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žeme sėdynės.
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zmo-

Pranešama, kad Villa lau
kiąs sustiprinimų ir kad su-

250,000 AMERIKIEČIŲ 
KARIAUJA EUROPOJ. ney esant anarchistu, žmo

gumi gatavu ant visko. Fe-

LAUKIAMA NAUJO VON
BETHMANN-HOLLWE- 

G’O UžREIŠKIMO.

VISAS ISPANIJOS mini- 
STERIŲ KABINETAS 

REZIGNUOJA.sai praėjusioj nedėlioj prie 
Rygos atėmė iš vokiečių po
zicijas tik todėl, kad apgavo 
vokiečius. Rusai užsivilko

liuojama, jog apie 250,000 a- 
merikiečių kariauja šiuo lai
ku Europos kafžs frontuo-

ADAMSONO 8 VALANDŲ 
DARBO DIENOS ĮSTATY

MAS AUGŠČIAUSIAME 
TEISME.

i.s, manoma, e- 
atsibuvusios 
Ryme talki-

SKUNDŽIA VIENĄ WIL- 
SONO MINISTERIU NE 

UŽLAIKYME PASLAP
TIES.

sikirsti su generolu Mar- 
guia, kurs vadovauja Mexi- 
kos valdžios kariuomene.

PLENUOJA EKSPEDICI
JĄ ŠIAURĖS TYRINĖ-.

JIMUI.

pažiūrą, 
teisė-

TREPOV. RUSIJOS PRE

nius. Ir kadangi ačiū tam

Ultimatumas, 
sąs pasekmė 
šiomis dienomis

neto, ant vieno senatoriaus 
ir New Yorko biznieriaus, 
kurie kaip Lawson tvirtina, 
vra padare sutarti naudo-

PARYŽIUS, sausio 10. — 
Vienas anglų armijos oficie-

lios sutiko paskelbti kalti
ninkų vardus.

Kaip eina gandas jo inta
rimas puls ant vienos ypatus

Pranešama, kad rusai ren
giasi prie naujo milžiniško 
ofensivo Rygos fronte. Ru
sų armija gerai aprūpinta 
amunicija. Stipri rezervai

10)
»< under the Act of March ». iw-s

PRASIDĖJO MOONEY 
BYLA.

I.W.W. VEDAMAS STREI 
KAS MIŠKUOSE TEBE

SITĘSIA.

Chicago. III., Ketvergas, Sausio (Jan.) 10, 1917.
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WASHINGTONAS, sau-

mokamų darbininkų gero
ve, kuomet tai kompanijoms 
nieko, apart žodžių, nekaš-

Pirmas Liet. Dienraštis Amerikoje
.A. dress:
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Rezignavo Trepov, Rusijos 
ministeriu pirmininkas

Rusai rengiasi prie didelio o 
fensivo Rygos fronte

Dar vieną miestą paėmė vokiečiai Du 
mnnijoj; suėmė 5.000 neiaisviu

Naujas talkinininky ultimatumas 
Graikijai

A lėks and ras T repov, R us i 
jos ministeriu tarybos pi r 
m i n i n k as, rez i g n a vo,

Vargšas Tropovas išbūvi 
pirmuoju ministeriu vos ke 

paskirtas premjeru, kuomet 
del skirtumo Durnos ir 
armijos ir laivyno ministeri
jos turėjo apleisti premjero 

artilerijos ugnis eina 
tyn.

VOKU':

g

DAR sitraukti.

BERLINAS, sausio 10.— 
Nuožmiausi mūšiai siaučia 
Rumunijoj. Vokiečiai ir 
bulgarai veržiasi į šiau
rinę R u m u n i j o s d a 1 į. 
Rusai ir rumunai desperati
škai gina kiekvieną žemės 
sieksnį, kiekvieną pėdą.

Vienok nežiūrint atkaklu 
mo, kurio rusai laikosi, teu
tonų pulkai slenka pirmyn. 
Jie jau šturmavo rusų apsi
gynimo linijas abejose pu
sėse Kasino ir'Suchitza klo
nių. Fieldmaršalo von Ma- 
ckenzen pulkai paėmė dide
lį Rumunijos miestelį Gal- 
reska ir suėmė 5.400 rusu
nelaisvėn.

LONDONAS, sausio .10— , savi

jai naują notą, 
esanti ne kas 
ultimatumas.

Šioji nota 
tas, kaip 
ikalaująs, 

Konstantinas 
nuginkluotų Graikijos ka
riuomenę į 48 valandas ir 
užtikrintų Graikijos neutra- 
liškumą.

nuo sniego, tai jiems pavyko 
prisiartinti prie vokiečių ne
pastebėtiems. Vokiečiai ne-

AUKŲ AMERIKOS RAU- 
DONAMJAM KRYŽIUI.

CHICAGO, sausio 10 — 
Aplaikyta prez. Wilsono at
sišaukimas, kuriame jisai 
prašo Amerikos visuomenės 
aukų Amerikos Raudonam- 
jam Kryžiui, tekiančiam pa- 
gelbą Europos kariaujančio
se valstybėse. Prezidentas

dai veik visai ištuštėję. Be 
to, jo atsišaukime paduoda
ma ir Kryžiaus atskaita. A- 
not jos: Amer. Raudonasai 
Kryžius išsiuntęs visokių 
dalykų talkininkams už $1, 
121,760.00, o centralėms val
stybėms už $348.669.

Jos stengsis vsiuomet, kai]) 
tik prez. Wilsonas važiuos 
kur nors, ar grįš iš kur nors 
pastoti jam kelią ir reika
lauti, ka^įjisai pradėtų vei
kti, kad išgavus moterims 

'balsavimo teises.

WASHINGTONAS, sau
sio 10. — Thomas W. Law- 
son, stambus Bostono biz
nierius, paskelbė, kad kaiku- 
rie Suv. Valstijų ministerial 
ir artimi jiems žmonės pasi
naudoję suirute, ištikusia 
biržoje sąryšyj su Wilsono 
taikos nota ir tos notos in
terpretacija, jog Suv. Val
stijoms gręsianti karė. Law- 
son kaltina, buk kalbami 
žmonės iš tos suirutės pasi
pelnę milionus dolerių.

Šitas Lawsono intarimas 
labai sujudino visą kongre
są. Pradėta tyrinėjimai, i- 
dant suradus kaltininkus. 
Tečiaus tyrinėjimai davė ne 
daug ką. Dabar tyrinėto
jai verčia Lawsona pasakyt 
vardus tų žmonių, kurie pa
sinaudojo. Lawson ilgai spy- 

kos žiniomis, kuri o s 
jiems, kaipo stovintiems 
prie pat politikos vairo, yra 
prieinamos pirmiaus. Law- 
son tvirtina, kad paskelbi-REIKALAUJA ATŠAUKI 
mas vardų intariamųjų y-

sekretorius Daniels į submarinų karę, nepapras
tai induko ant Suv. Valsti
jų ambasadoriaus Gerarde 
už jo kalbą, pasakyta ban
kete, Berline.

Jie reikalauja, idant Ger
ard butų atšauktas iš Vokie
tijos. Kitų tečiaus poli
tinių srovių vokiečiams Ge
rardo kalba labai patikus.

vyno
pranešė, kad šios šalies ar
mijai bus parūpinta daug 
sunkiosios artilerijos, hovi- 
bzerių typo. Tas kanuolės 
bus pritaisytos vežiojimui 
geležinkeliais ir vartojamos 
bus apsaugai pajūrio. Be 
to rengiamasi aprūpinti ar
miją daugybe aeroplanų.

<4.

ypatas.>3

Kareiviai
amuose, Kur šalčiai yra ne- 

visokių priemonių, kad apsigynus nuo šalčio. 
Paveikslas parodo austrus kareivius, dirbančius sau šėtras. Šėtrų rėmams pavar
toja šliūžes, kuriomis naudojasi vaikščiojimui jpo gilų kalnų sniegą.

AMSTERDAM, sausio 10 
— Patirta, kad apie pusę šio 
mėnesio Vokietijos koncleris 
von Bethmann-Hollweg re
ngiasi paskelbti naują di
džiai svarbų užreiškimą.

-——-V.
RUSAI SULAUŽĖ VOKIE
ČIŲ LINIJĄ PRIE RYGOS

PETROGRADAS, sausio 
10. — Nuožmus mūšiai siau
čia visu šiauriniu ir vakari
niu Rusijos karės frontu. 
Pietuose nuo ežero Babit ir 
vakaruose nuo Rygos vokie
čiai darė smarkias kontrata
kas, bet visos jos buvo at- > pasiekimą tokių vietų, kur 
muštos. dar žmogaus kojos nebuvo.

Rusai paėmė salą, kuri ra
ndasi ant Dauguvos, čia 
rusai suėmė 17 vokiečių ne
laisvėn ir užgriebė keletą 
kulkosvaidžių.

Vokiečių aviatoriai mete 
bombos ant tvirtoves Lutsk, 
Volynijoj.

MO AMERIKOS AMBA 
SADORIAS Iš BERLINO.

AMSTERDAM, sausio 10 
—Vokietjos politikieriai, ša
lininkai von Tripitz’o parti
jos, reikalaujantis, kad Vo
kietija pradėtų nuožmesnę

WASHINGTONAS, sau
sio 10. — Kapitoas Bartlett 
rengiasi prie ekspedicijos į 
tolimąją šiaurę. Jo ekspe
dicijos tikslas — padaryti 
tyrinėjimus poliarinių salų, 
kurios pirmiau dar nebuvo 
kurios betgi dar nebuvo 
nuodugniau tyrinėtos. Ba- 
rtlett’as mano pradėti šią 
naują ekspediciją 1918 m. ir 
tęsti ją bent penkerius me
tus. Ši Bartlett’o ekspedi
cija bus daugiau moksliška; 
ji atkreips daugiau domos į 
tyrinėjimą jau surastų vie
tų, negu į jieškojimą arba

EL PASO, sausio 10. — 
Mexikos valdžios kariumenė 
nežino tikrai, kur randasi 
svarbiausios Vilios spėkos. 
Manoma, kad jos yra kur 
nors apie Sateve, kokių 30 
mylių atstume į pietus nuo

MADRID, sausio 10. — 
Grafas Romanones, Ispani
jos premjeras, sudaręs mi
nisteriu kabinetą 1915 m., 

padavė karaliui Alfonsui 
savo ir visų kabineto mini
steriu rezignaciją.

JANITORIŲ STREIKAS.

CHICAGO, Ill., sausio 10 
—Gal dar šiandie sustrei- 
kous daugiau 6,000 Chica- 
gos janitorių. Streikas pa
lies apie 200,000 šeimynų.

BERLIN AS, sausio 10. — 
Dar šešis talkininkų laivus 
paskandino vokiečių subma

1 rinos.

SN FRANCISCO, sausio 
10. — Seredoj, sausio 3 die
ną San Franciscoje prasidė
jo Thomas J. Mooney byla. 
Kaltinamas jisai dalyvavi
me konspiracijoj, kurios pa
sekmė buvus ta,xkad liepos 
22 dieną 1916 m. “prepara- 

dness” parodoje buvo mesta 
bomba ir jai eksplodavus 10 
ypatų tapo užmušta, o 40 su
žeista.

Jau vienas intartųjų daly
vavime tame suokalbyj Wa
rren K. Billings tapo nubau
stas visam amžiui kalėji
mam Thomas’ui J. Mooney 
gręsia mirties bausmė. Pro- 

du, sumanytoju to sukalbio.
Dar gerokai anksčiau, ne

gu teismo durįs tapo atida
rytos, prie jų susirinko daug 
publikos, nekantriai lauku
sios teismo pradžios. Pa
galios teismo durjs atsidarė. 
Publika įsiveržė vidun ir u- 

ui uzieibne, i\uu įmci- 
tvmai neskiria nė anarchis- C'
tų, nė socialistų, nė libera
lų ir nė kitų kokių partijų 
ir organizacijų, ar priklau
sančių j jas žmonių. Todėl 
žmonės, kurie turi priešin
gą anarchistams 
negali būti skiriami Į 
jus (jury).

Prasidėjo skyrimas 
nių, iš kurių paskui
būti išrinkti teisėjai. Jų bu
vo apie 200. Reikės išrinkti 
59; o iš tų 59 jau bus išrink
ti “jury”. Daugelis skirtų
jų kandidatų tapo atmesta, 
kadangi neatsakė i teismo 
reikalavimus būti bešališ
kais.

Mooney ginti atvyko iš 
New Yorko pagarsėjęs kri- 
minalėse bylose advokatas 
W. Bourke Cockram Apgi- 
nėjų pusės patarėju teisme 
yra advokatas Frank L. 
Mulholland (iš Toledo, O.), 
generalis Internationl Asso
ciation of Machinists, advo
katas.

