimus “sanveįkti” 
su kitomis srovėmis. Panašią 
rezoliuęiją buvo išnešęs ir L. S. 
S. IV rajonas (Brooklyn, New 
York ir New Jersey’s valstija), 
ir 19 (Šukio) kuopa. O “Nau
jienos” buvo priešingos nuomo
nės,
kainai.
kada delegatai jau buvo suva
žiavę Brooklynan, į seimą. Iš-

Taigi ginčų buvo pakan- 
Jie tęsėsi net ir tada,

žlnomam “Griidui
penkis tuksiančius.

j ■

Kun. Kemėšio laikraštis me-
/

Inoj a visai be saiko. Iš kur ji-*

Mes 
” nesame 

apie įsi-

I

steigtas “pagal užsakymo Ame
rikos socialistų vadų”?
apie tokį “užsakymą 
nieko girdėję. Žinia
kūrimą “Grūdo” buvo visai ne
tikėta Amerikos socialistams. 
Gavę ją iš Petrogrado, kaikurie 
socialis t ų laikra ščj a i 
spėliojo, kas yra tas “Grūdas.”

negu amerikiečiai buvo 
»>

Įmileido tenai ne tam, kad pri
sirengus prie seimo, bet kad iš 
rištis klausimą: ar “sanveikti su 
buržuazija”, ar ne? Kieno tuo
met buvo tiesa, visi šiandie ma
to. Ir todėl yra juokinga, kad 
“Kovos” redakcija šiandie nusi
duoda nežinojusi “Naujienų” 
pozicijos.

Pradėjusi šitaip 
“Kova” tęsia:

laiimgnai”,

rasti kitokių

tai ši organizacija jau atsi
sakė dalyvaut suvažiavime. 
Nėra abejonės, kad tokią- 
pat poziciją užims ir kitos 
socialistų ir jų simpatizato- 
rių organizacijos.

• Na, o kaip kitos srovės?
Pastebėtina, kad nuo C. K. 

šaukiamojo suvažiavimo
kratosi ir intekmingiausioji' atgaivinti savo nusmukusią-

Klerikalai ją intekmę visuomenėje. To-

Šių organizacijų atsto
vai suvažiavę, manome, 
sugebės prideramai ap
svarstyti Lietuvos šelpi
mo ir jos laisvės reikalus 
ir, jeigu socialistai ir ka
talikų klerikalai taikintis 
atsisakytų, patįs vieni į- 
steigs jų veikimą tvar
kantį (koordinuojantį) or 
ganą-komitetą, kuris pa
mažu bet nuolatos veikda
mas padarys tai, ką bus 
galima prie susidėjusių 
aplinkybių padaryti.
Pasakyta gana aiškiai. 

“Bepartyviškoji partija" bu
simam suvažiavime tikisi

rapijų priguli taipgi kiekvie
nas “blaivininkas”, kiekviena 
katalikų organižacija. Bet

kia jų nė skaityt. Užtenka 
suskaityt tiktai parapijomis 
ir bus jau visi organizuoti ka
talikai. Skaitant kitas orga
nizacijas, tie patįs žmonės 
skaitomi kelis kartus. Kun. 
Kemėšis gerai tatai supranta, 
bet jis daro taip tyčia, kad
katalikų išrūdytų daugiau. 
Tai čigoniška aritmetika.
“Darbininkas” netur ką atsa

kyt į tuos “Keleivio” argumen
tus, todėl rašo straipsnį apie 
puikius “Keleivio” namus, ku
ne esą rodą, kad “Keleivio” lei
dėjai išnaudoju darbininkus.

Paskui “Darb.” paleidžia dar 
keletą melagysčių apie Lietuvos 
Šelpimo Fondą ir apie socialis
tus. Jisai rašo:

Iism

šelpimo Fondas begalėjo ir pi
nigų siųsti tam ^‘Grūdui.” Ir 
jisai nesiuntė. $5000.00 buvo 
išsiųsta Petrapiliu daug pir
miau,
ką-nors girdėję
Tie pinigai buvo pasiųsta keleto 
plačiai žinomų veikėjų vardais 
(Durnos atstovo Januškevičiaus, 
Zubovo, Požėlos ii’ kt.), o ne 
kokiai-nors organ’izaci j ai.

Trečias “Darb.” melas yra jo 
pasaka apie išsiuntimą $5000.00 
Vilniaus žydams. Šita suma 
buvo siųsta taip-pat keleto žmo
nių vardu ir jų tarpe nesiranda

siunčiant buvo duota instrukci
ja, kad pinigai turi but suvarto
ti išimtinai lietuviams. Apie tai 
jau keletas kartų buvo rašyta 
laikraščiuose. Bet ką tu pada
rysi su kun. Kemešiu? Meluo
ja ir gana!

“KOVOS” 
ARGUMENTAI.

“Kova” paskutiniame nume
ryje rašo: ,

Jau nusibodo rašyt ir drau
gams skaityt apie tą “vieny
bę”. Vienok vis reikia grįžti 
ir grįžti prie jos. Reikia grį
žti juo labiau/ kad “Keleivio1* 
poziciją, pagalios, po ilgo abe
jojimo pradėjo remti ir

įlinkai kartkartėmis primena 
mums Wilkes Barre konfe
renciją. Esą, jei jie dabar po
litikieriai! j a, tai ir LSS. dc- 
leg. Wilkes Barre poli tikie- 
riavus: juk jie dabar trečda-

buvus pareikalavus tiktai 
penktadalio!..

Tai verčia mus priminti tą 
poziciją, kurią buvo užėmu
si LSS. delegacija Wilkes 
Barre. “Kovos” N 35 apie tai 
skaitome: “Mes, važiuodami 
į konferenciją, aiškiai pabrie- 
žėme, jog nėra ir negali būti 
vienybės dargi nukentėjusių 
del karo šelpimo darbe; ir 
ten visą laiką mes protesta
vome prieš peršamą mums 
žodžiais vienybę, aiškiai pa- 
briežėme griežtai priešingą
klerikalų ir tautininkų di
džiumai savo policiją ir nuo 
jos nė žingsnio neatsitraukė
me.” Tokiu instrukcijų (nu-

ci jai Piki. Kom-tas, kuris jau 
tuomet savo rezoliucijoj aiš
kiai pabriežė, kad pripcipia- 
liai negali būti vienybės nė 
šelpimo darbe (žiūrėk jo re
zoliucijų “Kovos” N 34).

' Taip, LSS. delegacija va
žiavo į Wilkes Barre ne vie
nybės skelbt ir neskelbė jos, o 
Ilk sfoio Už susitarimu tai vie- <*

. ...

nai dienai, Ką ir suva
žiavimas pripažino. Tas su
sitarimas vienai dienai, kuo
met dargi reikalaujama, kad 
tam tikra pinigų dalis butų 
siunčiama musų remiamai ’ 
draugijai, tai anaiptol da ne
reiškia vienybės tame darbe 
apskritai. Didesni ar mažes
ni reikalavimai toms sutar
tims įvykstant —-- tai taip-pat 
ne principo dalykas, o spė
kų apvertinimo klausimas. 
Mums rodėsi tuomet, kad so
cialistų in laka miniose yra 
mažesnė, negu vėliau pama
tėme, dėlto mes buvome be
sutinką iškarto pasitenkint 
penktadaliu; bet niekuomet 
nesutikome atsidėt ant kle
rikalų ir tautininkų valios, 
kaip tai ne vienoj vietoj per 
Lietuvių Dieną išėjo.
Bet šitie “Kovos” pasiteisini

mai irgi yra labai silpni. Vie
na, ji neliesą sako, kad Wilkes- 
Barre’s sutartis butų buvus tik 
vienai dienai. Nuo Wilkes-Ba
rre’s konferencijos iki Lietuvių 
Dienos buvo pustrečio menesio, 
o Lietuvių Dienos Komitetas jo
kiu budu nebūtų galėjęs išsi
skirstyti tuoj po tos dienos. 
Bent puses mėnesio butų reikė-

mums “tikrieji socialistai” iš 
“Kovos” aiškina, kad Uis, ką da
ro dešinieji, tai esą socialistų 
principas!... Tokie, mat, “ne- 
sumušami” jų argumentai.

—'--M

NE-TATJANOS KOMITETAS 
BEŠELPS LIETUVIŲ 

MOKSLEIVIŲ.

Pastaruoju laiku p. Al. 
lotienė gavo laišką nuo “Žibu
rėlio” iždininko, atstovo F. Kei
nio, kuriame jisai praneša, kad 
Tatjanos Komitetas atsisako lo
baus šelpti mokinius pabėgėlius, 
aiškindamas, jogei moksleiviai 
turėję jau pavirsti vietiniais gy
ventojais ir apsiprasti Rusijoj.

“Tokiu budu, rašo atstovas 
Keinis, “žiburėlis” dabar verčia
si vien lik prisiunčiamais Jūsų 
pinigais fiš Amerikos, ir Jūsų 
darbas šią žiemą turi ypatingos 
svarbos, nes pinigai šelpimui 
begalo reikalingi: 30% lietuvių 
pabėgėlių išmirė pereitą žiemą.”

“Žiburėlio” Valdybon, prie li
kusių Petrapilyje F. Keinio ir V. 
Bielskio kooptuotas dar V. Zu
bovas.

Bu

PABRAIŽOS
koviečiai Wilkes Barre’j c, butų 
buvus ne vienai dienai, o ma
žiausia ti;i.ms mėnesiams.

visai nenuma- 
as pasekmes

Kunigų lapelio prašymas ir 
Pabraižos patarimas.

Vienas lietuvių kunigų lapelis 
prašo savo skaitytojų, kad raši
nėtų jam korespondencijų “apie 
socialistų ir laisvamanių pre-

Įsivaizdinkite, 
butų

kuriame mieste yra, ar gerai 
gyvuoja jų draugijos... ir apie 
įvairius kitus jų niekšiškus dar
bus.”