Tarp Mooney apgynėjų ir 
prokuratūros ištiko jau pir
mose dvejose dienose nema
žai susikirtimų. Prokura
tūra mat iš paskutiniųjų ste
ngiasi parodyti, jog Mooney 
yra anarchistas. Ji net ne 
labai gražius budus savo už
mačiom atsiekti vartoja, 
stengdamos įvelti ir priker-

ilgą laiką. Vien “jury” iš
rinkimas, manoma, užimsiąs 

/ 7 v*
bent savaitę. Gi išrin
kus teisėjus, patsai bylos 
perkratinėjimas gali užsitę-

NEW YORKAS, sausio 
10. — Suv. Valstijų valdiniu 
kai areštavo didelę jachtą, 
kurią, kaip manoma, talki
ninkai slaptai nupirko iš 
Thomas P, Cole ir kurią jie 
mano paversti į kariškąjį 
laiva.

WASHINGTON, sausio 
10. —Augščiausiame Suv. 
Valstijų teisme buvo tęsia
ma byla užvesta prieš Ada- 
msono 8 vai. darbo dienos į- 
statymą. Argumentavo- 

prieš įstatymą kompanijų 
advokatai. Jie nurodė, kad 
kalbamasai įstatymas yra 
faktiškai ne įstatymas nu- 
statąs darbo laiką, bet įsta
tymas nustatąs darbininkų 
algas ir todėl esąs priešin
gas Suv. Valstijų konstitu
cijai.

Antras punktas, į kurį y- 
pačiai muša kompanių advo
katai, yra sekamas: girdi, 
įstatymas padidinąs algas 
geriausiai apmokamus gele
žinkelių darbininkus ir to
dėl da labiau skirsiąs juos 
nuo darbininkų, gaunančių 
mažesnes algas. Tatai, gir
di, vra neteisinga atsižvel- 
giant į pastarųjų reikalus.

Rūpinasi, reiškia kompa-

DULUTH, sausio 10. —► 
Rainy Lake kompanijos da
rbininkai, dirbantįs miškuo* 
se, tebestreikuoja. I. W. W. 
unija vedanti streiką, pike
tuoja streiko vietas.

CHICAGO, sausio 10. —♦ 
Valstijos prokuroras Hoyne 
paskelbė, kad policijos leite
nantas A. M. White ir tūlas 
Tom Costello prisipažino 
turėję ryšius su visokiais 
grafteriais. Costello, buvęs 
gembleris, tarpininkauda
vęs tarp policijos ir gemble- 
rių ir kitokių Chicagos tam
sių vietų gyventojų.

Tyrinėjimų sukurin Įve
liama vis daugiau policistų. 
Hoyne sako, kad Chicagos 
“apvalymui” reikėsią bent 
mėnesio laiko.

I

REIKALINGA 20,000,000 
PĖDŲ MIŠKO.

SANT ANTONIO, sausio 
10. — Maž-daug 20,000,000 
pėdų miško reikalinga bus 
pastatymui k v a t i e rų 
Valstijų kariuomenei, 
jaučiai Mexikos-Suv. 
tijų rubežius.

Suv. 
dabo- 
Vals-

NEW YORKAS, sausio 10 
—Dr. Herman M. Biggs, va- 
Istijos sveikatos komisionie- 
rius, važiuoja Francijon, 
studijuoti kovos budus su 
tuberkulosu tenai.

■

i

NEW YORKAS, sausio 
10. — New Yorkan atvyko 
Liubomir Michailovič, pas
kirtas Washingtonan Serbi
jos ambasadorius.

♦
i

iI
i
I
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Fanatizmo laipsniai.

P. S. Atsilankiusieji gaus dideles Dovanas.

Mes galime išmieruot ši
lumą, vandenį, karštį ir dau
gelį kitų daiktų, nes jau tu-

Atsakymas Lietuviui Liuteronui.

negalime išmieruot skaus
mo, ligos, proto ir tūlų kitų 
daiktų. Mes sakome, kad 
žmogus serga labai, arba vi
dutiniai arba menkai, bet tai 
nėra aiškaus jo ligos stovio 
perdavimas. Vienas bepro
tis yra didelis, kitas puspro
tis, trečias tik kvailas ir ne- 
normališkas, bet tūkstantis 
bepročių gali žymiai skirtis 
proto stoviu vienas nuo kito 
— ir mes turėsime 1000 be- 

J

1

tyrimu ir supratimu mes su
prasime, kuris iš bepročių 
beprotiškesnis, bet perduoti 
tą žinojimą tikroj mieroj ki
tiems negalime.

Taip pat yra ir su fanati
zmu. Kiekvienas, kiek kar
ščiau tikėjimo prisilaikantis 
ir jį ginantis krikščionis 
(nes čia aš nevedu diskusi
jų apie kitus tikėjimus), y- 
ra savo laipsnio fanatikas 
arba tamsunas. Tamsunas 
jis gali būti tik tikėjimo da
lyke, o apšviestas kituose, 
jei jis neišstudijuoja bibli
jos ir mano, jog viskas joje 
gerai ir šventa.

Daleiskime, katalikams 
draudžiama yra skaityt bib
lija, todėl jie yra tamsunai 
tikėjime. Jie nežino, kas 
gero ir kas blogo toje bibli
joj; ar ji verta sekti ar at
mest. Jiems dvasiškija skel 

jog-jų tikėjimas gefiau- 
sis, teisingiabsis, Dievo žo
džiu įsakytas, bet jie bijo tą 
Dievo žodį parodyti klausy
tojams. Mat, katalikų tru- 
stas (geriau Rymo popie
žiaus trustas) yra gudrus: 
jis žino, kad toje biblijoj ge
rovės nėra, kad ten pilna 
priešginumų, nesąmonių, be 
gėdiskumų ir panašių perlų 
kadir tarp tūlų gerų straip
snelių, todėl bijo, kad mi
nios, tą knygą skaitydamos, 
atras jos silpnąsias puses ir 
atmes ją.

Rymo dvasiškija daro bi
znį su biblijos pagelba ir tu
ri ją užgirti, nes iš ko pini
gai, tai biznieriui geriausis, 

K

nojįme, j
“socializmą.

publikos su biblija. Toji pu
blika gali būti apkaltinta už 
aklą tikėjimą kunigijai, bet

žmonių

SCHIFF sao COMPANY STATE SANK f

: Jį

8TRE;E/r ARTI HAf.STED HT , CipCĄGO. šiam laikui beliko tik 52 vyru,

ketų į Dievą ir nenorėtų bū
ti krikščioniu”, tečiaus aš 
jam pasakysiu, kad maty

mas žmonių pakinkytomis

s sy

mo tuštumą.
Liuteronai jau negali bū

ti išteisinti, nes jiems leista 
skaityti bibliją, ir jei jie 
skaito, mato jos raštą ir ne
mato jos klaidų, jos priešin
gumo mokslui, jos priešgi
ningų, žiaurių ir begėdiškų 
išsireiškimų, tuomet reikia 
pripažinti tokius žmones ar- 

! W.
L...
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aukauja saugumą ir patar-
navimą; paremta 25 metų

patyrimu.
Jus tu rite dėti pas mus

pinigus.
Turtas Virš 82,800,000.00

tančiais ką skaito, arba taip 
įsitikėjusiais fanatiškai į bi
blijos gerumą, kad jos silp
nųjų pusių nemato ir neno
ri matyt, arba prisilaikan
čiais prie biblijos del bizni- 
šku išrokavimų bei del se- 
kimo su minia ir nenorą tai v* 
miniai prasitari prieš seno
vės liekanas.

Kadangi didžiuma žmo
nių nėra kovotojais, refor
matoriais ir nesitiki nieko 
šiame pasaulyj permainyti, 
tad nėra ko stebėtis, jei jie 
seka paskui įsteigtų religi
jų ir tyli. Daleiskime, liute
ronai gali prisilaikyti bib
lijos, nors abejodami apie 

tikėdami, jog ji gera. Te
kis biblijos prisilaikymas 
arba nėra jokiu fanatizmas 
arba yra mažo laipsnio fa
natizmas. Bet prisilaikyti 

gvildenus čia privedu ištra- 

mo:
...“fanatiškumas,” p. A. 

M. Metelionio nuomone, e- 
santis tame, kad liutero
nai, kaipo krikščionįs, 
“karštai prisilaiko Bibli
jos.” Aš jau pereitame 
straipsnyje klausiau, o ir 
dabar dar klausiu p. A. 
M. Metelionio: Prie ko tu
ri liuteronai laikytis, jei
gu jie nesilaikys prie Bib-

lionis ikišiol dar nesupra
nta, kad Biblija yra ne- 
vien liuteronų, bet ir visų 
krikščionių tikėjimo pa
matu? Jeigu krikščionis, 
ar jis yra liuteronas, ar 
Romos-katalikas, arba re
formatas, paniekina Bib
liją, jis paniekina abelna 
krikščionių tikėjimą. Jei-

šaulio, tai ir abelna krik
ščionių bažnyčia paliautų 
egzistavus. P. A. M. Me- 
telioniui Biblija tai be
rods yra durniaus!a ir vi
sai niekam

dembskišką bedievybę kad 
jis nenori nieką kitą nei 
žinoti, nei kalbėti, kaip 
tik nuolatos niekinti Bib-

pač liuteronus, 
prie kiekvienos

pravardžiuodar 
čionis, ypač liul

manybės fanatil 
normalis žmogus taip

niekinimas tai yra jau ne 
entuziazmas, bet tikras 
fanatizmo symptomas.”
Kaip skaitytojai matė kai 

bedamas apie Collinsvillės 
liuteronus, aš išsireiškiau, 
jog jie karštai prisilaiko bi
blijos. Jei bilekas iš krikš
čionių prisilaiko biblijos ka
rštai tame laike, kada ta 
knyga yra jo pirmąja ant 
stalo, jis yra fanatikas. Da 
didesnis fanatikas jis yra, 
jei tą klaidingumų,, mokslui

knygą jis skaito geriausia 
knyga pasaulyj; da didesnis 
fanatikas jis yra, jei net ko
va veda su tais, kurie nesu- 
tinka su ta jo biblija.

Aš nesakiau,, jog liutero-

Liut., jog sveikiau butų 
jiems ir visam pasauliui, jei 
jie karštai prie jos nesilai
kytų. Mažu butų geriau, 
kaip toliau matysime, kad 
jie atmestų visai ją, ir jei- 

Taigi nėra ko paisyt, kad

žmonijos

*

j:
nusiminę

matau
z*.

5

■ive del» J

Jei ir p. Liet. Liut. kovotų 
kiek tik galėdamas už savo

narius kvailint (kaip tikėji
mai daro) protingo žmogaus

< t

’/'y

Į?

vadinti mus fanatikais,-.ka
da mes žinome ką darome 
ir musų užduotis aiški ir pri- 
rodoma?

siu. Jei jo sąžinė yra tik to
kia, kokią išlavina jo tikeji

■i :-v' >. K

&& •?

jam paaiškinti, jog tai ne
sveika, pragaištinga ir ga
liu prirodyt tokio pasakymo 
teisingumą.

gydymą be jokio gaišinimo lai
ko. jeigu jus perilgai atidėlio
site. jus Imsite vienas iš dauy 
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai 
apgailestavo, kad jie nesimatė 
su geriausiu daktaru pirmiau.

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darodvmas. Kuomet dėkingas

■■■

tokie prasižengėliai ne tik 
kitiems, o ir mums gali už
kenkti. Mes žinome, kad Ii-1 mas, aš irgi užsipuldinėsiu, 
goniai gali mus užkrėsti, ga- nes ji tokia, kad kito tikėji- 

kad. ino žmones paniekinus, jų

į

................ ....

rengiamo Chicagoje, nuo 11 iki 20 d.
Iš 259 žmonių to bataliono, kuriame seržantas 

karės, iki

apsvaigimą,
iki s, rcu-

ru»
užnuodiji-

ir pra^aiŠ- 
jps jaučiatės

jus reikalaujate 

pirmiausia 
nuo bile

lt Žv..

mo apsieiti, kaip veršis be 
putros, tai kad susitvertų 
labiau inteligentišką, moks
lui, kultūrai, dorai ir aplin
kybėms atsakantį tikėjimą. 
Bet jei to nedaro ir nemeta 
biblijos, kad bent paprastai 
atsineštų į ją, t. y. be tokio 
didelio įsitikėjimo, be kovos 
su jos nedraugais ir kad dri 
stų svarstyt, kas joje para
šyta.

Praktikoj mes matome, 
kaip tie patįs lietuviai, tos 
pačios klesos žmonės, kaip 
ir pats p. Liet. Liut. prirodi
nėja, pamatu tikėjimo kuriu 
yra biblija, vieni kitų neap
kenčia, vieni kitus persekio
ja, paniekina.