I

Antra, “Kova 
no, kokias logi 
turėjo jos žingsnis laike Wilkes- 
Barre’s konferencijos ir tuoj po 
jos. Kur įvyko vienybė Lietu
vių Dienoje, tenai atsirado mi
niose stiprus noras palaikyt vie
nybę ir toliau,
kad koviečių propozicija 
buvus priimta, ir kad visose lie
tuvių kolonijose butų įvykus 
vienybe. Tuomet nebūtų buvę 
Šliupo žygio į Washingtoną; 
tuomet nebūtų buvę didžiumos 
visų kitų .peštynių delei Lietu
vių Dienos; ir tuomet lietuvių 
kolonijose po tos dienos butų 
apsireiškęs toks galingas troš
kimas palaikyt vienybę toliau, 
kad jokie vienybės ardytojai ne
būtų įstengę jam priešinties. 
Mums tas žmonių troškimas ne
būtų buvęs baisus; priešingai, 
juo Įjasiremdaml, socialistai

ką lauk iš šelpimo dirvos. Bet 
kaip atrodo “Kova”, kuri sako-

vienybes priešininke ir kuri vie
nok net mažino socialistų reika
lavimus, kad tik padarius sutar
tį su dešiniaisiais ir privedąs 
prie los vienybės?!

Trečia, “Kova” niekus pasa-

tik viena stovėjusi už socialistų

varankiškumą Lietuvių Dienos 
sutartyje. Faktiškai, visose (ar
ba beve'ik visose) kolonijose, 
kur L. Š. F. šalininkai darė su
tartis su C. K-u, buvo i šaukšto 
išsiderėta tam tikros sąlygos. 
Kaikur tos sąlygos nevisai buvo 
aiškios, bet, pavyzdžiui, Bosto
ne, apie kurį “Kova” triubijo 
daugiausia, kaipo apie socialistų 
pražūties vieta, L. š. F. iškovo-

tikėjosi L. S. S. suvažiavimas: 
iš 12 žmonių, kuriems Bostono 
komitetas pasiuntė aukas, 5 yra 
klerikalų priešai (vadinasi, be
veik pusė); ir visiems tiems 
12-ai žmonių pinigai išsiųsta o- 
f i daliu Agronomijos draugijos 
adresu. O “Kova” per dvejetą 
menesių šaukė, kad Bostono so-

Ketvirta, augščiaus paduotie
ji “Kovos” išvadžiojimai, rodo, 
kad ji neatskiria politikos nuo 
šelpimo darbo. Jeigu socialistų 
taktikos principai neleidžia 
jiems eifi į vienybę arba į blo
kus politikos dirvoje, tai “Ko
va” sako, kad tos pačios taisyk
lės reikią laikyties ir šelpimo 
darbe. Iki šiol mes visą laiką 
bombardavome klerikalus ir 
tautininkus, kad jie neša politi-( 
ką į šelpimo darbą, o dabar

Taigi, taigi. Aš dar patar
čiau, kad rašant apie niekšiškus 
socialistų darbus tie kunigų la- , 
polio skaitytojai neaplenktų ne- < 
parašę ir apie išganingus kimi- \ 
gų darbus.

Reikėtų, būtent, pranešti apie J 
tai, kaip kur kunigai savo pa
vapi j onus už nosies vadžioja;

kaip parapijos pinigus sudo
roji! ir atskaitų neduoda, arba 
jąs suklastuoja;

kaip parapijos komitetus gir
do, kad už prabaščių galvą gul
dytų ir jį prieš parapijonus tei
sintų; kaip kur kunigai svešiuo- 
se pas saliunininką su jo pačia 
ir dukterimis ant antrojo aųgš- 
to puotą kelia;

kaip kur klebonijoj kunigė
liai su “seserimis” rojaus vaka
rėlius švenčia;

kaip kur cnatų ir dorybių p 
šią” gaspadinę kunigėlis už lai- 
m ingo vargoniniukėlio^a^JJiGk*- 
rastijonų, išlcidži>,x&<Tm krei

kap kur cnatų ir dorybių pil
na^ kunigėlis su saliuniniiiko 
duktere pabėga;

ir t.L ir t.t.
Tokių kunigėlių šventų ir iš

ganingų darbų nemaža, ir ra
šant apie nedorų žmonių niek
šiškus darbus, nuodėmė butų 
užtylėti kunigėlių cnatas ir nuo
pelnus.

Tat rašykite apie juos. Ra
šykite ir siųskite į katalikiškus 
kunigų laikraščius. Tegul iš
spausdina, kad Visi žinotų.

O jeigu kunigėliai, iš kuklu
mo. nenorėtų Viešai savo c»at- 
lyvų ir išganingų darbų savo 
pačių lapeliuose skelbti, tad, 
broliai, siųskite Naujienų Pa
braižai. Jis, ką galėdamas, pa
darys, lead prakilnus ir išganin
gi kunigėlių darbai butų pašau** 
liui žinom’i ir pagarbinami.

Pabraiža.

SVARBU.
Tegul Jonas Kunickas kuo- 

greičiausia atsiliepiu į A. 01- 
szeAvskio banką, 3252 S. llals- 
ted St. Jo žmoni Jieva yra ką 
tik atvažiavus ir sulaikyta Eitis 
Islande, New Yorke. Reikalui-

M. Jurgeli onion ė, Immigrants 
Protective League.

'i '■>
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Jaunuomenės Skyrius
R G Y K L A

Kada atris menuo gegužės
Ir saulutė nušvies laukus Lietuvos, 
Nematysi m ten senos bakūžės, 
Nė jaunimo linksmos minos...
Neskambės ten girios nuo dainelių 
Iš artojo krutinės dru tos, 
Nė balsas geltonplaukių mergelių, 
Triusiant darže prie rūtos...
Negirdėsim ten piemenėlių, 
Beraliuojant sykiu su vieversiais, 
Nė bandų raibiu gyvulėlių, 
Braidant po žalhj pievų rasas...
Neniatysim ten sodnų žalių, 
Apdengtų baltais ir mėlynais žiedais, 
Nė skaistumo žydinčių gėlių, 

Šaukiamų meiliškais vardais.
Neniatysim ten beržynų nė gojų, 
Kur paukšteliai čulbėjo, suko lizdus, 
Ir gamta darė lyg rojų, 
Kur vaizdas buvo taip gražus...
Matysim tik laukus,
Tanisiai-piikus nuo rusių, 
Visur tik purvų ir takus 
Karės pėdsaku taip baisiu...
Matysim gal tik juodą varną, 
Krankianti ant sausos šakos,

Tykantį sau naujos au-k 
Gal matysim tik senelį 
Su kriukiu drebančioj

Gyvenimo dienų pabaigoj....
Gal matysim ir jaunikaitį 
Ajnžiuj entuziazmo dienų, 
Kurio sveikata ir grožis pa 
Skoniui karės dievu alkanu....

hi P

Ten ilsės kūnai, kuriems mirštant, 
Liko jų krauju žemė permirkyta...
Girdėsim gal tik balsų, 
Tarsi gegutės pilkosios, 
Tai dulsiau, tai balsiau, 
Tai vėl nykstantį laukuose...

Tai bus balsai mus sesyčių,
Kurių broliai krito,

Kuriems globos jau neliko...
Tai bus balsai motinų-senų,

Iš ilgesio savo mylimų sūnų, 
Kurie žuvo... ir negriš jau niekados... .

Kissel.

Oi mylėjau! jis nesupranta nei pats savęs — 
bet aš jį suprantu.

u;qu aš mergelę,dit myavj. .. .
Kaipo angelą,-f, -5 
Ir ji buvo graži mei^j 
Ir švelnutė, it gulbytė.

Akįs plačios, skaistutytė,
O gražumas, lyg žvaigždytė...
Ir ištikro tai buvo puiki 

mergytė,
Kokios retai kam teko matyti.

doj ir jame, ir manyj gyvena 
vienas ir tas pats jausmas, kad 
tarp mudviejų nėra skirtumo. 
Mudu tolygiu, kiekviename iš 

'tega ir šviečia ta pati bai- musų v..

Atlėks mirtis, suplasnos 
šaltu, plačiu sparnu...

savo

Aš maniau, kad per visas dienas 
Linksminsi uos su jąja vienas;
Bet kas
Man tik

Kas paskui bepasakys, koki 
būtent kiekviename musų degė

tai tokio atsitiko, 
pėdsakas jos liko.

Fa i ne gyvulys ir ne

Iš kur tenai atsivilko
Toks vaikinas, it tas vilkas!
Mano miela paviliojo, 
Ir iM> šimts pypkių nujojo.

A& liūdėjau kelias dienas, 
Pasilikęs vienui vienas, 
Bet dabar džiaugiuos del šito. 
Nes man Dievulis davė kitą...

Ilak ietis.

smeigti vienas į kitų.
Ir kiekvienoj poroj akių, gy

vulio ir žmogaus, — vienas ir 
tas pats gyvenimas bailiai glau
džiasi vienas prie kito.

Vertė

Sesuo

J. Targenev.

(Eilės prozoj)

Mudu lik kambaryj: mano
Lauke dūksta baisi

audra.
Šuo sėdi priešais mane ir

žiuri man tiesiai į akis.
Aš taipgi žiuriu jam į akis.
Jis. lyg nori kų tai pasakyti 

man.
Jis nebvjys, jis negalLkalbėli,

K. A.

šeimyna buvo didele ir ji gy
veno nuolatiniuose nedalekliuo- 
se, naikinančiuose gyvenimo 
linksmumą rūpesčiuose apie ry
tojų. Kada tėvas numirė, visa 
gyvenimo sunkenybe gulė an i 
sergančios molinos ir vyriau
siosios šeimynoje sesers Onutės. 
Abi tarnavo: molina 
ležiūkelio, duktė
Abi tarnavo: molina prie ge
leži ūkelio, duktė banke, ir it

pora darbinių arklių, traukė 
baisiai sunkų gyvenimo vežimų 
prieš kalnų. Ant vežimo sėdė
jo: du gimnazistu, Petras ir Gri* 
gorius, dvi gim'inazisti, Anelė ir 
KųlrėK auklė su trijų *■

bute. Onutė buvo pati gražiau
sioji šeimynoje. Kada ji dar 
mokinosi gimnazijoje, paskui 
jos nuolatos sekdavo eilė lininy• 
lėtinių-gimnazistų ir studentų 
net iš augštešnių mokyklų, bet 
Onutė buvo puikybės pilna — 
visus atstumdavo ir vis lauke 
kokios tai nepaprastos ideališ
kos meilės. O tokia meilė ne
siskubino ateiti. Onute dar ė- 
mė lekcijas, bet kada numirė 
tėvas lekcijas prisiėjo pertrauk
ti ir pastoti į bankų, idant skait
lingoji šeimyna galėtų palaiky
ti savo egzistavimų. Iš moti
nos ir Onutės uždarbio netiktai 
reikėjo visiems pragyventi, bet 
dar nekurie turėjo ir į mokslų 
ei Ui. Gyvenime šiaip-taip galas 
su galu buvo galma sudurti, 
bet del Onutės tas gyvenimas 
buvo ne kiek negeresnis už ka
torgos darbus...

Rašomoji mašinėlė pasidarė 
jai lyg toji tačka, prie kurios 
prirakina prasižengėlius; net 
ir šventadieniais Onutė skambi- 
no.ant mašinulės, išskambinda
ma kiek viršaus prie paprasto
sios savaitines algos.

Nesuprantame dabartinių vyrų.
—Aš turiu iškilmėj imu i bile- 

tų, augščiausįojo išlaimėjimo... 
Štai sausio pirmų dienų išlai’mės 
du šimtu tūkstančių rublių, ta-> 
da...

—Tada ant sykio skonis per
simainys !

—Kokia pajuoka! pati sau 
tarė Onutė ir prasišalino, palik
dama motinų ir svečius. Pa
juoka, visur pajuoka, vien tik 
pajuoka. Kokia ten ideališka 
meilė! Jauna būdama Onutė ti
kėjo į tokių meilę ir laukė jos, 
o dabar... Kiek sykių įvairus 
valdininkai ir šiaip jau inteli
gentiški jaunikaičiai apreiškė 
Onutei savo meilę. Bet Onute 
Vis kažin ko laukė. O dabar jau 
jie...

Naujus Metus 
pradedant.

Kų veiksime, darbininkiškas 
jaunime, šiais 1917 metais? 
Be abejonės, kiekvienas atsaky
sime: Pirmiausia baigsime, tų, 
kų nepabaigėm praėjusiais 1916 
metais.

Kas yra nepabaigta iš praeitų 
metų? Pirnion vieton, kas puo. 
la į akis, tai organizavimas jau
nimo į Lietuvių Socialistų Jau
nuomenės Lygos kuopas, šiuos 
metus pasitinka tik 1-ma ir 2- 
ra Lygos kuopos, t. y. viso tik

Prie lem-

žiemos dienomis, o paskui, po 
vakarienės, reikėdavo pagelbėti 
išmokti broliukams ir sesutėms 
lekcijas, padaryti užduotis ir 
išaiškinti nesuprantamus jiems 
žodžius. Vasaros laiku pasam
dydavo kur nors už miesto kad 
ir mažų šlubelę, idant vaikai 
gautų daugiau tyro oro. Tame 
atveju j motinai su Onute prisi

nos ir gyvenimas. Ir su kiek
viena diena bei metais prie akių 
pasirodo naujos, smulkios kaip 
voratinkliai, raukšlės, ir oda ant 
rankų ir veido po truputį nus
toja savo pirmutinio žibėjimo 
ir švelnumo, tartum, džiūsta. 
Rankos... O, prakeikta mašinė
lė!... Menkutės, išdžiuvę pirštai, 
pamėlynavusios gįslos, raudonfx 
per sulenkimus... Visiškai se
nos rankos! Jos skambina, 
skambina, skambina, amžinai 
skambina ii’, rodosi, kad jos yra 
mašinėlės dalimis, - 
dalimis, kurios šo 
kiekvieno palietimo.
ka norisi verkti, — tokios ne
gražios pasidarė rankos! Kar
tais Onutė, šukuodamos prieš 
veidrodį, staiga nuleidžia akis ir 
rankas

nimas? Kitas jaunimas yra ne
organizuotas, arba išsisklaidęs 
po kitas organizacijas. Tas dar
bas, pirmiausia šiais metas tu
ri būti varomas tolyn, kad kitus 
metus galėtume sutikti ne su 
dviem Lygos kuopoms, kaip kad 
šį metų, bet su tvirta ir išbujo
jusia jaunimo organizacija.

kių draugų jaunuolių-socialistų, 
kurie netik visai neatkreipia a-

bet kas blogiausia, da ir prieši
nosi tam, sako, kad lai esanti

važinėjant į darbų ir iš darbo.

Per iš- 
naktis 

užsi-
Del-

tylėdavo... Taip praslinko metų 
eilės. Liuosesnio gyvenimo O- 
nutė nematė. Prisiėjo a 
ti nuo visų linksmybių..’.
tisas, gražias pavasario
Onutė tankiai Verkdavo, 
dariusi savo kambarėlyje, 
ko? Ji ir pati nežinojo.
biųti, dėlto, kad tokiomis nakti
mis nesmagiai jautėsi viena, ku
rioj dar žybėjo moters gražu
mas, niekam, niekam, net ir jai 
pačiai nereikalingas... Juk jai 
jau dvidešimtis šeši metai. Dvi- 
dešmtis šeši! Nejaugi?! Ne
jaugi, Onute, “senmergė”? Del- 
ko tas taip baisu? Klaiku...

Ir Onutė pradėjo iš verksmo 
juoktis. Verksmo balsas, o pa
skui keistas, nemalonus juokas

prisiartino prie užd 
sulaikius kvėpavimą 
o paskui su šukei dy 
su: v

rytų durų, 
pasiklausė, 
►ančių bai

Onutė!

Ryto reiks anksti kelti.

- Labai.
- -Hm... O man pasirodė, 

kad tu... verki!
* O ko-gi man verkti? Na, 
im-ri? Aš labai laiminga, la-

bai!

užvis dau
našlės. Oginusia senukės ir 

tos gero velijančios moters ne
turėjo jokio pasigailėjimo. 
Jos daejo iki to, kad net stačiai 
pradėjo imti už gerklės ir taip 
jau gana daug ken ta ričių Onutę.

Žmones kalba, kad Onutė 
už vyro jau išteka?

Kas jų gali žinoti. Ji sle
pia nuo manęs savo širdies rei
kalus...

-Jokių širdies reikalų aš ne
turiu. Ir... neturėsiu!

Na, tai jau, duokime sau 
niekai! Kokie jūsų metai! 
Kiek jums ? Trijų dešimčių dar 
nėra?

Molina užsistoja už Onutę:
Kų jus čia kalbate! Iš kur? 

Jai dvidešimtis... dveji, — kažin 
ar dar bus?

Mama? Kam tamsta me-
Inoji? Man dvidešimts šeši!

Kaip tai ?
Dabar juk visi senesni že 

nijasi... ramino viešnios ir 
akyvai žiūrėdamos j veidų rali 
domioj a n etos mergaitės, prabi

graži, j $pra
jauna mergaitė sėdi netekėjus

Tokia maža

Šokiai

“Jaiui. Sk.” nemažai jau buvo, 
kalbėta apie šokius. Vieni sa
ko, kad šokiai yra labai geras 
daiktas: girdi, jaunimas turi 1 
progos linksmai laiką praleisti ! 
ir pasimankštinti. Kiti eina dar 
toliau — jie tiesiog sako, kad 
šokiai yra būtinai reikalingi, ir 
todėl nemokantieji šokti privalo 
išmokti.

Aš iš savo pusės nieko ypa-

duris. Žinoma, vaikinai ir-gi 
taip-pat elgiasi. Kode! taip da
roma? Juk jeigu šokama tuo 
t’ikslu, kad prasimankštinus, tai 
kodėl nešoka vienos merginos 
arba vieni vaikinai. Nėra abe
jones, jeigu paliautų, sakysime,

tokiomis 
įėja prie 
Kaip ka-

, tartum

stipriai ir iš jų išsiveržia ašaros. 
Nurieda ašaros per truputį jau 
raukšlėtus žandus ir ji vėl nusi
ramina...

— Sena merga... mer

ui usu

Onutės. Pankavo ji šeimynai 
savo jaunystę, linksmybę ir viso 
savo gyvenimo laimę, ir kada 
pasiliko “senpiergė”, rodėsi, kad 
gyvenimas nėpriėme jos nuošir
džios aukos, pasijuokė iš jos ‘ir 
tyliai šnabždėjo į ausį:

—Dabar tu visiškai liuosa!
Taip, dabar ji liuosa. Prasi

dėjo nuo to, ikad į šeimynų įsi
veržė skarlatina ir nunešė pir
ma Barbutę, paskui Grigoriukų 
ir Katriutę. į Tais pačiais me
tais vyriausysjis brolis Petras ap
sivedė su turtinga našle, kuri tu
rėjo gražų akmeninį namų mie
ste, vasarnamį Kryme ir daugy
bę pinigų banke. Našlė sura
mino ant senatvės motinų ir pa
ėmė jų į savo jglobų, taipgi ir kų 
tik gimnazijų pabaigusių A- 
nelę, o Onutei pasakė:

—Jeigu tau, Onute, per tūlų 
laikų nepasiseks... lai aš priglau
siu...

r—Ačiū — pasakė Onutė ir 
kietai suspaudė lupas.

Ir pasiliko Onutė viena su iš- 
- ’ '“Hmo biletu, augščiausio 
la 1111 v . l jrį (|ovano j o j ai, 
išlaimėjimo, Nieko neli- 
miidama, mot^s išlaimėji- 
ko, tiktai vienjs ^uvo viskas, 
mo biletas! 1^ vįe(oj jaunyS- 
kų gavo Onuti jr j 
tės, linksmumo 
venimo, vietoj i 
mynos ir šein?iync 
jos. Rodėsi, kad likimas 
mainė visų Onutės gyvenimų, 
perkratinėjo, išvartė ir apverti- 
no visų pergyventąjį ik šiol lai
kų. Jai liko tik vienu vienas iš
laimėjimo biletas. Argi tai blo
gai? Juk kas gali žinoti, - ga
li būti tašT biletas išlaimės du 
šiintu tukslančų!....