Romos katalikai tarpe da- Fanatiku manęs vadinti p.

NAW IENAS'

2-ras Didelis Masionis Balius 
RENGIAMAS BALTO DOBILO KLIUBO

SubatoJe,Sausio°January 20-tą dieną 1917
COLUMBIA SVETAINĖJ, Kertė 48-tos ir So. Paulina St. Tikietas 25 centai.

AMBROZAITIS.

ugelio yra fanatikais; taip 
pat yra ir su liuteronais lie
tuviais. Fanatizmas sėja 
tarp jų vaidus, neapykantą 
ir pragaištingą kovą. Ką 
gi jau bekalbėti apie kitus 
tikėjimus, kurie da žymiau 
skiriasi. Neveltui Franci- 
joj atsitiko Baltramiejaus 
nakties tragedija, neveltui 
Turkijoj laiks nuo laiko į- 
vyksta skerdynės, neveltui 
bijoma geltonojo Azijos pa
vojaus.

Krikščionybė, gyvavusi 
per tiek daug metų, ne tik 
nesutaikė taptų ir klesų, bet 
pati suskilo į daugelį sektų, 
kurios kiša peilį viena kitai 
po gerkle. Net pačių liute
ronų tarpe esame ar ne tri
jų tik sektų, jei nedaugiau, 
kurios irgi neperdaug bro
liškos. Taigi jei ta krikščio
nybė ir išnyktų, pasaulis ne
nukentėtų, tik daugiau viep
tos progresui atsirastų, la
biau žmonių protas ir dvasia 
pasiliuosuotų ir atliktų di
desnius darbus.

Skaitytojai ir p. Liet. 
Liut. mato, kad čia aš jau 
užgaunu ir liuteronų ir kitų 
krikščionių jausmus ir įsiti
kinimus, o pirma nedariau, 

‘ bet iššauktas likau tai at
likt. Toliaų^natysime, kuo 
aš remiu savo pasakymus.

Liet. Liut. neprivalo, jei jis 
turi kiek nors liogikos ir są- 
žiniškumo, nes aš žinau, ką 
darau, kodėl taip darau ir 
galiu kitiems prirodyt. Ma
no svarbiausias tikslas yra 
skleisti socializmą, kuris ne
turi bendrumo su tikėjimais 
ir netikėjimais. Laisvamai- 
nybė yra man tik antraran- 
kis klausimas ir jos skleidi
mui nepašvenčiau niekad 
tiek laiko, kiek šį sykį turiu 
pašvęst atsakydamas p. Liet 
Liut.

Bet ir laisvamanybė, nors 
ji nėra mano idealas, turi 
savo drūtų pamatų. Ji yra 
susitvėrus ant protui supra
ntamų ir mokslo išaiškintų 
principų. Jos tikslas yra iš
aiškinti žmonijai, kaip klai
dingi ir prietaringi yra tikė
jimai, del kurių žmonija 
tiek daug turto išdeda, tiek 
daug laiko sugaišina, tiek 
daug aprubežiuoja savo pro
tą ir dvasią; ji stengiasi iš- 

1 naikinti viešai skleidžiama 
melą, už kurio skleidimą ta 
taip brangiai žmonija turi

I Taigi laisvamanybė eina 
naikinti prietarus, melą, ve
da kovą su melo skleidėjais 
ir tuo daro žmonijai gera.

Ant nelaimes, laisvama
nybė yra užsiėmus tik vie
noj šakoj naikinti melą —tai 
tikėjime. Kur kas butų ge
riau, kad ji skleistų ir poli
tinę ir industrialinę ir kito- 

tikslas yra naikinti vien tik 
tą žmonijos mulkinimą, ku
ris vadinasi tikėjimais, tad 
aišku, jog ne kiekvienas so
cialistas ir ne kiekvienas 
žmogus atranda gana platų 
tikslą joje. Aš irgi nema
nau, kad mes galėsime vis
ką pasaulyj atsakančiai su
tvarkyt laisvamanybės pra
platinimu, bet visgi vienas 
žingsnis butų pirmyn prie 
liuosesnio protavimo ir vei-

nuo jos rankų. Jo did
ysis pasišventimas ne
būti vadinamas fanatiz- 
nes jis gali prirodyt, 
gerumą jis daro žmoni- 

r J°g <i° darbas sutinka 
su mokslu, dora ir neturi sa
vyj priešginiavimų.
Daleiskime, aš matysiu žmo- 

dvasiomis, suvaržytu protu, 
tikint, į prietarus ir melus, 
kurie jiems kaštuoja, ir ty
lėjimas tame laike — reiškia 
nepilietiškumą, veidmainy

stę, nepaisymą.
Mes turime atvirai kalbėt 

prieš blogus dalykus, mes 
privalome pertartį klystan- 
čiuosius — todėl mes turime 
duoti nurodymus ir liutero- 

sigaus, nes teisybė kartais 
buna skaudi, bet ji visada iš
eina ant gero.

Ne krikščionybė verčia 
mane ir kitus eiti ir perser
gėti klystančiuosius ir nege
rai darančiuosius, bet drau
gijos taisyklės ,be kurių mes 
negalime apsieit.

Mes žinome, kad paleistu-

A* V.K. VA AA.A

mes, kaipo draugija, juos 
turėsime užlaikyti, kad jų 

vaikai nebus ištuklėti gerai 
ir bus našta draugijai, ku
rios nariu esame kiekvienas, 
todėl mums turi rūpėti ir 
kiekvienas žmogaus sveika
ta, ir dora, ir proto išlavini
mas ir daugelis kitų dalykų, i 

nes kvailoj draugijoj ir jis 
ir jo giminės, draugai ir vi
si draugijos nariai nukentės. 
Tik protinga, sveikai išla
vinta, savo reikalus suprasti 
išmokinta draugija savęs 
nenuskriaus.

tus, neretai mums prisieina 
kovoti tai su mulkinimo pla
tinimu, tai su ekonominiais 
draugijos išnaudotojais, tai 
su apšvietos stabdytojais.

Aišku, kad juo geriau ka
tras esame išstudijavę drau
gijos padėjimą, jos klesas ir 

aiškiau matome, kaip var- 
žiai musų ypata yra surišta' 
su tos ar kitos klesos reika-1

i 

lais — tuo stipriau stojame, 
už tos klesos apginimą. čia’ 
jau eina gyvenimo kova, ko-i

Namų Ofisas:
3323 SO. MISTED ST

Imkime da viena pavyzdį. 
Jeigu aš matau namą de
gant su žmonėmis ir bėgu 

nėra fanatizmas. Aš ir da
ugelis kitų matome žmoniją 
deginant melu, prietarais ir 
neiti gesinti tos melo ir prie
tarų ugnies, butų prasižen
gimas. Melą skleidžia tikė
jimas, melą skleidžia kapi
talistai, melą skleidžia melu 
per amžių šertieji žmonės,* 
todėl vieni musų einame ge
sinti vienos rūšies melo ug
nies, kiti kitos rųšies. Apie 
tuos atskirus melus pakal-

Taip, p. Liet. Liut., jei 
žmogus yra įsitikinęs, jog 
girtuokliauti gera, aš visa
da užsipuldinėsiu ant tokio 
jo įsitikinimo. Jei žmogus 
yra įsitikinęs, jog melas yra 

neapkentus, reikale juos iš
naikinus ir tt. Tokia sąži
nė ir tokie įsitikinimai ken
kia ir man ir vIšaTTmtmTJr 
ir juos reikia rauti laukan.

(Daugiau bus.)

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
stų atmintį, prastų regėjimų, 
dvokiantį kvapą, Širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
ku ir kojy, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose 
vos skaudėjimus, ; 
tamsus linkiai apie 
nudizmas, raudonoji gysla, su
skylamas, dusulis, spuogai, 
di plėniaiz 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; „ „ 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, 
gydymo.

Jeigu jus pirmiausia esate 
ligos arba 

silpnumo, jus neturite gaišinti 
laiko bandydami, bet eikite 
pas geriausią Daktarą arba spe 
cialistą pirmiausia ir Čėdykite 
laiką ir pinigus.

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

Mano sąžiniškas patarimas

d v kai. Vai an d 
ak. Ned. 9 iki U 
:HN EIDER
gi v. kam. Ashland 
angstas, Chicago.

Mi
i 27 N. OEARBORIi ST. 

Room 1111-13 Unity Bldg.
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Del ba-

Girdėjau, kad Jaunimo Rate-

na svetaine žmonių, o mišparų
hs. Ir ko čia nebuvo! Ir pra
kalbų ir teatrų ir kitokių pasi
linksminimu. O ja 
tių — tai net perda 
lių čia eina dideles

p. Bulotai ir Žemaitei, atsibūvu 
silts Kalėdų dienoje. Vietini:

žmones nuo lankymosi bažny
čion. Juk ten vien barniai ir

vare musų “katalikiškosios są- 
jungiutės” prieš Jaunimo Rate-

Ir piemenimis, ir pusberniais, ir 
žvberniai ir kitokiais “gražiais

žrmonės, tuoj musų “gerieji” pa- 
rapijonai (nesakau, kad visi) 
varo smarkią agitaciją prieš. 
Kiti beagituodami ir šaltojoj)
patenka... Varo, žinoma, agita
ciją ir pirmeiviai, but vist ik ne

pijonus lankyli bažnyčią nenie
kindamas kitokiu nuomonių

< 4.

žmonių. Dabar jis elgiasi kaip 
lik atbulai. Pasakysiu, kad to

NAUJIENOS'
-Al

kariuomene,

niais”, “velnių kupčiais” ir kito-

imtais “perlais.
sprandus nusisukti bešokant. 
Bet tie kun'igužio “velijimai”

Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai E

tolinus

Mat ta
4-

čio apskričio suvažiavimas, tai
gi manoma surengti vakarėlį.

suktųsi, žinoma,

ti dainų.

But

šinasi tokiam “svarbiam” suma
nymui. Klerikalu M. Abračins- c

antifoną apie. Lietuvos vargus. 
Socialistai ramiai ir rimtai nu
rodinėjo tos “rezoliucijos” be
vel tingumą. Pagalios eita prie 
balsavimo. Didžiuma balsų 
nutarta atmesti minėta “rezo-

Klerikalai ir sandarie- 
............ u...

zoliuciją” numesta į gur- 
Tai jau kelintu kartu mu-

visuomenėj

Gruodžio 30 d. LMPS. suren
gė balių. Publikos privažiavo 
net iš kilų miestukų. Matyt vi
suomenė pradeda suprasti ir

jų vakarus.

rinko gana gražus būrelis žmo
nių ir visi ramiai klausėsi. Au
kų L. Š. F. surinkta $49.55.

patingai ant baliaus susirinko 
gražaus jaunimo. Nei viename 
pirmiau buvusiame baliuje ne

Jaunimo Ratelis lures nemažai

rimas

lių nuėjo vėjais.

zodziuose, bet ir darbuose. 
Kalėdų dieną bedūlinant plaka
tus p. J. Shopienei prie vietines

Bet

apgarsinimus,

leidimas. Reikia pažymėti, 
kad nekurioms parapi jonkoms

tos jų net rankomis plojo ir re

kains ragus.” xMat kuo 
už- 
len

<auj us

Jaunimo Ratelio
lu: Išgamą ir
Jiesą.” Taipjau

įbus mono

o jau lošimas

kunigui. But kur tau! Naujų 
Metų dieną sakydamas pamok-

Lekavičių, suminėdamas

darė nutarimą, nepriimti savo

Vadovaujant gerb. M. Petraus
kui padainuota kelios dainos ir 
sakyta deklamacijos bei mono
logai. Vakariene buvo labai 

nusisekė. 
L. M. D.

klauso prie LMPS.

MONTELLO, MASS.

Name atsibuvo visuomeninis su
sirinkimas, kur išduota galutina 
Lietuvių Dienos Komiteto ats-

del karės,$2779.08.

kuomet kiti visi Lie tuviu Dienos 
4.

išlaidas bei mažo atlyginimo už 
ju triūsa Lietuviu Dienoj, lai

to, tai aš parūkuočiau 50 dolerių

tiems savo broliams

svarbiam momente, Tai ką jau

v o

kinis

gavimus ir protestas 
kiečius, kurie varo

klausimu,

užprotestavo.

kino socialistus, kam šie

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA C1I1CAGOJE. 

saugioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje.
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitu 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR 
prezidentas 

OTTO KASPAR

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys

V. F. MASU EK 
prez. Pilscii Lumber

auga.

MELROSE PARK, ILL.