Onutė jau buvo 35 metų. 
Tas melas jai buvo nepaprastai 
sunkus. Gali bul‘i, artinantis 
gyvenimo

link šei-
? ;>s meiles link

cių mergina prie apgailestavmo 
jaunystės ir prie atsiminimų a- 
pie greitai ir nepareini jančiai 
prabėgusius ujelųs^ Niekados 
jai dar taip n.em/rėjosi. meilės, 
būti mylimai, turėti kų nors ar
ti prie širdies, ^su kuriuo bptų 
galima pasidalinti sielos 
mais. < V

(Bus Augiau).,
. ■ i

Well, neturiu nieko prieš pri
klausymų prie LSS., bet tik no
rėčiau tiek pasakyti: jeigu ji 
LSJL. butu buvusi bereikalin- <r
ga, tai nebūtų susitvėrusi. Man 
rodosi, pirmutiniai Lygos tvėrė
jai daug toliau malė ir plačiau

Jeigu jau yra sutverta organi
zacija, lai kiekvieno privalu
mas jojo darbuotis ir auklėti jų. 
Žinoma, jeigu vieni organizuosi
me o kiti per pirštus žiūrėsime 
arba da ir kenksime, tuo kartu 
nebus naudos nė vieniems nė ki
liems. Draugai ir draugės, atė
jo gadyne, kada kiekvienas turi 
būti organizuotas: senas ar jau
nas, vyras ar moteris, vaikinas 
ar mergina, tikintis ar netikin
tis. Todėl ir mes, jaunuoliai 
(lės), nesilpninkime savo spė-

Antras, nepabaigtų praeito 
meto darbų, tai lavinimos 
klausimas. Jisai da nėra galu
tinai išrištas: kaip ir kokiu bil
du lavintis ir ko lavintis. Nėra 
abejonės, kad draugai supran- 
tantįs geriau tą dalyką pasis
tengs trumpoj ateityj pakalbė
ti tuo klausimu.

Trečias dalykas, la‘i “Jaunuo
menės
laiku jis, rodos, gauna įvarius ir 
patraukiantis, bet, man rodosi, 
jį galima butų padaryti da įvai
resniu, negu dabar.

Ko trūksta “Jaunuomenės 
Skyriui”. Trūksta minčių. O 
dėlto trūksta minčių, te /l ma
žai bendradarbių. Ties./ pasa-

Paskutiniu

apleido “J. Sk.” (ypač merginų) 
matoma, nebuvo jiems kas veik
ti. Gaila!...

Čionai irgi norėčiau padaryti

Mums yra gerai žinoma, kad 
norint tiųėti naudų iš kokio nors 

pa neatbūtinai jį 
ligi į tai aš ir noriugarsinti, 

atkreipti

rėmėjų <
Tarp savo drau- 

nrivalome
gų-pazpstamų me?> A 
varyti agitacijų, raginant juos 
užsirašyti “Naujiem 
rinkus jaunuomenės 
reikia paskaityti šį-ti 
Sk.” Aš ne 
da turėtume

burelini, 
š “Janu.

i be jo j u, kad nau- 
įgytume daugiau 
atsirastų daugiau

bendradarbių, o tuo pačiu pa<
tarnautume “Naujienoms” ii 
“Jaunumenės Skyrių” pamar
gintume.

Taigi, jaunuoliai, tverkime 
darželį “Jaunuomenes Sky
rių”, gi jaunuolės pašistengkite 
prisėti gražių kviefkelių-m'inčių, 
kad sulaukę kitų metų linksmai 
galėtume alsigrišti atgal 
žyvlgti j musų

ir pa 
nuveiktus dar 
P. Kaminskas

nei vieno baliaus, jų 
tik ir užimtos šokiais.

katos, o tik dėlto, kad paflirta
vus. Sakysime, ateina i balių v 1. V
merginos. Jos apsidairo, apsi
dairo ir jeigu tik nėra patinka-

gi nesu dideliu jų rėmėju, 
no suprafimu, jaunimas 
visai ne dėlto, kad prasimankš-

Suprantamas daiktas, jauni
mas, turi laiks nuo laiko pasi
linksminti. Bet visakame pri
valo būti šiokie-tokie . rubežiai. 
Su laiku ir su saiku galima ir

vaikinai “kvitinlų” tą taip “nau
dingų” ir “reikalingų” mankš- 
tfmimasi.

merginos eina į šokius kas su
katos ir nedėlios vakarą tai 
jau perdaug. Merginos 15 ar 
16 melų yra geriausios šokėjos. 
Saugok perkūne, jos nepraleis

Bet-
Ma- 

šoka

vena; kur 
negieda linksmai paukšteliai 
kur nesvyruoja jauni 
liai ir nedainuoja meiliai 
gėlės; kur nevingiuoja sriaunus 
upeliai ir nežaliuoja žalios lan- 

* Į kėlės; kur sunkios mintįs kru
tinę spaudžia, ten sunku gy
venti visų užmirštam...

Žmonės, delko jus mane taip 
užmiršot? Ar aš nedirbau sun
kiųjų darbų drauge su jumis? 
Ar aš netroškau del jūsų liuosy- 
bės? Mano troškimas buvo 
dirbti žmonijos naudai ir paro
dyti turčių suktybes. Už mano 
gerų širdį jus man uždengėt 
saulės spindulius, kad man ne
šviestų — neleidžiat man gėrė
tis šio pasaulio grožybėmis. 
Jus mane persėki o ja t vien tik 
žiauriais žodžiais ir neduoda! 
man ramios valandėlės, kad ga
lėčiau ramiai sau gyventi ir pa
ilsusias mintis gražiai sutvarky
ti. Jus va rot į kapus neišreikš
tus žodžius. Matau, jus mane 
aLskvrėt nuo savęs-užiniršo! ir 
neatjaučia! manęs..

Aš nerasiu ramumo šio svie
to bangoj — manęs nesupran
ta jausimn^i draugai. Jeigu jie 
mane suprastų, gražiai jiems ra
šyčiau ir visas nelaimes aš jiems 
apsakyčiau. Kaip linksma man 
butų, kad galėčiau sujudinti be
širdžių jausmus ir pripildyti jų 
širdis gailesčio ir meilės jaus
mais. Tuomet geresni laikai 
užstotu -- mokslas ir šviesa vi- c
sur pražydėtų.

Nors jus mane užmiršot ir 
persekioja! visokiais budais, 
jus myliu, ant jūsų 
del jūsų dirbsiu iki mirties.

Ateis laikai, kad mano troški
mas išsipildvs -- mokslas ir

mai prižiūrėti, jos visai nesirū
pina. Na, gerai, apsiveda toki 
mergina. Ji nemoka jokio val
gio pagaminti: kad išverda zu- 
pę, tai ir katė paragavus eina 
kitur “burdo” j ieškot i.

be ir lygybė užsižiebs mano prie

Vadi

vienas nejaus jokių sunkeny
bių ir nebus nuskriaustas bešir
džių žmonių tik ra&kta mok
slo ir šviesos. J. K nas.

do laikų, nieko nepaisė apie at
eitį, jei sapnavosi, kad visas gy
venimas bus taip jau tuščias ir 
berupestingas. Gi tikrenybė pa
rodo visai kų kitą. Tokiu bil
du nepakanka vien tik kojas la-

genus.
Senovės dainose žmonės iro

niškai sakydavo apie šokėjus: 
austi, verpti kadi r nemoka bite 
gražiai pašoka — arba — art, 
akėt nors ir nemoka, užtai gra
žiai pašoka.

Trumpai sakant, reikia pir
moj vietoj užsiimti tuo, kas rei
kalinga, o paskui jau tuo, kas 
smagu, linksma.

A. Garbukas.

Mane jie užmiršo
Užtemo mano gyvenimo die

nos, kuriomis visi linksminas. u* Man vienam reikia pul’i užmirš 
tam visų. Matau ir girdžiu žmo
nes garsiai, linksmai kalbant 
ir draugaujant, bet Jie nepriima 
manęs į savo tarpų. Jie links
minas gražiai o man lyg ak
muo slegia jautrią kurtinę...

Visi jaučias laimingais r ge
rsi gamlos gražybėmis. Vi
siems linksmai paukšteliai gie
da ir gėlės žydi — tik man varg
dienėliui reikia dejuoti užmirš
tam visų. Žmonės, netik už- • v O’SO 
lliu 
man

Žmonės, 
mane ir nemyli, bet jie 

1 audė mv kitus.

grožybėmis... Jie nuskynė jau-

lius, kad man negieduotų ir liū
stančią širdį man ncsurainintu.* * *

Iš Jaunimo Gyvenimo
Lietuvių Socialistų Jaunuome
nės Lygos 1-mos kuopos drau

giškas vakarėlis.

gė draugiškų vakarėlį, kuris įvy
ko “Aušros” svetainėje, gruo
džio 31 d.

Vakarėlio tikslas buvo duoti 
progos nariams linksmai su
laukti Naujų Melų.

Buvo daug pakviestų svečių 
- ir nemažai jų atsilankė, iš ko 
matyt, kad LSJL. turi gerų in- 
tekmę progiTsyviškoj jaunuo
menėj. Iš žymesnių svečių da
lyvavo pp. Dunduliai, p. J. Si
rutis ir dentislikos studentas A. 
Zymontas. Iki vakarienės jau
nimas smagiai linksminosi šok
dami ir žaisdami, o laike vaka
rienės, kuri atsibuvo apie 12 vai. 
nakties, svečiai ir draugai pasa
kė įvairių kalbų ir kalbelių su 
įvairiais linkėjimais ir jausmin
gais žodžiais. Buvo deklamaci
jos, kurias atliko S. Vi tarčių te ir 
O. KidVaičiūtė. Alekna 
atliko solo ant smuiko, kas ga
na gerai nusiseko.

Po vakarienei ir programų! vėl 
tęsėsi žaislai ir šokiai iki 4 vai. 
ryto. Turiu pasakyti, kad Žilas 
vakarėlis gana gerai nusisekė ir 
jaunuomenė ilgai ilgai atsimins 
ii*

Aš užtikrinu jaunuomenę, 
"»a stengsis ateityj pa- 

kad kuup nn»’s geresni.

Kuopos Dramatiško Perstaty
mo Komisija jau sparčiai rcn-

namus 
meilės 

». Liūdnumas spaudžia 
krutinę. ir nuvargusios 

ramumo.