Nau j ienų
Malonėkite duoti vielos mano 
pasiaiškinimui jūsų gerb. laik-

mjienose” tilpo korespon-

aprašyta mano

ską pranešė, tai norėčiau kiek 
pridurti, nes tai, mano nuomo
ne, svarbu visuomenei žinoti -..

kunigų ir jų suorganizuotų “vy
čiu.” Dalykas buvo tame. Pre-

4 v

zidentui Wilsonui paskyrus taip 
vadinama Lietuviu Diena ir

4 C 4.

mes, melroseparkicčiai, rengė
mės prie aukų rinkimo. Tuo 
darbu jau nuo senai, 1. y. pra
džios karės, užsiėmė Sąjungą

šešių progrese v iškų draugijų

nuo

Lieluvių Dienos Melrose Parko c

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros.

vice-prezidentas 
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 

KAPITALAS

GEG. C. WILCI
Co vice-prez.

JOZEF SIKYTA |
kasierius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALU/ IMA LIETUVIŠKAI

C. J. VGPICKA
F. Wilce Co. prez.

[Brewing Co

no dr-jos komitetu, nors d r-j a 
nei viename savo susirinkime 
tokio komiteto nėra išrinkus. 
Tą “komitetą” sutvėrė atskiri C C

dirbau su tuo vyčių pramanytu 
komitetu, tai viename šv. Jono

volai pervarė be balsavimo nu-

kuriuo aš likau suspenduotas 
likaus suspenduotas 6 men. Mat 
tie vargšai Chicagos “metodolo
gijos” mokslo prisiėmė, mano.

mijai. 'Tiek šiuo kartu.
Antanas Jesinskas.

MUSKEGON, MICH.

kai auga. Vis dėlto iki šiol vie
tos lietuviai neturi jokios drau-

kosi

laukimą

ii, žmonių, kurie sa
rau tą organizacijos 
nemaža... Bei jie 
a progos Man, ro

a netikusi
C v

ir stoti tuo-

nieji, kupini gyvenimo jiegos,

laimingesne darbo žmonių al- 
4’4 L

kimus išsklaidyti senuosius prie
tarų ir nežinės ukus ir pažiūrėti 
tiesiai Į šviesią ir laimingą at
eitį. Muskcgoniečiai, subruski- 

Studentas.me!

Skaitytojų 
Balsai.

S. D. A. REIKALUOSE.

jau prabėgo valandėlė laiko 
po mano atsišaukimo per

Į mano klausimus daugumas 
chorų atsakė. Pagal daugumos 
chorų pritarimą, valdyba nebus 
renkama 1917 melams.

'Taigi dabar mes turime žiu-

ant geriausių pamalu ii

vienijimo valdybos
t"' -’j.............................. ■“ ------------------

susi-

—Los Angeles Times.
Aršiausia karės įnagis, tai žirklės, kuriomis ji apkarpo 
gyventojų duonos kąsnį tai p, kad žmonės kone badu

nes valdyba vos lik pradėjo su
sipažinti su susivienijimo reika
lais ir jau turėjo apie porą su
sirašinėjimų ir dabar rengias 
pradėti savo pareigas pildyti.

Aš norėčiau pabriežti daini
ninkams nekuriuos pamatinius 
susivienijimo reikalus, kurie, 
mano nuomone, yra nevisai tin- 
kam i del susivienijimo gerovės. 
Nors susivienijime yra referen
dumas, pagal taisykles turėtų 
duoti įnešimus patįs chorai, liet 
aš žinau, jog chorai pakol kas 
susivienijimo reikalus mažai 
pažįsta, taigi prašyčiau, kad 
čion pakeltus klausimus pradė
tumėte ' gvildenti. Pirmas ir 
svarbiausis dalykas tai finan- 
sai, o finansiškas susivienijimo 
stovis yra negerai nustatytas. 
Dabar yra taip, kiekvienas cho
ras prisidėdamas prie SLSDA. 
užsimoka 5 dol. ir toliau, nors 
priklausys ir šimtą melų nemo- 
ka.nei cento. Kaip susivieniji
mas galės gyvuoti ir gaminti 
chorams dainas jeigu jam nie
kas nemokės nei cento. Tada 
nebus nei už krasos ženklus iško 
atlyginti, o kad nuveikus ką ge
resnio, lai nėra kas ir svajoti. 
Mano nuomone, jeigu chorai 
nori gauti gaidų, o las jiems bū
tinai reikalinga (susivienijimui 
pagaminimas gaidų atsieitų pi
giai), tai tegul palįs chorai ap
svarsto ir nustato mėnesine ar

4 

metinę susivienijimo nariams 
mokestį. Finansinis sutvarky
mas pagelbės abelnam susivie
nijimo sutvarkymui. Kitaip ne
galima žinoti, ar choras gvvuo- 
ja ar ne.

Kitas dalykas, lai susivieniji
mas SLSDA. su Naujosios An
glijos Soc, Dailės Federacija. 
Kaip aš girdėjau, lai mes turi
me vienus ir tuos pačius tikslus, 
lik Soc. Dailės Federacijos pla
tesnis programas, nes prie musų 
lai yra prie SLSDA., priklauso 
vien chorai, o prie SDF. pri
klauso dramatiškos draugijos ir 
chorai.

Kaip girdėtis, jų mokestis yra 
kitaip nustatyta. Jie moka įsto
jimą po 2 dol. ir paskui po 10 
nuoš. nuo parengiu vakarų už
darbio. Teko girdėti, kad jie 
nori išleisti dailės žurnalą, tai 
kodėl SLSDA. neprisidėti prie 
leidimo to žurnalo ir nesujung
ti visos Amerikos Soc Dailinin- 
kų spėkas į bendrą sąjungą?

Pasvarstykite, draugai.
S. L. S. D. A. pirmininkas, 

M. Petrauskas,
Chicago, III.

IMITUOKIM.

Imitacija (pamėgdžiojimas). 
galima sakyti, yra progreso, ci
vilizacijos molina, nes ragini
mas imituoti pag’imdo orą pra
dėti... Kas gali nuveikti kokį 
nors darbą be pradžios, bandy
mo, maleriolo? žinoma, kad 
niekas, urnai atsakytume, nes 
bandymas reikalauja pra
džios, o pradžia maleriolo. 
Jie ) atskirai egzistuoja bet 
jiems susivieni jus veikime, pa
gimdo mechanišką gyvybę ar 
tam panašiai. Juos galima ly
ginti su Dievais, nes lik per jų 
kooperatyvišką darbą viskas 
vystosi, palaikoma.

Mokslas • lai jųjų produk
cija; jis aiškina viską, kas jam 
lik prieinama. Apie neprieinan
čius, neišaiškinamus klausimus 
mokslas sako: “Nežinau.” Jis 
nemeluoja, bei tvirtai atsiliepia, 
kad “nepermalau” kokiu budu 
atsirado pradžia, bandymas, 
materialus *) šiame klausime 
mokslas nugai pasakyti, ką 
“Sulvertėjas” imitavo, kad iš 
“Jo” pradinio bandymo matome 
rezultatą. Tik vien “kunigai” 
gali lai išaiškinti, žinoma, nevi- 
siems.

*- 'Teorijos nurodo kaip, bet 
lai ne faktas.

Musų diedukai imitavo gam
tą, gyvūnus; jie aiškino gamtos 
apsireiškimus įr gyvūnų veiki
mą ir sykiu bandė veikti taip, ir 
biskį kilaiti, kaip gyvūnai veikė. 
Tuoni daug ko išmoko. Vėles
nieji, nelik imitavo tą, ką diedu-
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rimo pirmesinųjų rpadėtus dar-

Mes turim daug ką imituoti. 
Galim pradėti nuo prastų dar
bininku

vas apsipaciavimas
nedaug ko nuo 
išmokti, vienok

ma, nuo nemokytų, nemąstan-

ku išmokti. Darbininku už-
4 C

duotis: dirbt sunkiai, vargt, ne
mąstyti ir daugintis. Imituo- 
kim rašėjus, mokslininkus, val
donus, kapitalistus. Nuo jų

gvvem ma

gyvena - stengkimės ir mes lai 
daryti; jie mus apvagia, neap
mokėdami už musu darba

< 4

atimti nuo jų turtą, 
klauso visiems, ant

taip ir mes vadinkimės; jie nei
na už tėvvne kariauti ni'ikim j
ir mes, nes kvailiais liksim, jei-

mo” kariausim; jie augina po 
mažas šeimynas, nors ir turi 
kuo užlaikyti didelę, —- daryki
me taip ir mes ir pamatysim, 
kad viskas persimanys.

bai svarbus, ypač mums darbi-

mes

ir nckatalikai jau senai tuo nau
dojasi. Ačiū pažangesnėms mo-

romos kataliku
4.

tamsiąją
i Daug

tarimą, “buk vaisinga” ir nuno-

kėliais, užaugindamos juos svei
kais, protingais vvrais bei mo
lerimis. Mums, ypač musų mo-

mąstyti apie lai, nes nuo to pri
klauso gerovė, ateitis. Mes nuo
dėmę, kriminališką nuodėmę 
papildomi*, daleisdami ateiti 
mažyčiui į šį pasaulį, kuriems 
nuo neturtingų tėvų, nieko gero

Stebėlina, kad

inir-

mis. Molinos, taip pat ir mer-

atbulai;

Bukalbėda-

šų švenčiausiai d'idžiausiu no-

vaistini li

ali, kad didžiuma moterų ne iš 
4.-

noro”, bet prieš norą gimdo

lamsios yra ir išsvajoto “grie- 
ko” bijosi. Bet didžiuma “grie- 
ką” padeda į šoną, sakydamos;

Reiškia, kad nemokyti, neturtin

Darbininke, pamąstyk!..

ga m i na

prasižengimas neatleistinas.

tuzino neužauginsi

lai kam tiek “storulis”, 
stis save ir likusiuosius.

ksiąs mus pačius su pačiais su
pažindina; ji .pažinus visos tam-

sipažinus su kūno ypatybėmis, 
sudėjimu, veikimu, nelabai
sunku nuo

už-

rioje vaisingumas spar 
puolė; jau 1908 m. gimd 
mirtingumas susilygino.

nu-

depmai mokėti uz kūdikio*' jr 
pagerinimai darbaviečių, kurio
se1 moteris dirba. Ir niekas ne

sno.įa, kad sails puola , mes 
atidos i tai nealkreipkim, bet 
ve ikim pagal savo turtą. Jiems 
“šalies puolimas” pasibaisėtinas, 
nes į apie porą tuzinų melų be
darbių skaičius žymiai pamažė-

kalauli geresnio užmokesčio. 
Tąsyk jiems butų didelis smū
gis, nes bedarbių armija lai vie-

žemiausia

gam in tojai nenorės

Mokslo

ma. 'Turim pažinti save ir savo
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Darbininkai 
valdžios tarnyboj.

busią mokama tik 400 dole- 
rių metams. Ir už tokia al
gą jis dirbo dvejus metus, 
kol paskui pakelta jam buvo 
iki 500 doleriu.

tikros komisijos federalėj 
tarnyboj dirbančių darbi-

reivesnio, biauresnio, kaip 
kad dabartinis Chicagos 
mokyklų tarybos pasikėli
mas paversti viešąsias mo
kyklas militarizmo auklėja
momis įstaigomis, įvedant į[ Protestų rezoliucijomis jie 
jas kareiviškąjį vaikų lavi
nimą?

Ir kuomet mokyklų tary
ba-daro visa, kad viešąsias 
laisvąsias vaikų auklėjimo 
įstaigas pavertus kazarmė- 
mis, Chicagos žmonės nieko 
sau iš to nedaro, tartum kad 
jų visai tat neapeina, kaip 
jaunos jų vaikų sielos bus 
militarizmo nuodais peni
mos ir gadinamos.

Ar gi žmonės to nesupra-

bando pašaukti tvarkon be
siginčijančius ir užgesyt su
kurtą ūpą. Tai labai gerai. 
Reikėtų tik draugui Kapsu
kui susidėti atgal savo laga
minai! bent dalį atsivežtų 
prekių, musų judėjime nor
maliai santykiai vėl užvieš
patautų.

gruod. 31 d. 1916 m., srovių 
susivienijimo pakeltame kla
usime išnešė rezoliuciją, kad 
“C. Am. Lietuvių Komitetas 
sudaryti visoms Am. Liet, 
srovėms centralę organizaci
ją paveda C. Komiteto rašti
nei tuo reikalu susižinoti su

ra ir L. S. S., kad atlikus vi
su prirengi m o darbą ir suša
ukus visuotinąjį suvažiavimą 
ne vėliau sausio 15 d. 1917 
m.”

ne ga-

koše.

si. Bendroves nžman; 
bendrovės dali nustatė

prasižengimas, jeigu žmo
nės šitiems mokyklų tary
bos ponams, tiems didžiulio 
biznio tarnautojams duos 
valios ir leis jiems viešąsias 
mokyklas paversti militari
zmo sėklinėmis. Reikia pro
testuoti kuoaštriausia prieš 
militaristų gaujos pasikėsi
nimus ant musų syki jau iš
sikovotų laisvųjų auklėjimo

Draugas J. Prušinskas 
suteikė "Naujienoms'’ gra
žų prezentą, būtent, dailiai 
apdarytus "Naujosios Ga
dynės” 1906 metų komple- 
tus, "Skardo” 1907 metu ir r c

"žarijos” 1908 metų.
Už tokią brangintiną do

vaną tariame drg. Prušins- 
kui didelį ačiū.