Išgriovė mano ramybės 
ir paskyrė man liūdėti bt 
ir viltie 
mano
mintis neramia

Geriau butų žūt tamsiuos kalė
jimo urvuose, negu gyventi vi
sų užmirštam. Geriau butų bu
vę pražūti negimusiam, negu 
dabar liūsti, kaip pelėdai tyruo
se. Oi?sunku gyventi lenai, kur 
žmonių meilė yra užgesusi; kur

veikalo 
kuris įvyks ko- 

Pulaskio svetainėje.
iš LSJL. 1-nios kuo* 

St. Nark is.

gias prie perstatymo 
“žmogžudžiai 
vo

TELEPHONE YARDS 2721
DR. J. JONIKAtTIS f

MEDIKAS IK CHIRURGAS



-T'~—   ............. —----------

Atsakymai į Klausimus. d is

Muisčiau paaiškinti man šiuos 
klausimus:

1. Kodėl žmogus, vadina-

šiaušias gamtos padaras”, 
giau padaro pragaišties 
veislei, ne kaip neprotin<j

nėra pašaipos 
Pašaipos žodžiu jis vir

sta tik tada, kada tūli žmones, 
patrijotizmo skraiste prisidengę, 
stengiasi savo asmeninius, savo 
luomo (pa v. kunigai), savo klc- 
sos ar partijos interesus gi n-

A. Strinkauckas .
J. Kavaliauskas .

Savukaitis ...... 1-00
Smulkių aukų .... -75

aukavusiems tariu

Kiaušiniai

Firsts •••••;••/ 
Paprastieji firsts 
Maišyti .............
Purvinieji ,.........
Checks ..................

Suris:
Twins, svarui .
Daisies .......
Young Americas
Longhorns .........
šveicariškas ... 
Limburger .....
Brick....................

Paukščiai, gyvi:—
Kalakutai (svarui) ....

. 45—46
. 40—41 
. 35—36 
31%—- 39% 
. 27—29 
,. 26—28

22 %—22% 
......... 23% 

23% 
24

, 24—25 
. 23—23%

. 19—49%

2. Ar Kristus buvo tokio-pat 
socializmo skelbėjas, kaip kad 
Markso socializmo teorija?

kaip apmokama sulig tolumu ir 
skaitliu žodžiu? v

nina jo protavimų, i toks

listas. įsitikinimus,
atsitiko su

S. Bakanas, SLA. 90 kp. sekr.

Aukos “Žiburėliui”
Youngstown, O., gruodžio 10 

, 1916.

15—48% 
...19 
17—20 
14—16

Geriausia Šokių Mokykla
CHICAGOJE

mas?
3. Kodėl taip klaidingai sa

koma ir rašoma: “Saulė užtekė
jo, saulė nusileido”? Mes juk iš 
astronomijos mokslo žinome,

S.Darginavičius.
. . 1.00

Ats. — 1.
L aiškiai pa
vadinamieji

Kokštis .
PaliulieneO.

J. Lek a vi čia

bet žemė apie saulę bėga, suk
damos apie savo ašį? Kaip tu
rėtų but tikrai sakoma?

4. Kodėl vadinama: Rusijos

ap-

tumu. Artimesnių informacijų

7.00

Akron, O., gruodžio 17, 1916.

“sudiev”? Netikintieji, laisva
maniai, atsisveikindami taipjau 
sako “sudiev.” Ar tas žodis taip.

į žmogaus proto jiegas, nors į- 
vairių laipsnių į įvairius žmo
nes.

M. B Ulevičius
J. B Ulevičius

6. Kas tai yra žmogaus gyvy
bė?

ka tik kalbant apie

Aukos Lietuvių 
Dienoje. Visų aukų

—- P. Kutra.Vadinti?
Atsakymas.

•būdamas protingas 'ir norėda-

L. š. Fondan paaukavo Court
ney, gruodžio 22 d

Bulotienės prakalbų:
ir Al.

dų ir priemonių pragaiščiai da-

.Turkšas . . . 
ekavičius .

1.00
1.00

1.00
1.00

.50
1.00

.50
. .50
. .50

. . $9.00

Pittsburgh, Pa., gruodžio 21.

A. Rudžius .., 
J. Baltrušaitis

. . 1.00

.. 1.00
. 1.00
.. 1.00

Lukošiunas*..................50
Audukcvičiutė..........50

K Juodis

Jaunos vištos ....
Antis .................   •
žąsįs ..... •••••••

Paukščiai, išdarinėti
Kalakutai (svarui) 
Vištos .............
Jaunos vištos . 
Anlįs *.............
Žąsįs ..................

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

Jautiena: No. 1.

Ribs, (svarui) .20 
Loins 
Rounds 
Chucks 
Plates

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

Bulves bušelis ..
Jaunosios bulvės, gurb 2.25—3.50 
Saldžiosios, statinė .... 3.00—4.50

Daržovės:—
Burokai, didelė bačka.. 3.50—6.00 
Kalafiorai, 40-24 galvų 1.25—*2.25 
Agurkai, dėžės, 2 tuz. 75—2.75

Salierai, už grįštę .20— .22%
Morkos, didelė bačka. 2.00—4.50

Kopūstai, statinė .... 3.25—3.50 
žalieji žirniai, gurbas 2.00—3.50
Lima pupos, did. gurb. —2.00
Salotos, gal v. 2—4 tuz, 1.00—2.25
Cibuliai, 60—70 svar... 2.50—3.00 
Stringbeans, gurbas .. 2.00—3.50 

Tomėtės, dėžė, 10 svar. 1.00—1.75
Gricščiai, statinė .... 1.00—1.10 

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

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

.MILTAI 
žiemkenčių kviečių— 

Patents 
Straights

28—30 
,17—18% 
18—19 
,15—20 
14—18

svarui

.29

n 14—14% 
.14%—15% 
.16

po

No. 2

.15
.18
.12

—16% 
—17

No. 3

10 
.12 
.10
.8% 
7%

14.50

.12

.11

už 100 sv.:—
$12.50

. 12.50—13.50
. 11.00—11.50
.. $1.45—1.90

$1.75—6.00

3.50—3.75

. 8.40 
. 7.43 

. 6.93

klausimų atsakymų.
2. Krislus nebuvo nei socia

listas, nei socializmo skelbėjas. 
Jo mokinimai nieko bendra ne
turi su mokslinio socializmo te- 

” orrjcrnns. Socialiais savo idea
lais Kristus - - vizionierius, uto- 
pinikas, svajotojas. Jis įsteigė-

.........7.00
A. Bulota.

Bridgeville, Pa., gruodžio 26

Stanišausk

M. Daijorals

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

Straights .............

... 7.90—8.25
.. . 7.60—7.85
... 7.10—7.40

... 9.00—9.40 
... 8.10—8.25 
... 7.60—7.85 
... 7.30—7.50
. . 7.00—7.60

stovi ant vienos lentos su kitais 
didžiųjų religijų įsteigėjais — 
Konfucijum, Mahometu ir k.

čiams iš Lietuvos —- pp. Bulo
ta ms ir Žemaitei — prakalbas.

lei lietaus ir švenčių vis dėlto su-

užteka” ir
j visiems del karės 
“žiburėliui” $6.75.

ir

nors
dabar jų sąvoka 
dalvkui, bet žiru

66

kitokiais

o vo-

J. Vaišu orius . . .

Taurulis

1.00

.50
1.00

.50

kiečiai
Taip ir

1.00

o. 1 aip jau 
Sakoma juk ir

žmogus, kur
savo žmones,
savo kraštui viso gero ir jo la
bui veikia. “Tautietis”.. ne bu-

<ur trokšta tam

Mare šlerienč
. . 1.00 
. . . .50

J. ir Brone Braza tiekai 1.00
Smuliku auku........... 1.06

tos:
.50

1.00
J. Vaišnorius

... Erikį^A
SAUGUMO’. SRYTIS 1091

visų aukų........... $12.40
Visiems aukautojams vardu 
■būrelio” Valdybos tariu šir-

Ai. Bulotienė.
Di-jos pirm, ir įgaliotinė.

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.

Sviestas:—■

Ladles .;
Oleo margarinas*.

Stalui 
Kepimui

37
39
38

31—31%

16—18

ši VALSTYBINE banka 
aukauja saugumą ir patar
navimą; paremta 25 metų 

patyrimu.
Jus turite dėti pas mus

Turtas Virš $2,800,000.00 loto
SCHIFF AO COMPANY STATE BAO

TVIRTA BANKA VAKARŲ PUSĖJ.
latK STRfSIETARTl M/XL.fSTESO 8T, CHlCAGp.

Ateik j vienintelę Šokių Mokyklų. Visi šo
kiai mokinama sulig naujausios mados, mo
kinama: waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padespan, vengerka, taipgi ir ki
tokį šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojame, kad išmokysime jus j trumpų laikų 
šokti. Šokiai atsibuna kas panedėlj ir ket
vergę, 7:45 vai. vakare. Muzika po vadovyste 
T. Bernatovicz.
PROF. J. SLAZAS IR PAGELBININKAI. 
Geo. M. Chcrnausko Svet., 1900 S. Union av. 
kampas 19-tos gatv. Chicago. Tel. Canal 3922.

H JOSEPH C. WOLON
J* LIETUVIS ADVOKATAS
X Ruimas 902-904 National Life Bid?., 
■ 29 So. La Salle St., Chicago, Ill.
Q Tel. Central 6390-6891. Atdara: Utar- 
ft ninko, ketvergo ir subatos vakarais nuo 
" 6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
Q 1666 MILWAUKEE AVE., Chloro, HL 
ft Tel. Humboldt 97.

Ruginiai

Gyvulių turgus.
i ('IIICAGO, Jan. 2. Gyvulių atga-

AAnlaiiP-: ca. 20,000; avių—20,000; kiaulių — 74,000. Paduo- 
duodamos kainos:
Galvijai—.

Jaučiai, parinkt i n iai
Kiek menkesni ....
Mituliai ............. ..
x^O(v^c.rs an(j Feeders.
Veršiai, parinktiniai .
Karvės, vidutiniškos .
Buliai ...........................

Kiaulės—
Sunkiosios (240—400 sva-”

,rų) ............................. Į j n 1 A__JA 4 K
Ll’,in6s- (200-250 sč.) $10—10’20

!leS- ................ ! 9.60—10.25
I Jisai, geri ........................8.00—9.25

Avis—
Mitules . .