Komiteto 
vusi A. L. 
atsakymo tame reikale, išsiu
ntinėjo pakvietimus į organi
zacijas siųsti delegatus susi- 
Hnkiman ir lokiuo bildu su
laužė C. A. L. Komiteto aug- 
ščiau minėta nutarimą.

silikimą priešinasi Wilkes- 
Barre visuotinojo suvažiavi
mo nutarimui ir minčiai, bu-

užmanymui prisirašo prie be

Įbes sau

du pasibaigė žymiausios pa
skutiniu laiku karės. Tan
kiausia kokia nors neutralė 
šalis pasisiūlė tarpininkauti 
kariaujančioms šalims pa- 

I prašius ,bet nevisada. Lai
ke Krimo karės pirmutinė 
linkui taikos žingsnį padarė 
Austrija, kuri užėmė ypati- 

' ngą vietą tarp kariaujančių 
šalių. Ji pasirašė po taikos 
kontraktu Vienoje, kuriame 
dalininkais taipgi buvo An
glija ir Francija, nors aktu
aliai jodvi nedalyvavo karė
je. Austrija padirbo mini
mum reikalavimus Anglijos 
ir Francijos ir perdavė juos 
Rusijai su savo pastabomis. 
Rusija statė savo reikalavi
mus, bet galų gale prieita

Kitokios rūšies įsikišimas 
vadinasi autoritetišku, ka
da didėsės valstybės beveik 
pareikalauja karę sustabdy
ti, kaip parodo istorija Grai
kijos su Turkija karės 1827 
m., Balkanų karės 1912—13 
m., kuomet Europos didėsės 
valstybės savo įsikišimu pri
vertė karę sustabdyti.

Karėje Amerikos su Ispa
nija Francijos pasiūlymai— 
patarimai privedė prie tai-

no konferencija paskyrė ši
mtą dolerių Sąjungos Namo 
fondui. Musų koresponden- 
ntas tuo didžiuojasi. Pa
lauk, prieteli. Savo žodžio 
dar nepasakė draugas Stil- 
sonas.

us musu žmones ir išnaudos

neturėtu to 
c

rašiusieji nariai laikome* sau 
me viešai protestuoti 
C. Komiteto raštinesBaltuosiuose Rūmuose 

džianitorius, kur jau dirba 
j, 

gauna algos $1.50 dienai, ir

Draugo Kapsuko atsivež- prieš

ninku algomis, darbo laiku daugiau kaip,, dešimts metų
li’ darbo sąlygomis rupinties 
pranešimo pasirodo, 1

valstybės samdomieji dar
bininkai beveik dar labiau

'<a(l tik paskutiniu laiku jam pri-
dėta. dar 25 centai daugiau. 
Visu savo tarnavimo laiku 
jis neturėjo nei vienos liuo- 
sos dienos, nei vienos šven
tės, o už kiekvieną išliktą 
nuo darbo valandą jam at
skaitoma iš algos. Kiti Bal
tųjų Rūmų darbininkai gau 
na taipjau po pusantro arba 
dagi mažiau dolerių dienoj.

Tatai parodo, kad valsty
bės tarnyboje darbinin
kams, ypačiai dirbantiems 
juodąjį darbą, toli ne pyra
gai. Dėdė Šernas moka iš
naudoti juos nėkiek neprašy
čiau už privatinius kapita
listus.

Nestebėtina todėl,
daugiau kaip penki šimtai 
tūkstančių federalių darbi
ninkų kreipėsi dabar kong- 
resan reikalavimu, idant 
butų įvesta minimalė moke
stis — 3 doleriai kiekvienam 
federaliam darbininkui tu
rinčiam daugiau kaip 18 me- 

(tų amžiaus.

■

Apžvalga
kslu yra ne išnaudoti kilus, 
bet lietuviams patiems nuo

tinių kapitalistų ar kompa
nijų samdomi darbininkai. 
Komisijos pranešimas, bū
tent, parodo, kad dvidešim
tas nuošimtis visu federa- 
liųjįarbininkų gauną ma
žiau kaip 720 dolerių algos 
metams; dešimtas nuošim
tis gauna nuo 720 iki 840 do
lerių metams; penktas nuo
šimtis gauna 840 iki 900 do
lerių, o dvidešimts trįs nuo
šimčiai gauna nuo 900 iki 
1000 dolerių metams.

Komisija savo pranešime 
papasakoja apie tokius atsi
tikimus, kurie labai vaiz
džiai parodo, kokį vargą ir 
išnaudojimą kenčia kai-ku- 
rie valstybės samdomieji 
darbininkai. Privedame po
rą pavyzdžių:

Vienas vyras ilgus metus 
tarnavo Suv. Valstijų laivy
ne. Apleidžiant tarnystę 
jam buvo duoti geriausi ate
statai. Jis laikė civilės tar
nybos kvotimus ir, juos iš
laikęs, gavo darbo general- 
adjutanto biure kaipo pa
siuntinys, su 60 dolerių al
gos mėnesiui. Darbas jo bu
vo nelengvas ir atsakomin- 
gas. * Sulig nustatytu pienu 
jis turėjo nuolatos bėgioti 
laiptais augštyn ir žemyn 
penkiais rūmų augštais ir 

nešioti dokumentus iš vie
nos kanceliarijos kiton. Taip 
laiptais ir departamentais 
bėgiodamas jis padarydavo 
ne mažiau kaip penkiolika 
mylių dienoje. Komisijai 
jis pasisakė, kad jeigu jis 
gautų paaugštinimą, tai 
gautų algos 70 dolerių mė
nesiui, bet paaugštinimas 

sunku gauti. Klesoj pasiun
tinių, kur algos temokama 
60 dolerių mėnesiui, visa jų 
53 žmonės; tarp jų esą ir 
tokių, kur jau dvidešimts 

penki metai kaip laukia pa- 
augštinimo į klesą su 70 do
lerių algos mėnesiui...

Vienas vyras laikė kvoti
mus pačto raštininko tarny
bon, kame algos nustatyta 
600 dolerių metams. Jis 
kvotimus išlaikė, bet kada 
pradėjo dirbti, jam buvo ’giu ir pavartoti saviems re- . ... •

KLIBINA SMEGENIS.

laujame nuo C. A. Komiteto 
raštines musu visuomenes di- 

4.

desnės ar mažesnes dezorga
nizacijos išvengimui griežtai 
laikytis Wilkes-Barre visuo
tinojo suvažiavimo ir C. A. 
Komiteto posėdžių nutarimų.

duoit save išnaudoti tik dėlto,

Tas Lietuvos klausimas Euro- galimama 'ir laukti, kad An
glija išsižadėtų senai išban
dyto ir niekad neapgavusio 
arkliuko.

Taigi Anglijos interesuose 
kaip tik ir yra nutverti nepri- 
aulminga Lietuvą. Iš vienos

V. Lukoševičius — iždin.

kad

silieps kongresas, pamatysi
me vėliau. Jis labai susirū
pinęs tuo, kaip čia išleidus 
kasdien daugiau kaip po mi
lijoną dolerių militarizmą 
auginti. Ar jam taipjau pa
rups ir darbininkų teisingi 
reikalavimai?

Kazarm in im as 
viešųjų mokyklų.

Viešosios musų mokyklos 
ikišiol buvo mažiau daugiau 
laisvos. Joms įsteigti ir lai
svas padaryti, žmonės padė
jo daug darbo, pergyveno 
daug kovų. Prie jų iškovo
jimo daugiausia prisidėjo 
pirmutinės darbininkų 
ganizacijos.

Tatai, kas kovos keliu 
ro laimėta, turi but ir
liau išlaikyta. Jei prieš mus 
gyvenusios kartos per kovą 
įsigijo viešų ir laisvų moky
klų, tai dabar, jeigu žmo
nėms rupi savo vaikų auk
lėjimas,- jie privalo tas mo
kyklas saugoti ir ginti nuo 
visokių reakcijos pasikėsi
nimų paversti jas savo įna-

or

to-

Kares pradžioje tautininkų 
protavimą atstovavo rusiška- 
sai patriotizmas. Jie mėgo caro 
batiuškos valdžią, ir jie tikėjosi, 
kad iš los valdžios pareis visos 
malones Lietuvai. Jie geide 
pergales Rusijai, jie garbino 
Rusijos talkininkus už tuos pa

vę); ir jie susiriesdami keikė 
“barbarus-teu tonus.”

Kad pamačius, kokį progre
są padarė po to tautininkų min-

išvadžiojimus:

nai vis girdima,

Girdėjome, kaip keletą kartų 
tai rusai, lai anglai vis inti-

kariaus iki karės pabaigai. 
Kam reikalingi tie iii tiki lieji
mai? Jie reikalingi — tai

Rusija. Mes juk niekad ne
girdėjome panašių intikinėji-

pušių, nes pas juos nebuvo 
reikalo intikinėli.

ūgli jos interesuose iš vienos

neperdaug sustiprėtų kaipir 
Vokietija, ir lodei jos intere
suose bus sutverti Ncprigul-

tų sutartį su Vokietija, irgi tu-

klausomybę, tai yra už tai, 
kad Vokietijos rubežiai nesi- 
janglų su Rusijos rubežiais.

Žinoma, dabar Anglija apie 
tai tyli. Jei ji apie tai pradė
tų kalbeli, rusai tuojau pada
rytų paskirą taiką. Bet tai
kos konferencijoje ji, be abe
jones, tai pareikalaus. Visas 
pasaulis juk žino, kad Angli
ja pripratusi svetimomis ran
kom is iš ugnies imti 'keptas 
bulves. Jos dėkai tik ifcf buvo

Lietuvos, nes vokiečiasm tas 
paranku. Jei Lietuva ir bu
tu neoriau įminama, bet eko-

kariauta, nes Lietuvai tapus 
neprigulminga, joje niekas 
negalėtų konkuruoti su voki-

A ugi i jos interesus. Todėl y- 
ra labai daug šansų, kad po

tiškai neprigulminga.

cia jau, pasirodo, tautininkų

Sekasi jam, tiesa, nekaip. .li

n in t Rusiją. Tuo gi tarpu An
glija, kaip visi žino, tai pačiai 
Rusijai yra prižadėjusi pavesti

jeigu talkininkai laimėtų karę.

SUIRUTĖ C. K KOMITETO.

A. L. C. K. keletas mėnesių at
gal įsikūręs Wilkes-Barre ’j e ti
kslu surengti Liet. Dieną, dabar 
išsiuntinėjo pakvietimus įvai
rioms organizacijoms, kad jos 
atsiųstų savo delegatus į “visų 
srovių suvažiavimą,” turėsiantį 
įvykti Brooklync, 15-16 dd. sau
sio.

s'itam pakvietimui niekas ne- 
priląrė, išimant tautininkus. Bet 
mus nustebino, kad jam pasi
priešino ir dalis paties C. K-o 
narių. Kun. Kemėšio “Darbi
ninke” skaitome sekamą viešą 
protestą cenlralib lietuvių ko-

— Organizacijų atstovai su
si važia vime^rugs. 17 d. 1916 
m. Wilkcs-JlaiTO, Pa., įsteigė 
C. A. L. Komitetą nukentė
jusiems nuo karės šelpti vien 
tik “Lietuvių Dienai.”

— C. A. Rietuvių Komitetas 
posėdyje lapkr. 30 dv 1916 m. 
Wilkes-Barjčę, aukoms nesu- 
šioj us (la I) la Ilk t i, n u ta ręs 

ryo veikimą iki i ' . •

ntas, iždininkas ir pirmasis sek
retorius kelia viešus protestus 
prieš kilų komiteto narių žing
snius. Aišku, kad šie trįs pro
testantai remia kmi. Kemešio 
politiką. Bet, iš antros pusės, 
Kemėšio laikraštis aiškina, kad 
C. K-o didžiuma varo politiką, 
naudingą tautininkams, žodžiu,

buvo girių karaliais. Jie kas 
melas iš Lietuvos išleisdavo 
j Vokietiją už šimtus tuksian
čių rublių sielių ir krovė sau 
turtus iš to, o lietuviai net 
medžio negalėjo gaiitT, jei 
jiems jo prireikė.

Taip pat buvo ir su kitais 
Lietuvos produktais; visi jie 
ėjo per svetimtaučių 
ir neina nešė jiems, o

Rusų su japonais karėje 
prezidentas Roose veltas ta
po apskelbtas sutaikintoju 
ir už tai jam net buvo pas
kirta Nobelio dovana. (Vie
nok jis jos negavo.)

Amerikos civile karė, fra- 
neuzų su prūsais karė, būrų 
karė ir Turkijos su Italija 
karė pasibaigė be tarpinin-

ne lie

bevieny-
darni” Lietuvą.

štai vieno “Darb.” bendrada
rbio nuomone apie tą suvažiavi
mą (jam, matoma, pritaria ir 
“D-ko” red.) :

Ka tuo norima v

ra musų liberalų paskutines

. Iš paskutinių veikimų persi
tikrino, kad jie silpnai stovi

vejalis gali juos nuversti; net

nu-
ėjo po velniais.”

Patsai jų šukavimas “peace 
at any price” (taika vis vie
na kokiomis sąlygomis) ir tas 
savo ra ūkiškas šaukimas su
važiavimo liudija, kad jau 
musų liberalai prilipo liepto 
galo, ir griebiasi visokių prie
monių, kad palaikius savo gy
vastį; nes mat jų tikimasi, 
kad sušaukus suvažiavimą, 
jiems pasiseks tuomi užrišti 
žmonėms akis — sudemorali- 
zuoti liaudį, o patiems 
pasinaudoti.

NAUJI BUDAVOTOJAL

to

Iš Grand Bap'ids’o du žmones 
praneša “Lietuvoje,” kad tame 
mieste esanti įsikūrus lietuvių

tuviams.

gi irimas už jų darbą. Jie ma

tas neprivalo atsikartoti. Lie
tuviai patįs turi pasinaudoti 
savo darbo vaisium. Ir va 
Liet. Dailidžių B-ve kaip tik

Pas mus yra gabių ir nusi
manančiu amatninku ir mes C l
galime išdirbyslę, pramonę ir

ir svetimtaučiai. Todėl ne

(loti, ar kad mes neįstengsime 
užimto darbo kaip reikiant

netiesa,

tur-butBendroves agentams 
labai svarbu, kad žmones neim

Bet straipsnio

bendrovę. Jie sako, kad kapi
talas rnadasi svetimtaučių ran
kose. Na, o jeigu kapitalas Lie-

— ar tuomet Lietuvos darbinin
kai nebūtų skriaudžiami? Kur 
yra kas-nors malęs pa našių ste
buklų?

Taikos konferen
C1JOS

Pasaulio karės užsibaigia 
taikos konferencijai priėjus 
prie kokios nors sutarties. 
Pastebėtina, kad bent pas
kutiniais laikais pradėjus 
kalbėti apie taiką ir sušau
kus konferenciją visuomet 
karė buvo užbaigta. Reikia 
tikėties, kad jei dabar pra
sidės taikos konferencija, 
tai ir ši karė užsibaigs, nors, 
žinoma, dabar gana sunku 
ką nors tikra atspėti.

Šluoji

Nuo pirmo žingsnio iki 
galutinam ginklų 
paprastai praeidavo 
mėnesiai. Dalykas papras
tai eidavo šitokiu keliu: Pir
miausia įsikišimas kokios 
nors neutralės šalies, paskui 
sutikimas kas link tvarkos 
taikos diskusijoms, paskyri
mas valstybių atstovų, pas
kui pati taikos konferenci
ja ir, ant galo, valstybių pa
tikrini m as k o n f erenci jos
nutarimų ir galop ginklų 
padėjimas.

Taikos konferencijos vi
sados buvo vedamos prie už
darytų durų, bet spauda vi
suomet pajiegdavo žinių aš- 
gauti ir paskelbti. Taikos 
konferencijos tęsiasi nuo 
kelių dienų iki kelių mėne- 
nių. Pvz. Krimo karės kon
ferencija tęsiasi nuo vasario 
25 d. iki kovo 30 d.; Ameri
kos su Ispanija karės 
lapkričio 1 d. iki gruodžio 
10 d., Rusų su Japonais ka
rės — 25 dienas.

..Briedžių Antanas.

nuo

Verbavimas kariuomenėn.
“Birž. Vied.” per Kopėti ha- 

geną gavo žinių, kad mobiliza
cijos skelbiamai išlipyta ne» tik
tai Lenkijoj, bet ir Lietuvoj: 
Vilniuj, Kaune ir kituose Lie
tuvos miestuose. Vokiečiai 
kviečia rašylies lenkų armijon 
ne tiktai lenkus, bet visus šalies

Pradėjus nuo 22 lapkr. visose 
miestų savy valdose priimama 
savanoriai lenku kariuomenėn. c

Dideliuose miestuose intaisoma 
tam tyčia savanoriams prirašy
mui biurai.

skelbimuose, — gali užsirašyti 
visi lenkai nuo 18 — 45 m. no 
skiriant kalbos ir tikybos (?!)

Tinkamieji kariuomenėh in
teligentai gali užsirašyti kariuo
menėn iki 50 metu. Tokie aki- t.
riama į oficierius.

Kažin, ar daug Lietuvoj rasis 
panašių silpnapročių, kurie pa« 
norės rsiyties į kariuomenę, pa
tįs nežinodami kam ir už ką Be- 

s
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gamtos ka- tuvių Socialistų Jaunuomenės į

Naujienų Trijų Metu 
Sukaktuves

Su Vasario pradžia sukako trįs m. 
nuo NAUJIENŲ gimimo. Dėlto, jų 
trejų metų sukaktuvėms apvaikš
čioti Naujienų Bendrovė rengia 
grandiozų Vakarą sekamo Vasario 
men. 18 dieną Pilsen Auditorium 
Salėj, kampas Blue Island Ave. ir 
18tos gatves. Rengkites ! Artimes- 
nios žinios bus paskelbta vėliau.

Sukaktuvių Vakaro Komitetas

a

I Jaunuomenes Skyrius

Laiko brangumas

Sykį buvau aš tenai A. P. čechov.

(Aukauju p-lėi T. Cibinsky)
Pasikalbėjimas žmo= 

gaus su šunimi.

Aleksei Ivanovich sudavė sau 
kumštini per krutinę ir

ganias. Tu manai, kad 
ką Korniuškiną ne del 
liežuvio išvijo? A? O k

pra dė

in t ri-

mano

paglemžė komiteto 200 rublių, 
o kaltę numetė ant Surguševo? 
Ar lai ne aš? Biaurybė, farizė- 
ius, Judošius! Pataikūnas, kv-

Romansovas nušluostė ranko
mis ašaras ir pradėjo garsiai

mažens niekas man išmintingo

kvenas skaito mane niekšu, o 
i akis visokius nunešiotus kom-

kas užvažiuotų per fiziognomi-

i) ie!

Romansovas susvyravo ir už-
V

krito ant šuns.

fiziomordiją! Negaila! Nors 
ir skaudu, bet nesigailėk! Na

čiai ir jų bendradarbiai nemato i

jeigu šita organizacija neimtų 
naudinga LSS. 9-tasis. suvažia
vimas butų ją atmetės Bet

Kokią naudą mes turėsime iš 
draugų, pasikalbėjimų, knygų, 
važinėjimų ir net iš pačios svei
katos, jeigu mes neturėsime lai
ko pasidžiaugti ir pasinaudoti

GERIAUSIA LIETUVIŠKA
KRAUTUVĖ

tė, bet dar pilnai pripažino ją e- 
sant legališka organizacija ir

pirmeiviški laikraščiai ir jų 
bendradarbiai ir LSS. veikėjai 
mano, kad nutarimas ir pripa
žinimas tokios organizacijos e- 
šaut naudinga stošis kimu? Ne, ’

išeis.

Apie chicagiečius veikėjus aš

sidarbavo sutverdami LSJL.
1-nią ir 2-rą kuopas ir^ibar

60 narių ir vis dar auga.

gyvuoja ir auga did'in. čia mes 
turime “Naujienas, kurios

Sykį buvau aš tenai,
Kur jauna mergaitė
Po klevu ant kapo sėdėjo,

Aleksei 
numušė 
n i ūką, atsargiai atidarė vartus 
ir i nėjo kieman.

Žmogus, filosofavo jis.

Ivanovič Romansovas

a! Taip tau ir reikia! 
Mcrsi, suniuk... ar kaip 
i? . Mcrsi Draskyk ir

Pardaviau artimą ir už ga 
pinigus nupirkau kailinius..

Plaukai palaidi,
modamas: dulkė, mira- 

išdidumas
svajonė, durnai... 
nėra jo!

i.., Sudiev suniuk..
Brrr ..

Romansovas paglostė šunį

York, Boston, Philadelphia ir 
kiti didmiesčiai, kur tiek daug

Tai... rankas ištiesus 
Kapo... maldavo. 
Prikelti jos mielą...
Kurs jame - gulėjo.

Brr — 
losofo ausų.

susivyniojo Į kailinius ir svy
ruodamas nutraukė Į savo bu-

dar nesimato ir net neužsimena
ma apie lai.

O gal tų miestų jaunuomenė 
mano, kad tokios kuopos yra ne
naudingos? Jeigu jie taip ma
no, tad tas yra vietos laikraščių 
kaltė, kad jie nenurodo jų nau
dingumą. Ir dar kiti gal mano, 
kad tas yra skaldymas socialis- 
tiškų spėkų? Kurie taip mano.

tuo visu ?
Dažnai žmonės sako, jog lai

kas — pinigai: nes laikas ir už 
pinigus svarbesnis lai pats

grįžti. Labiausia gailesį pra
leisto laiko tie. kurie žino jo 
kaina Vienok iš to dar neišei- c, •
na, kad reikia skaityti už idealą 
varguolio gyvenimą, kuris ne
turi jokių džiaugsmų. eMs juk 
žinome, kad darbininkas iš ryto

greičiąusia ateitų vakaras. Va
dinasi, nebranginama laikas. 
'Lėčiau, ir varguolis gyvenime

lavinimos susirinkimuose, pa
doriuose pasi links minimuose, 
pasikalbėjimuose,' -- reikia skai-

tingai ir išmintingai sunaudotu.
'Liktai tinginiai skundžiasi, 

neturi laiko atlikimui savo rei- 
4-

kalų arba Įkūnijimui kokių 
nors užmanymų. Gi tikrenybėj, 
žmonės visuomet turi užtektinai 
laiko, kad atlikus kas jiems pa
tinka. Čia ne stoka laiko, bet 
stoka noro, pasišventimo sulai
ko juos nuo darbo. Vienas ra

išlikrųjų didžiausia ant svieto 
nelaimė; tinginys nebrangina 
tai, kas yra labai b rangu, o iš-

jau

s j laiką

Nei negirdėjo...
Tada mergaite iš rankų 
Gitarą paleido, 
Ašaros biro nuo jos 
Balto veido;

didelį juodą šunį, kuris savo di
dumu prilygo vilkui, šuo sėdė- 
PL4>rie savo budelės ir žvangi
no retežiu. Ramansovas pažiu

vo veide nusistebėjimą. Paskui

jai va ir liūdnai nusišypsojo.
- Brrr... — pakartojo šu

Romanovas

kojos buvo
ir

Kuris senai kape gulėjo.

Sykį buvau aš tenai,

Po klevu ant kapo sėdėjo,

tė Romansovas rankas. Ir 
tu... tu gali urzti ant žmogaus? 
A? Pirmą kartą savo gyveni
me girdžiu. Nubausk mane... 
Argi tau nežinoma, kad žmo-

žus pažiūrėt

Ig. K. Matchulis.

vęs... štai žiūrėk... Juk aš 
žmogus? Kokios tu nuomonės?

Nes į LSJLl stoja tokis jauni-

Pasakyk

Pasakyk, jaunoji:

Už povo plunksnelę?

Ne mergelė bučiau.
Jei aš nežinočiau, 
Kas yra lengvesnis

Prisėdo bernelis
Prie mano šalelės, —
Uždėjo rankelę
Ant mano petelių: 
Tai yra lengvesnė 
Už povo plunksnelę.

Pasakyk, jaunoji:

Ir už akmenėlį?
Ne mergelė bučiau, 
Jei aš nežinočiau, 
Kas yra sunkesnis 
Ir už akmenėli.

Prie mano šalelės

Ant mano peteliu:

Tai yra sunkesnė 
Ir už akmenėli.

P. Kaminskas.

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
.“NAUJIENAS’’,

susirūpinęs daktaras.
Vertė K. A.

Ar jie nežino
Jus paimkite bent vieną lie

tuvių pirmeivišgųjų laikraščių 
ir temykite. ką jie rašo apie 
Lietuviu Socialistu Jauuomenės 

4. 4-

Lyua. Nugi, absoliutiškai nic-

LSJL. savo narius

lių metų pagamina socialist 
partijai aktyvius narius, nes I

tišku veikimu, užtai turi pro-

Mano nuomone, Vietoj t y įėji-
'Ają

te sutverti LSJL. kuopas viso-

Žmogaus dvasia 
ilgiu gali būti

girnos mala ir

neįpiltum rugių, tai besisukan
čios girnos pačios save dildys.”

mano apie laiko brangumu mu
sų rašvlojas-filozofas Vidimus.