$10.00—11.80 
8.00—10.00 
9.50—11.50
6.50— 7.40 
7.00—8.75
5.50— 7.25 
6.00—7.25

Avinai, geri 
Erai ....

11.00—12.25
... 8.00—9.60

8.00—10.25
. 11.00—13.50

MOKINAMA
SMI3IK0S - PIANO . MAN BALANOS

Mr?’, M IRON KO,
859 NO. ROBEY ST.į CHICAGO

«k»s v < utinės. Skolinį instrumentai

— - -------------- h Z
Nolson Hardinr, • L - ------------ '
- —----- fl 111 ^’ooklyn Eag!o.

tipai darosi

| Karės dievas tiob * — -----—— r —■
8 k suryja,; kad jau visai trufcai

Europai su mb.istu. pai

nu rii iįIIim^

Kalbama lietuviškai ir lenkiškai.

Suvienytų Valstijų krasa čia 
• laiko savo pinigus

JAS F. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kasteriu*.

1826-1827 Blue Island Ave., Kampas Loomis ir 18-tos Gatvių. 
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS

$600,000.00
Valstybinu® Bankas su dideliu kapitalu arti jųsų namų 

Reguliariškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Associa
tion. žinoma gvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti Ir 
kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite.

Atdara PauedAlio, Kėtvergo ir Subatos vakarais iki 8:30 v. v ak.

n n 1r-M

Gydo įvairias ligas vyrų 
moterų ir vaikų 

3417 Michigan Ave., 
INDIANA HARBOR, IND

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama 
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas
Tai yra viena puikiau
sių lietuvių kalba iš- 
leistų:knygų tiek turi
nio tiek technikos žvil 
gsniu. Kadangi Lie
tuvių darbininkų lite
ratūra vis dar netur
tinga, tai pasirodymų 
šito stambesnio vei
kalo, kur paprasčiau
sia, kiekvienam su
prantama kalba išdė
stoma socializmo mo
kslas, kiekvienas mą
stąs darbininkas su
tiks didžiausiu pasi
gerėjimu.

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

Aprašyti visą šios 
knygos vertę čia nei 
negalima. Pasakysi
me tik tiek, kad ji pa
rašyta taip interes’'” 
gai, jog pra^J-g 

yT.’.xu ir beatsi- 
u sukti: skaitai kai 
kokią pasaką ir tuo

su socializmo tikslais ir uždą-

Pavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomis spalvomis

tarpu nejučioms susipažįsti su socializmu^ ’T 
viniats.
v-,-y^!^^feiigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir jų nusamdytieji agitatoriai 

nesistengdami trukdyti socialistišką darbininkų judėjimą, pliauškia prasimanę 
visokių nebūtų dalykų apie socializmą. Gi žmonės, kur irgi nepažįsta gerai soci
alizmo mokslo^ dažnai tiems kunigų pliauškimams įtiki. Kas perskaitys šitą kny
gą, pažins, kas ištikrųjų yra socializmas, ir j kiekvieną priešų užmetimą mokės 
atšauti rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai turės bematant savo bur
ną užčiaupti.

Todėl sakome, kad nei vienas lietuvis darbininkas neturėtų apsieiti be šios 
knygos.

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

Knyga turi 230 lakštų.
Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais tvirtais audekliniais apdarais, $1.
Užsisakykite tuojau. Pinigus siųskite Money Orderiu, ne kitaip. Geriausia 

iškirpkite šitą žemiau paduotą kvitukę, parašykite savo vardą ir adresą, įdėkite 
kartu su money orderiu konvertan ir siųskite mums.

NAUJIENOMS,
Chicago.

Indedu čia money orderį (čekį) ant sumos I 
mo Minties Blaivumas. Adresas:

Vardas ir pavarde

P. O\Box arba namų No, gatvė ir miestas.

1840 South Halsted Street

Mėnesio a., me

Prašau atsiusti man knygą Socializ

e « • • • «

Chicago, Illinois



Vanos

with šąli;

RUSSIAN
TURKISH

C..;

with šąli;

jauni

Chicago, HL

RUSSIAN
TURKISH

jaro-
Jelto

ncia 
žiaj.

a vc 
pypke. Užsideg
Hernberg mire

nuėjo lovon su dega 
i drab u 
nuo žaiz

i kilnų jų metų pasekmės: ap 
vedė ,?4,0C0 poru, už laisnius 

įplaukė daugiau negu 
51.000 dolerų.

Prakilnieji metaj (leap year} 
iračjo bt

įas chicagiečiainsv (lain 
p. Jakutis.
onių atsilankė nemažai 
i manyti* visi išsipešė

T. RadaviČiaus svetai- 
33-čios gatves, ant an- 

itsibuna toje pačioje 
Choro 

seredomis

ir nusi- 
naujausių foto- 
saulėtoje ir de

į h,s1,,u.

v;;: **

Pasquale Forte, 701 Miller, ki 
tik nenuvažiavo pas Abralioiną 
Nežinomas piktadaris šovė į j 
keturis karius. Nepataikė.

Thaddcus Batrichich liko su 
važinėtas Rock Island trauki 
niu prie Finley Park.

Sam Hull, 1141 N. Harding 
e., liko apiplėštas saliune. Ne
ko laikrodžio $45 vertės ir $7.

J2th St. Tel Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. Ill.

ino, I<q kalba.” Misevičių Ja- 
uisia Amerikos Lietuvių ar
tų trupa sulošė ‘’Butų Darže- 

Peikia pasakyti, kad musų 
seniems artistams butų daug 
pasimokyti iš tų mažyčių ar

tų. Ponas H. H. Engelhard 
piešė penkis paveikslu — • pri
zus. Poni Janušauskienė sū

dą i n učių. Išėjo 
to, dainavo ir

Phone Y
KĄ PIRMIAUSIA PARODAI?

Kada mylimi draugai ar savieji ateina pas Tamsią, ką jiems 
pirmiausia parodai? Arba kas svečius labiausiai užinteresuoja? 
Gal Tamsta neatkreipei į tai doinos. Visokio luomo žmones 
dytais paveikslais labiausia užsiinteresuoja ir džiaugias 
fotografija yra brangiausia daiktas žmogaus gyvenime.

Brangink kas yra brangu. Ateik Stankūno Studijon 
fotagrafuokl Stankūno galerija ir i 
grafavimo išradimų. Fotografuoja dieną ir naktį 
besiuotoje.

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St. Kampas 33-*io Place,

—Weed in Philadelphia Public Ledger.

Karalius Ferdinandas, kurs įvėlė Rumunija karėn, du 
mia lauk iš Rumunijos automobiliu, o nekalti šalies gy 

ventoj ai turi bėgti pėsti. 1

F. Šatkauskas, pirmininkas, 
M. M. Yuodis, pagclbininkas,

3252 So. Halsted St 
Ik Gulbinas, protokolų raštininkas 

3213 So. Wallace St 
J. Gustaitis, turtu raštininkas,

2934 W. 391h PI 
T. Radavičia, kasierius,

936 W. 33rd St 
Geo. Lukas, organo užžiurėtojas, 

3031 So. Union Avė
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 

VIRŠININKAI:
S. Dilis Choro vedėjas,
Paul J. Petraitis, pirm, ir sekret., 

3252 S. Halsted SI
Mitingai atsibuna kiekvieną pir

mą nedėldienį mėnesio 1-mą valan
dą po pietų 
nėjo, 936 W 
repeticijos atsibuna toje 
svetainėje. Choro repeticijos atsi
buna seredomis 7:30 vai. vakare 
Teatrų repeticijos atsibuna pčtny- 
čiomis, 8-tą vai. vak. Taigi 
vaikinai ir merginos, jei mylite pra
silavinti dailėje, kaip tai dainose ar 
trų lubų. Taipogi choro ir dramos 
teatrų lošimuose, tai kviečiam pri
gulėti prie Jaunų Lietuvių Am. Taut. 
Kliubo, nes J. L. A. T. K. nevien tik 
užsiima dainomis, lošimais, bet taip

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

Su pagarba, J. L. A. T. K.

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos
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Pranešimai

ATYDAI

Brighton Park2908 W. 40 St.,4 COCOA
a-

Dr. W. YUSZKIEWICZa rial
užpakaliniai ruimai,

^malonėkite atsilankyti.
2830

ar

mic bile kada.
Roseland, Ill.

DYKAI
cw>c*ee ftttMoH

mm.

PRANEŠIMAS.

meni

Ilk

Lietuviu >VVI()

u i

iki 1 vai. j)o pi et.

Pajieškojimai
»

ft

Typewriting
Chicago.

IŠ RUSIJOS

Chicago.2336 Cooper St.,

Jaus veido.

resu:
Drover 2463.

EXTRA

Randai

HASTEIII& seS> • «y» «•# ♦*-*«»• ♦ # <■> *• # • «5» ♦ •5Y5TEH
kite j ^r. O. BimnthJReikalavimai Melrose Park, Ill.

Pardavimui

Telephone Yards 5032

2) .Aritmetikos ir Braižymo mo

lio metu, gydyme vyrišku li
gų, kurios suteikia man daug

» 
»

augštas, 
Chicago.

i, agzamt

Avė. 2-ro» 
iki vaka

vo pietą.

American School 
o! Languages

1644
1836
2612
1217
1832
1818

»
>>
t»
tt

AjMrlkMuUca 
Rckykta

Norintis 
atsišaukite

*

Bl J KALINGA mergina ar moteris 
prie namų darbo — gaspadine. At

atsakantis buče- 
;. Darbas nuo (j

Mrs. A. Herold, 
L’n i on Ave.,

NORTH 8IDB 
466 W. Division 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 
1244 Lincoln Av. 
14 IS N. Olurk

O 
o

Lietuvių ( kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystčs

am W. 22nd fit
SOUTH 8IDB 

8082 Wentworth 
8427 S. Halsted 
4729 8. Ashland

REIKALAUJAMA lietuvių parda- 
iu, patyrusių. Turi kalbėti bent

savnitę. At

prašome kitu

REIKALAUJAMA patyrusių langų 
plovėjų. Atsišaukite šiuomi adresu: 

62 W. Washington St., Room 2,

TURIU paaukauti $165 seklyčios

run apt<
kų.

kreipkitės šiuo adresu:
4614 S. Paulina St.,

REIKALAUJAMA iiu 
Darbas nuolatinis. $9 i 
eikite tuojaus.