Kiekviena m ilsu dienos va‘ 4.

su tais sparnais skrenda valau-

praneša

- Brrr.. Hau!
—Letena! Romansovas iš

tiesė savo ranka šuniui - L- 
4, •

letena. Neduodate? Neduosi
te? Ir nereikia. Taip ir užra-

Visi Amerikos pirmeiviški 
laikraščiai gina darbininkų rei
kalus. Visi atjaučia darbinin
kiškam judėjimui, bet apie Lie-

Draugai, jeigu mes norime, kad

St. Narkis. Šitie žodžiai yra atmintini: 
vienos musų gyvenimo valandos

As my-
leda m as.

- -1 fan ! I lau ! B-rr.. hau !
Ahati!

Labai malonu, gerai. Taip ir 
atsiminsime. Vadinasi, tau 
spiauti ant to, kad žmogus yra 
visatos vainikas., žvėrių kara-

Nikola vi čia
Taip? Pri

kandžioti?

dalykas vis vien?

faip. vadinasi, tu socialistas?

soeialistas?
- Brrr. . hau ! ha u !

apie pelenus, Papusti, ir 
nėra jo! Pff!... Kokiam tiks
lui mes gyvename? Molina 
skausmuose pagimdo mus, pas-’ 
kui mes valgome, geriame, mo- 
kinamės. mirštame.. kam tas!

Tu štai šuo ir nie-

him
galėtum suprasti psychology ą!

Romanovas palingavo galvaRomanovas palingavo 
ir nusispjovė.

zmo

-—Hodge in SpoHne Spokesman-Review

Suv. Valsajų valdžia) rengiasi, išperti kailį maisto trustui 
kur ketinamą p 

to auvartotojąs žiuri iš už kaip Dėde tempia trp

Nes mes užiaikom geriausią tavorą 
visokios rųŠIes, kas tik priguli prie 
Vyriškų ir Moteriškų del apsirėdymo. 
Naujausios ir vėliausios mados čeve- 
rykus, visokios rųšies marškinius, skry
bėles, kepures, kalnierius ir viską, kas 
link Jaunuomenės apsirčdymo.

Taipgi laikom "JEWELRY,” kaip 
visokius auksinius daiktus: didelius sie
ninius laikrodžius, 
dėlius, lenciūgėlius, 
dus
užsakymą labai pigiai, 
epilkute.*, geriausio darbo 
liūs (Strap) arba pustus.

Taipgi laikome daug 
svietiško taip ir dvasiško 
sokios rųšies popieros del
mo ir geriausius muzikališkus instru
mentus galima gauti pas mus.

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

k išen i n iu» laikro- 
visokios rųčiee žie- 

šliubinius žiedus padarom pajral 
Gražiausias 

Britvau, Pei-

knyjrų kaip 
turinio; vi- 
laiikų raiy-

5 K. J. PIKEL BROS. t
| 718 W. 18th St., Chicago, Ill. •

pa kitų pavogtos, o trečios ne
matomai praslenka.

Yra žmonių, kurie visuomet

savo likimo, o didžiausia jie pa-

nime mažai linksmumo leišpuo- 
la. Tokiems žmonėms galima

nuobodžio!* Dirstelėkite 
jas ka'ip jos gražios!, 
rožė gauna, savo stebėti 
pą?... Jus skundžiatės a 
bodumo, ant to, jog n

pas jus yra neišrištų klausimų!
Ar žinote jus oro arba vandens

Taigi dirbkite

.1 ums

tumėt ją!
nokite, atsiduokite mokslui, a- 
niatanis — ir jus nebejausite 
nuobodumo!”

Jaunimui reikėtų pagalvoti 
apie tų rašytojų išsireiškimus. 
Ištikrųjų, kol jauni, mes pri-

laikas bereikalo Musu obalsiu * • *-■
turi būti šviest i es ir šviesti ki
tus, kur tik galima ir kaip tik 
galima. Jos. Beliackas.

Del straipsnio ‘Te’ko 
daug nevedusių”.

‘Jaunuomenes Skyriuj” jau 
n (‘kartą buvo judinamas apsi- 
vedirno klausimas. Įvairių-įvai- 
riausiu nuomonių išreikšta. 4. C

jienų” n r. 308 sako:

, lai tokiems yra lemta likti

šitas p. M. T-kio išsireiškimas 
yra branduolis viso jo straips
nio. Išeina, kad didžiuma nc-

Bet ar iš- 
Man rodosi.

n
Kadangi mes, darbininkai, 

uždirbame apie porą dolerių Į

kanka šeimynos ulaikymui.

mes statom sau klausimus: kaip 
bus po vestuvių juk reikė: 
pradėti šeimynišką gyvenimą 
reiks nusisamdyti 
nusipirkti rakandus, žiūrėk, po 

s beatne-
ir

ir te
bus didelės.Reiškia, išlaidos bus didel 

Kaip bus tuomet, kada vyras 
jo moteris susirgs? Mažnesusirgs? Mažučiai 

šliužinėdami prašo

imsi? Kaip bus, jeigu užtiks 
bedarbė ir prisieis pabūti be 
darbo kelias savaites ar mėne-
sius?

Toliau, pragyvenimo reikme
nis brangsta kas dieną, o tuo 
tarpu darbininkų uždarius visai 
mažai tekįla. Vadinasi, darbi
ninkų padėjimas nuolatos daro
si sunkesniu.

Geriausia Sakių Mokykla
CHICAGOJE

Ateik j vienintelę Šokių Mokyklą. Visi te
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 truftipą laiką 
šokti. Šokiai atsibuna kas paned&i ir ket
vergę, 7 :45 vai. vakare. Muzika po vadovyste 
T. Bernatovicz.
PROF. J. SLAZAS IR PAGELBJNJNKAL 
Gco. M. Chernausko Svet., I960 S. Union a v. 
kampas 19-toS gatv. Chicago. Tel. Canal 3922.

lauksiu dar
iv*

resni darbą, — uždirbsiu dau- 4. 4 7
giau ir tt. Bet kas tau! Laikas

nepasijunti, kaip jau 30 metų.

ies jausmai.
To amžiaus susilaukė,

lirka gyvenimo sunešioti, nu
kamuoti. Apie meilę ir apsive- 
dimą jie tik svajoja.

Lodei, mano supratimu, prie
žastis. kodėl daug žmonių ne-

kis kad tvirtina.
Prašalinti tas sunkias 

irimo aplinkybes gali lik 
lizinas. Socializmo la

venimas etc.

gy v< - 
soči įl

mažai žmonių juk apsiveda ir

me nelvsi, 4- •/

yra sunkesnis, kad jie turi dau
giau vargo ir rūpesčių tai

už

mes privalo-

ven im o aplinkybėm^, kad pra
šalinus, anot M. T-kio, iš kelio 
neperžengiamą tvorą.

Dievo Muzikantas

Protas. Jausmai ir 
Meilė

\isi “Ja un.
Sk bendradarb. ii išreiškė sa
vo nuomones apK meilę. L;; ii 
man norisi (arti vieną ] 
di tuo k! msimii. Lėčiau
liesiu i ■? vien lik apie mei ę. bet 
apie vi ;ą ”trai<‘(i” - protą, jmi- 
smus

aš kai-

r mei1 
mjienų” nr. 3(18 <h 
s savo straipsny į
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rašo. jaunimą.
mas mano, buk protas gan 
kontroliuoti meile, tai tokis ma
nymas yra neteisingas." čia

rečiau, iš

meilė turi didesnę 
protas. Toliau, ii

turi gidę kontroliuoti visus žmo
gaus darbus, pasielgimus ir jau
smus, bet ne tikrąją meilę." 
tarp meilės ir jausmų yra dide
lis skirtumas, nes protas gali 
kontroliuoti jausmus, o meiles

“mei-
gamtiškas, ne- 

apsire'škimas."

jausmų?

novoms mes turime pripažinti,

tas. Kad aiškiau tatai

? ir jausmus

žmones stovėjo ant labai žemo 
laipsnio protiniame išsivystyme.

nebuvo, taip vadinamos, tikro
sios meilūs. Pas juos taipgi ne
buvo ir šeimyniško gyvenimo. 
Susitiko vvras su moterim — ir 

v

užsibaigdavo. Jokio dvasinio 
susiraminimo neįvykdavo tarp 
atskirų lyčių. Teeinu, laikui bė
gant meilės jausmas vystėsi ir 
keitėsi, kol neišsireiškė toje for-

ku egzistuoja. Reikia žino 
kad ir jausmai, kaipir viski 
pasaulyj, keičiasi ir tobulinasi.

vienoj vietoj,

kontroliuoti jausmus. Ištikrų-

meilė?
Bet eikiem prie dalyko. Jei

gu meilė yra įgimta, tai jaus-

pamatą-jausmus, tai
mei-

Nupranlamas daiktas, as ne
sakau, kad meilė gali būti koa

Progai pasitaikius aš plačiau

ją (vystymus). J. J. Čeponis.

Chicagos jaunuome= 
nei žinotina.

jaunuomenei apie vieną mo.kyl

tai McAllister

pusėtinai gn'okas 
nokvkla atsidarė,

loję kaip ir kitose viešose mo
kyklose, mokinimas labai gerai 
pastatytas. Mokinama ten tų 
dalykų, be kuriu jok is ateivis

Mokinama sulig paskutiniausių 
metodų, duodančių puikiausius

Bet tai ne visa.

los. Jos administracija 
bendru visom mokvklt € *•

apart
i už-

žmonėms reikalingų jiems 
nių, pasistatė dar daugiau 
duočių: sujungti mokyklą su na-

uz-

ne tik mokinimo vietą, bet taip-

namie

nėra. Mokiniai eta, pavyzdžiui, 
laiko savo susirinkimus; čia jie

čia dabar rūpinamasi sutverti 
chorą. Mokiniai čia yra ne tik 
mokiniai, bet mokyklas šeimy
na. Mokyklos adm'inistracija 
pienuoja dar ir daugiau įvairių 
pagerinimų. Ir man rodosi, kad 
lieluviškoji jaunuomenė turi 
naudoties kalbamos mokyklos

kuo galima pasinaudoti, tuo la-

gomis.

norėčiau

susi rinki

dama dykai. Jaunuomene tu
rėtų pasinaudoti. Ištikro, kiek

ni’

si rinkim ui; kartais gatava užmo 
kėli, ir tai negauna. C) čia viela

ti susirinkiman

kiniams

veltui!

geresnės vietos susirin-

J. Gubavičia.

šiandie McAllister mo-

Iš Jaunimo Gyvenimo

nesenai atvykau į šį

čia esama daugiau kūkalių ne 
g u kviečių. Aš labai gerai su 
prantu, kad pirmieji įspūdžio

Prie glam

la’iku - - žiemos šventėmis.
Tuo laiku Rockforde buvo lik-

upėmis plaukė.

vienas jaunuolių atsidūrė poli-

nenoriu 
visiems 

rockfordiečiams; tų, kurie negė
rė, aš atsiprašau iš kalno...

pcrknne,

A. M. Mažiukas.

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai

CHICAGO, Jan. 9, 1917 
žemiau paduodamos produktams 

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

Extra Creamery

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

Oleomargarinas 
Stalui ......

Kepimui ...
Kiaušiniai:—

Maišyti . ... 
Purvinieji .. 
Checks ........

Suris:
Twins, svarui .
Daisies ............

Young Americas

Paukščiai, gyvi:
Kalakutai (sv 

Vištos ...........

Paukščiai, išdarinėti:
Kalakutai (svarui)

Jaunos vištos
Antįs ............

... 39 
37—38 
¥2—36 
33—34 
31—31 ¥2

.. 22—24
16—18

. 41—45

. 35—36 
3116— 39 ¥2
. 27—29
. 26—28

21 ¥2—22

30

18 ¥2—19

PASARGA BANKO DEPOZ1TORIAMS

IŠSIRINKSITE—

WEST SIDE TRUST and SAVINGS BANK
Tvirta, gerai vedama Valstijos Banka.

Paranki Jųsų namams ir užsiėmimui, dėlto kad 
musų Direktoriai visi gerai žinomi, pasekmingi 
užsiėmime žmonės, ir musų valdininkai patyrę

Šie faktai užtikrina Jums visišką saugumą Jų- 
sų nuolatiniam taupymui.
MUSU TURTAS YRA $5,500,000.00

Atdara
Panedelio Kampas

Dvyliktos ir
ir S ubą tos
Vakarais

Kalbama
Lietuviškai
Lenkiškai ir
Rusiškai

Corner 12th 
and Halsted
Streets

Mokama 3%

Naujienų agentai
Kurie užžiuri platinimų “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. I). Seefor, 2432
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave.,
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood av.