Abelnos jhistorijos 
Suv. Vakst. historijos

REIK ALINGAS vaikinas išvažioji- 
mui orderių prie bučernės biznio. 
Geistina butų patyrusis. Atsišau-

3019 Jackson Blvd., arti Kcdzic Avė. 
Chicago, 111.

PARDUODU 4 kambarių rakan
dus, labai pigiai. Norintieji pirkti 
kreipkitės šiuo adresu.

DrJ. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymas 
Syeciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Uandeneta medega slaptom Ilgom

2059 W. MADISON ST., kampus 
Hoyne Avc., viri aptiekus

Valandos : 7—9 vak. nedčld. 10—12.

Ofisas ir Gyvenimas:
3600 S. Halsted St., kamp 36 «t
Ofisas atdaras iki 10 vnl. ryto, 1—8 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

REIKALAUJAMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reik liaujama ci
garu pardavėjų. Atsišaukite į 

“VIELKA POLIONIJA”
1 149 W. Division St., Chicago.

Darbas nuola 
ite prisirengi,

DR. M. HERZMAN

Marijona Bernotą i tė-Tapurauskienė, 
2000 So. Halsted St., Chicago, UI.

sa vo 
savo kūdikio.

REIKALAUJAMA darbininkų į 
Scrap Iron Yardą, $2.50 į dieną. 
2934 Carroll Ave.. Chicago. Ill.

1878
2054
1045
1510 W. Madison St.

W. Chicago Av.
Blue Island Av.

North Av.
Halsted St.

Halsted St 
12th St

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies, 10c ve 
•tos, parsi
duoda ui ..

$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

$550 pianą — už $110. — $225 vic-

rbas nuolatinis.
KLEIN BROS.

Halsted and 20th Gatvės. Chicago.

Phone: Yards 4817
AKIŲ SPECIALISTS 

Akis i šegza minuojami DYKAI
Valandos: Nuo 0 ryto iki 9 vakare; ns-dSJle- 
tnio nuo 10 iki 12 dienų.

4649 8. ASHLAND AVĖ., karapau 47 IBS-

BEI KALINGAS jaunas vaikinas 
arba mergina į labai švarų Real Es
tate Ofisą. Tuojaus. Turi mokė-

GERA PROGA GERAM KRIAUČIŲ!
Parsiduoda greitai ir pigiai labai

nas, kuris užimtų distrikto agentū
rą platininio “Naujienų”. Malonėki
te tuojaus kreipties: ‘^Naujienos”,— 
Klauskite Petrausko.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS BEHTIST*

Valandos: nuo 9 ryto iki S va* 
Nedėliomii pagal lutarimg.

4712 So. Ashland Ava.
arti 47-to» gatve*.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTS

PABSIDUODA: Ar jus turite su
taupė $500? Padėkite juos j saugų

vo amate ir dar didesniu atsidavimu savo darbui. 
Ateikite ir ištirkite palis. Priimame visados.

“AUŠROS” APŠVIETUS KOMISIJA.

atsišaukite:
Juozapas Slramski,

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kok turi skaudančias arba silpnas akla, 

KTftlvon skaudėjimą, atsilankykite pas man# 

Dr. W. Yuszkiewicz 
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

PARSIDUODA rakandai del 4 
kambarių. Jeigu kas greitu laiku 
pirksite, parduosiu už labai pigią 
kainą. Pardavimo priežastis—aplci-

ANT BANDOS GARAGE.
Mūrinis garage. Vieta 6 karams. E- 
lektros šviesa. Gazolinui tanka. Be
nda $18 i mėnesį. Atsišaukite į 
3238 So. Halsted St., Chicago.

IDieninė ir Vakarinė!

1936 So. Halsted St., Chicago, III.

nes tu-

*jM"i*x*‘*i,nrif .m ii m i. -ĮTimr‘r.-'- omTiTiiiMemiiMwiMiiijIiiittii. jxum-

kare, M. Meklažio

BURKE BABBER SCH001
612 W. Madison St., Chicago, Ill.

patyrusių mo
si ik n i u ir an-

Geriausia a 
■lankės, nuly- Į /| ffc 
rink su bent | iU 
tokia, % bv

<FA8ARGA.—Draugijų prnne8ima* skelbiame 
ha ažmokeetiea. Pranešimai betgi turi but 
•rlduodami U vakaro, laiškeliu arba telefonu. ’ 
■*eiduoti tą paČif) dieną, kada apauadtnamaa 
dKenraitis, nebegali but Įdėti. — "Naujienų”

REIKALAUJAME patyrusių išve
žiotųjų prie bonkų alaus. Atsišau
kite tuojaus utarninke ir seredoj 
tarp lt ir 12 prieš pidus.

PARSIDUODA bučerne ir groscr- 
nė lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
loj. Biznis gerai išdirbtas. Parda
vimo priežastis—savininko nesvei-

Tclepiione Drover 9693 i 'M^k Įga a n » jgr KffiM <ž

Dr.lA. ROTH IRAMIįFS
Rusas Gydytojas ir Chirurgas Į w B w

BpecialiHtaN Motcriikų, Vyrilky, Vaikų 
ir visų chroniškų lirų.

Valandos: 10—11 ryto, 4—B po pietų, 7—8 va
kare. Nedaliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

------------------ -------------- ----------------—
PARSIDUODA 2 kampiniai lotai

intaisymais. Randa pigi. Randasi 
prie Halsted ir 18-tos gatvių. Alsi-

Pilietystės (
Politinės ekonomijos 
Dailarašystės

Mokinimo Valandos:
Nuo 8 ryte iki 5 (vai. po pietų. 

Vakare nuo 7:30 iki 9:30
3360 Emerald Ave. Chicago. <

antančių kaip tvarkyti maisy- 
skudurus. Atsišaukite luojaus. 

mokestis. Darbar nuolatinis.

linis darbas vakarais arba subato- 
jnis. John Yankus,
1951 (jinalporl Ave., Chicago, III.

Padarytos Suvienytose Valstijose yra gerlaw- 
dos, netik tone, bet ir jų išdirbiine. ' 
Atsmaukite | musų krautuves: 

Phone Yards 1557
Reikalaujantioino katalogų duodame

and Mg @0
4663 Grose Avė. arba Į
799 Milwaukee Ave.. I CHICAGO, ILL.

H
.-J

Lietuvių Socialistų Jaunuome
nės Lygos muzikaliŠko 

skyriaus narių.
Šiandie, Sausio-Jan. 3 d., 8: 

30 vai. vakare, “Aušros” svetai
nėje, 3001 S. Halsted st., bus lai-

gene Mironko. J. KL
CICERO, ILL.

LSS. 138 kuopos mėnesinis

ireje. Draugai ir drauges, bū
tinai reikalinga visiems atsilan-

PAJIEŠKAI' savo vyro, Bernardo 
Tapurauskio, trečiu kartu prasišali
nusio nuo manęs, palikdamas mane 
sergančią su 8 dienų kūdikiu ir iš
vežė visus pingus. Jeigu išsižadi 

žmonos, lai nors neišsižadėk

nai, tai taipgi pranešk, driko aplei
dai sergančią žmoną ir kūdikį. Jis 
pats ar kas jį žino malonėkite at
siliepti. Paeina jis iš Kauno gub., 
Šiaulių pavieto, Šiaulėnų kaimo, 
Žeimių parapijos; 29 melų amžiaus.

Pajieškau savo kaimyno, Juozapo 
Tamašausko, iš Kauno gub., Rasei
nių pavieto. Girkalnio miestelio, 
Mankunų volosties. Pirmiau gyveno 
Melrose Park. Ajiic 6 metai kaip iš 
ten išvažiavo. Turiu j jį svarbų rei
kalą. Meldžiu jo paties, ar jį ži
nančių atsiliepti. Kas pirmas apie 
jį man praneš, gaus 5 dol. dovanų.

Domininkas Motiejaitis, 
R. 35, Box 53,

Alleman /\ve. Kenosha, Wis.

PAJIEŠKAU DARBO prie paveik
slų piešimo. Turiu gerą praktiką ta
me darbe. Kam reikalinga prie pie
šimo darbininkas, malonėkite atsi
šaukti sekančiu adresu:

Kazimieras Garbukas, 
827 Bank Str., Waterbury, Conn.

, PAMĄSTYK 
lUJKALAt’.H pusininko. Tinka

ma ypata gali prisidėti su maža su 
ma pinigų į auksinių daiktų krau
tuve. Geistina, kad butų laikrodi

ne. Gera ateitis gu- 
Atsišankite laišku į

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

2 mechanikų
42 prie karų taisymo

1 poliruotojo
3 prie dažų dirbimo
1 inžinieriaus
1 skardžiaus
1 mūrininko
3 mechanikų
1 dai lydės
1 prie automobilių taisymo
2 prie Gordon fyderio 

prie stiklo dirbimo
40 prie karų taisymo.
Taipjau daugelio darbininkų ne 

matninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin-

įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

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

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

11 ar L) ME1Ų MERGAI IE rei
kalaujama į mažą krautuvėlę. Pa
tyrimas nereikalingas. Turi but ge
rų tėvų mergaitė. Adresas: 

Lithuanian Store
3530 Barneli Avė., (’.hieago.

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

REIKALINGAS dreiveris prie iš 
vežiojimo duonos, kuris kalbėtų lie
tuviškai, lenkiškai ir angliškai. Iš
dirbtas kelias. Geras darbas. Mo
kame 20 procentą. Tuojaus atsi
šaukite.
1217 — 5th avė., Chicago Heights, Ill

linį 2-jų augštų namą, 
tėję už $3959.
$500 pinigais ir $25 mėnesyje mo
kant apart pahikanų. 
rnndavoja už $40.

Mes pardavėme s< 
mimus geroms lietuviu šeimynoms 
ir turime tiktai 4 likusius.

Ar jus norite vieną, Pamatyk juos 
šiandien — 757—801—805- 809 So. 
Kolmar Ave., 2 blokai nuo Kil
bourne avc. Stotis Met. ‘L.’ ir Har
rison gatvės karai. 'Tuokart ateiki
te ir kalbėkite su p-nu Accola 
CHANDLER. HILDRETH and 

56 W. Washington 
CHICAGO, ILL.

PIRK SAL visab Plumbavoji* t 
m ui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- 1 
me visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING f
SUPPLY CO., į

1637 W. Division st., Chicago. T 
Cor. Marshfield Ave. r 
Kalbama lietuviškai. 1

PARSIDUODA pirmos klesos bu- 
černė ir grocernė ant Bright Park. 
Kas geidžia įgyti tokį biznį, tai ma
lonėkite atsilankyti, kad pamatytu! 
kaip pigiai galite nupirkti gerą pel
ningą biznį. Atsilankę patirsit ir

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

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

Telephone Humboldt 1278 Q

| M. SAHUD M. D. | 
j; Senas Rusas Gydytojai ir Chirnrgav. C 
£: Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai- £ 
M kiškų, taipgi Chroniškų Ligų. £ 
S: OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., £
fij Kampas North Ave., Kambarys 206. S 
M VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; ? 
D 1:80 iki 8 ir 7 :80 iki 9 vakar*, <*

COFFEE
GARSI SANTOS KAVA. fa 

Visur parduodama po 28c ir I 
po 30c......... - -........... ■ V V

[SVIESTAS
Geriausios 

jmetonos, ge- ą 
jraanis, negu n j fi 
kur jus gu- M- | y 
pt gauti ..

WEST SIDE
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av.

W. Madison St

PARSIDUODA saldinas, So. Eng
lewood. Biznis per daug metų ge
rai išdirbtas; vieta apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Didžiuma bi
znio daroma su pakeleiviais (auto
mobiliuos važinčtojais). 

gero biznio ir pigiai, 
šiuo adresu:

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

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo speciališku- 
mo ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa-

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

apgailestavo, kad jie nesimatė 
su geriausiu daktaru pirmiau.

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

DR. SCHNEIDER
1553 W. 47 gtv. kam. Ashland

w.s.s. w.

ARBATA
Priimnlan- 

lia, Gvaran- 1 ft 
luoto, vertės IIP 
0c parsiduo 

la po....

Prirenka visiems tinkamus akinius, 
nuoja ir patarimus duoda lykai. 
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago 
lubos. VALANDOS4 Nuo 9 išryto 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 ;

Tel. Haymarket 2434.

Štai proga išmokti anglą kalbos, per laiškus arba klesose
' KORESPONDENCIJ1NIS SKYRIUS.— Kiekvienas gali išmokti 
j" -ANGLIŠKAI labai greitai t>avo namuose iš lekcijų sutaisytų 
l ypač tam tikslui, šis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
Į kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan- 
| kyties i mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, siun- 
iičiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
IlDYKAI. Rašyk laišką tuojaus; indčk dvi markes prisiuntimui 
IlKATALOGO.
gaKLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti j musų mo- 
S|kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina- 
įttine daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi- 
5 me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių ddl pradžiamokslių 
J greitam išmokinirnui Anglų kalbos. Daugiau suprantantiems 
{ turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.
J Viskas aiškinama Lietuviškai

SSStjDvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 47th St.
Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicago, IIL

J PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
@ Ant Durą, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros
I CARR BROS. WRECKING CO.
| 3OO3-3O39 S. Halsted St., Chicago, Iii.

GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus. 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianą su 25 m. gvarantija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenate. Viskas vartota vos 9 
savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22-

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R DON
1415 S. Halsted SU Chicago. Ill

Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 32 gL
Chicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikis 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 687

“AUSROS” MOKYKLA
3001 So. Halsted Street, Chicago, HL

Utarninke, Sausio 2-rą dieną, 7:30 vai. vak. prasidės re 
rišliai “AUŠROS” vakarinė Mokykla Anglu kalbos ir Aiitinc 
o nuo nedėldienio , 7 Sausio prasidės mokinimas braižymo.

MOKYTOJAI: 1) Anglų kalbos

MOKINIMAS: 1) Anglų kalbos 
Pėdnyčiomis nuo 7:30 iki 9:30 vai.

2) Aritmetikos — Panedėliais, ir Kctvergais nuo 7 iki 10 vai.;

3) Braižymo — Nedėldicniais nuo 9 vai. ryto 
Mokestis $1.00 į mėnesi.

Dieninėje Mokykloje kiekvienus už mažą atlyginimą gali mo- 
kinties: anglų kalbos, matematikus, pilietybės ir tt. abehiai — ko 
panorės, to gidės niokinties.

Mokinimo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 5:15 po pietų.

TURIU parduoti netrukus 5 kam
barių vėliausios stailes rakandus: 
puikus seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambarių, skaityklos ka
mbarių, aksominius divontis, paveik
slus ir Lt. Parduosiu už bile teisingą 
paaukavimą. Taipgi $490 Wagner 
piano, 10 metų gvarantuotas, $115 ir 
200 phonograph su rekordais $55. 
Viskas vartota 9 savaites. 1015 N. 
California avc. 1-mas fialas. Chicago

PARSIDUODA saliunas, 3714 So. 
Halsted St., labai pigiai. Gera vieta. 
Daroma fieras biznis" per 5 mietus. 
Savininkas pasitraukia iš biznio.

H. Marks, 
3714 So. Halsted St., Chicago.

LABAI PIGIAI.

PARSIDUODA visokios rųšies na
minių rakandų, naujų ir senų, 20 
vargonų ir kitokių muzikų. Kaina 
žema. Pristatoin į namus.

ANTANAS BOČKUS, 
1813-1815 Lake St., Melrose Park, Ill.

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

Arti Lake St.

mokykis kirpimo ir designing 
vyrišky ir moteriškųaprėdahj

Musų sisteYna ir ypatift- 
kas mokinimas padarys 
jus žinovu u trumpų lai
kų

Mes turime didžiausius 
jr geriausius kirpimo— 
designing ir siuvimo sky
rius, kur mea suteiksime 
praktiškų patyrimų kuo
met jus mokysitės.

Elektra varomos mari
nos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečianu 
aplankyti ir pamatyti 

___ musų mokyklų bile lai
ku — dieną ir vakarais ir gauti specialižkai 
pigių kaina laike šio menesio.

Petrcnos daromos pagal Jųsų mierų — biU 
staites arba dydžio, iš bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams. 
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KA8NICKA, principais,

SI., 118 N. La Salle St. Kambarys 416-417 
Prieš City Hali

IŠMOK BARBERYSTES 
AMA^Ą.

Viskas sulig naujausia mada. 
Mokestis $25. Inrankiai duo
dami. Algos modamos.
TRI-CITY BARBER COLLEGE 
819 S. State St. ir

606 W. Madison st.
CHICAGO, ILL.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdalus. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dienų arba vakarais 
del jūsų parankumo. Už $10 
išmokiname jus siut visokius 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

2336 W. Madison g. Western av.
18<50 Wells gatvė.

SARA PATEK, MOKYTOJA.

‘PEARL QUEEN”

KONCERTINOS

X Gerai lietuviams žinomus per 16 mo- X 
Q tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas X 
4* ir akušeris. o
X Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- ♦ 
X rų, motorų ir vaikų, pagal naujausias V
X metodas X-ray ir kitokius elektros T
A prietaisus. V
♦ Ofisas ir labaratorija, 1028 W. 18th 3 
M St., netoli Fisk St. $
S Valandos: Nuo 10—12 pietų; ir 6—8 X 
T vakarais. Telephone Canal 8110. o

A Gyvenimas: 8412 S. Halsted Street.
Q Valandos: 8—9 ryte, tiktai. X

Dr. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas moteriškų 

vyriškų ir vaikų ligų

diykal.

Dr. MStupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago. 
VALANDOS: mio 8 iki 11 iž

♦ U tt fil e YPATINGAI TIE, KURIE GYDf-
* K 0 >0 B ■ Ktt B TĖS KUR NOKS BE 1NGIJ1MOJ W M H I PASEKMIŲ.
1 W a O M B ATEIKITE PAS MANE. Aš
J W 1 S B ffl B PARODYSIU PASEKMES.
4
4 Visos privatiškos ligos, kaip tai Užnuodijimo Kraujo, Va

ricocele, Išsiveržimas, Nustojimas spėkos. Silpna Pūslė, 
Skausmai Nugaroje, Raudonoji Gysla ir visos priklausančios 
prie privatiškų ligų pasekmingai gydomos už mažą mokesti. 
Aš vartoju vėliausias metodas tokias kaip Prof.Ehrlich’s 606 
ir 914 Neosalversan, Gonorrhea Vaccine ir Rcuniatic Thy- 
locogen, kuris užtikrina neabejotinas pasekmes be sugaiši
nto nuo savo darbo. Pasitarimas yra dykai. Atidėliojimas 
yra pavojingas. — ATEIKITE ŠIANDIEN.—*

DR. WHITNEY, 505 So. State Street
Kampas Congress St., prieš Siegel Cooper, CHICAGO, ILL.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akiu,
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jciįju
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart tu 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 mėty pa
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
y¥Rivi Spe eini i® tąsi
T6MYK1T MANO UŽRASA.

1SO1 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampae 18-tos gatvės Ant Plait’s Aptiekos 2-ras augštas.

X Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va. Nedaliomis nUo 9 ruto iki 12 (ueng.
¥ Tel. Canal 5335.

Tau skauda akys, 
skaitant raides susibėga j krūvų, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių,

i DAKTARAS*’
SpGclalisfss ''.1

WISSIG, 
gF S8no lajaus

Gydo tI*m llęa» Tyrq Ir moterį
Nežiūrint kaip užshe nė j u f ioa ir neiisydomo* yra.

Specialilkai gydo Hgaa pilvo, plaučių, inkstų ir puste®, ui nuodijimą kraujo, aita, 
ligas, iaizdao, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, ko&čjlma, gerklė 
skaudčjina^ ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus ilgydyti, ateikite 6ia Ir 
persitikrinkite, iuį jb» jums gali padaryti. , -Praktikuoja per daugeli metų ir 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VAI^ANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak vakaro. Nedaliomis Iki 11 
I960 BLUE ISLAND AVE., kampas 19,t