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
F. Saudargu, 5418 S. Prinpeton av.

Kensingtono, Roselando ir Burnsi-

WISCONSIN VALSTIJOJ: 
Racine, Wis.: Tony Vegola, 

1029% Lach wood ave.
Racine, Wis.: John Margis, 

1005 Gideon Ct.
Kenosha Wis.: K. Paukštis, 

809 Parkt
CONNECTICUT VALSTIJOJ:

Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 
62 Lewis

Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis 
775 Bank

New Haven. Conn.: J. Vaitkevivius,
286 Wallace St

St.

St.

Amerikoniška Valslijine

J. Niaura, 
Gilbert Court.

W. 39th St

Skyrius: S. Misiūnas,
149 E. 107th St.

West Side Skyr.: A. Ambrozevičius, 
2337 S. Leavitt St.

Town of Lake Skyrius: J. Aceris, 
4601 Hermitage avc., Chicago.

ILLINOIS VALSTIJOJ:
Cicero, Ill. J. Matulis, 1438 S. 49th av
St. Charles, Ill.: W. Grabauskas, 

19 W. 2nd St.
Melrose Park, HL: Chas Kochones, 

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

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

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

140 Moen Ave. 
1135 Market St.

Westville, Ill.: St. Mazremas, 
Barber Shop, State St.

Argo, Ill.: M. Metskas, 
6258 Archer Ave.

Waukegan, Ill.: A. Petkus, 926 10 St.
Rockford, Ill.: St. Petrauskas ir 

Račkeviče, 1012 S. Main St.
W. Pullman, Hl.: W. Pilypas, 

720 W. 120 St.
Harvey, Ill.: Z. Putramcntas, 

15725, Finch Ave.
1 Chicago Heights, Ill.: M. Remeika, 
I 1330—15th Ave.
Spring Valley, III.: A. Jakubauskas, 

516 Cleveland
K. Vai ančių n as, 

506 E. 7
W. Petraitis, 

210 W. Wash 
Livingston, Ill.: K. E. eBrtulis, 
E. St. Louis, Ilk: žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. StoČkus, 

1530 Sangamon
E. St. Louis, Ill.: K. Žukauski, 

123 St. Claii'

Kewanee, Ilk:

Pana, Ilk: W.

St.

St.

St.

Ave.

Ave.

į Amerikos Lietuvių Mokykla |
> Mokina Anglų kalbos q

Lietuvių kalbos g 
Aritmetikos
Knygvedystės Q
Stenografijos g
Typewriting
Pirklybos teisių Q
Abelnos historijos g
Suv. Valst. historijos * 
Geografijos Q
Pilictystės g
Politinės ekonomijos 
Dailarašystės 2

Mokinimo Valandos: W-
Nuo 8 ryte iki 5 vaL po piety.

Vakare nuo 7:30 iki 9:30 2
3360 Emerald Ave. Chicago.

14— 22
15— 18% 
... 19 
15—19 
14—16

28—30 
.17—4816 
18—19
.15—20
14—18

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui po 14—14%
60—80 svarų,
90—100 svarų
100—120 svarų

Jautiena: No. 1.

Loins 
Bounds 
Chucks

Kiauliena,
20

100 s vuž
40 svarų .. 

40—60 svarų ... 
60—100 svarų .

.16

No. 2
.16
.18

5—16 
—16% 
—17

No. 3
.10%
.12 
.10
.9'6

.10 y.

$12.50—14.50 
12.50—13.50 
11.00—42.00 

.. 1.60—1.90
Jaunosios bulvės, gurb 2.25—3.50 
Saldžiosios, statinė .... 3.00—4.50

Daržovės:—

Ave.
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. Puodžiūnas,
135 Ames St. 

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas, ?
'itrt Oak St. 

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

Montello, Mass.: P. Stiga, į
/ 5 Arthur St. ’
Lawrence, Mass.: Lithuaniain Phar- • 

macy, 165 Elm St., Cor. Short < 
NeW JERSEY VALSTIJOJ:

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus, 
211 First St. 

Paterson, N. J.: A. Atkind, 
273 River St.

Harrison, N.J.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Ave.

Newark, N.J.: P. Lukšis, I
314 Walnut St. 

N.J.: D. Pilka,
242- Wayne St. 

J.: A. Schwartzburg,
13 W. 23rd St. 

J.: K. Steponaviče, 
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 St. 
Box 

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 
P O Box 

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 
451 I I nd sin

MARYLAND VALSTIJOJ: 
Baltimore, Md.: A. Brazis, 

650 W. Lombard 
Baltimore, Md.: J. Filipovicz,

Jersey City,

Bayonne, N.

Cliffside, N.

Ka lafiorai,

Salierai,

žalieji žirniai, gurbas 
Lima pupos, did. gurb.

Cibuliai, 60—70 svar.. 
Stringbeans, gurbas .
Tometės, dėže, 10 svar 
Grieščiai, statinė ...

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, stalinė . . .

Citrinai, dėžė ...
Ananasai, gurbas 

Cukrus, už 100 sv.:

75—2.75

2.00—5.00
3.00—6.50
1.00—3.00

2.50—3.00
2.00—3.50
1.00—2.00
1.00—1.10

2.00—6.00
2.25—3.00

2.75

Piaustytas, II. and E.......... 8.63
.Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus . .

MILTAI

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

6.93

8.10—8.50
7.80—8.05
7:30—7.60

9.60

7.80—8.05

Ruginiai ............................. 7.00—7.60

Gyvulių turgus.
CHICAGO, Jan. 9. Gyvulių atga

benta šiaip: galvijų ca. 6,000;, avių 
— ly,000; kiaulių — 40,000. Paduo- 
duodamos kainos:

Jaučiai, parinktiniai $10.00—11.80 
8.00—10.00 
9.50—11.50

6.50— 7.40 
7.00—8.75
5.50— 7.25

Mituliai .......................
Stockers and Feeders.
Veršiai, parinktiniai . 
Karvės, vidutiniškos . 
Buliai .........................

Kia ulės—
Sunkiosios (240—400 sva
rų) . .. 10.40—10.85 

(200-250 sv.) 10.35—10.70 
mės ............... 10.00—10.50
geri ................... 8.75—9.50

Avis
11.90-42.40

Senės, geros ............... 8.00—10.00
Avinai, geri ............... 8.00—-10.25
Erai ...........................  11.00—13.75

ŠELPKITE LIETUVĄ

AUKAUDAMI LIETUVOS

ŠELPIMO FONDUI.

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

$600,000.00
Valstybinis Bankas su dideliu kapitalu arti jysy narni 

Reguliariškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Associa
tion. žinoma gvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir 
kad jie bus iimokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 8:30 ▼. vak.

Kalbama lietuviškai ir lenkiškai.
Suvienytų Valstijų krasa čia 

laiko savo pinigus
JAS F. STEPINA, Prezidentas.

ADOLPH J. KRASA, Kasieriaa.

(
TELEPHONE YARDS 2721 J
DR

MEDIKAS IR CHIRURGAS
3337 So. Morgan St., ChicagoKertė 33-čio PI. ir Morgan St.

JONIKAITIS
K Telephone 134

Dr. A J. Tananevicze
j Gydytojas ir Chirurgas
S Gydo įvairias ligas vyrų
T moterų ir vaikų
L 3417 Michigan Ave.,
J) INDIANA HARBOR, IND

JAU!
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-

139.

407.

Ave.

St.

St.
I0WA VALSTIJOJ:

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin, 
1209 S. 3rd St.

Sioux City, Ta.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville Rd.

OREON VALSTIJOJ: 
Portland, Orc.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ: 
So. Omaha, Ncbr.: W. Waskel, 

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

5508 So. 32
OHIO VALSTIJOJ: 

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

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

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

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

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

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

2228 Tustin St
Duquesne, Pa.: K. Lideka, 

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

1726-28 Jackson St.
MICIGAN VALSTIJOJ: 

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

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

Box 138
INDIANA VALSTIJOJ:

Gary, Ind.: J. B. Aglinskas, 
1101 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.:
Gf Gallagher, 1111 Roosevelt Str.

St.

St.

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

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

Aprašyti visą šios 
knygos vertę čia nei 
negalima. Pasakysi
me tik tiek, kad ji pa
rašyta taip interesin
gai, jog pradėjus skai 
tyt sunku ir beatsi
traukti : skaitai kai 
kokią pasaką ir tuoPavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomis spalvomis.

tarpu nejučioms susipažįsti su socializmo mokslu, su socializmo tikslais ir užda
viniais.

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir jų nusamdytieji agitatoriai 
besistengdami 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 į 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, Mėnesio................................d., 1916
Chicago.
Indedu čia money orderį (čekį) ant »umoS Prašau atsiųsti man knygą Socialia-

mo Minties Blaivumas. Adresas:

• ........................ .. ............................. ... •• •> •ZO1OZO?* • ♦ *70'0 <
Vardas ir pavardė

• ••••♦•••••••♦•••••••••••••t*
P. O. Box arba namų No, gatvė ir miestai.
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CHICAGOS ŽINIOS “Intolerance” 
kr u lamuose

rodomas 
paveiksluose Colo- 
(Randolpli, netoli

visiems pamatyti

Or. Hodgens 
sako vyrams 
NEDARYKIT KLAIDOS

A. Olszewskio Banko
Depozitoriams

PROTESTUOKIME. NORTH SIDE

įlinkai ir darbininkes, kodėl vis-

jias? Tuo

bar darbo žmones nebegali mi

mes ir jausti nejaučiame.

kviečiu. įvairių įvairiausi vai-

itių yra sukrauti kalnai. Galop, 
ar dabartės mažiau iškasama

Jko pas mus tokis brangumas? 
Delko mums visokiomis atmato
mis reikia maitinties? Delko 
mes turime būti pusalkaniais ir

Delko?! Delio, kad visokie suk

ttani'i va

kuriossų sesučių
Čia noriu atkreipti domų niu- 

lahiausia mato ir atjaučia 
maisto brangumų. Nors vyras
parsineša ir nemažų mokestį, 
bet apmokėjus pragyvenimo 
bylas nelieka nė rubui nusipirk
ti, nė kūdikius šiltai aprėdyti, 
l odei protestuokime prieš tokį

kime ne atskirai — savo virtu
vėj bet viešai, susirinkime.

žmonėmis. Kuomet tie protes
tai pradės plaukti iš visų mies
tų bei miestelių, tuomet valdan-

tvtis su mumis.

Meldažio svetainėj

sinis mitingas, kuriame bus iš-

mene.

ir merginos privalote* atsilan
kyti susirinkimam Juo (laimiau

sekines. Ko m,i tetas.

atsibuvo

ni M. J m•gelionienč ir T. Dundu
lis. žmonių prisirinko virš dvi-

margintos dainomis, dcklemaci-

nimu.

Uncija prieš maisto brangumų.

Rezoliucija prieš maisto

Mos, darbo žmones, turėdami 
daugiausia nedateklių musų gy
venime, labiausia jaučiame pra-

šiuo laiku, kuomet viskas, kas 
turi kokia nors verte, gabena-

penime4 ir dengiame Europos 
valstybių žmones, kuomet jie 
veda kruvinų karę, naikindami 
viską, kų civilizuotas pasaulis 
pagamino. Mes čia turime ba
dauti del maisto brangumo, nors

nai. Mes protestuojame prieš

išgabenimų maisto į Europą, o

Ten buvęs.

“NEPAKANTA.

rių žmonijos gyvenimo laikota
rpių. Ten atvaizdinama kiek 
blėdies yra padariusi ėmonijai

Ii priešingos nuomones.

Senuose laikuose Babilonijos

Babilonijos miestų už tai,

šalt nuo garbinimo jo stabo.
Francijos karaliaus Karolio 

IX molina Katrina de Medici
privertė savo sūnų pasirašyit ir 
tuo surengti šv. Baltramiejaus

žinomu

donia, kaip šiandieniniai filan- 
lropai-“labdariai,” norėdami 
sau garbes, aukauja didžias su
mas pin'igų visokiems “uplif-

muša

Žmoniškumo

nu-

POLICIJOS VIRŠININKAS
HEALEY AREŠTUOTAS.

didžiausia sensacija
Speciališkumas: Gydyti,

Hoyne.

darbelias. Girdi, ta šaika tie
siog platinusi paleistuvystę Chi-

Tuo Hoync’s pasielgimu liko 
labai suerzintas miesto mayoras 
Thompson. Jis greitai parc-i-

žinia. Bėgiu dešimties

sius dokumenlūs.

statom

WEST PULLMAN, ILL.

West Pult mano Lietuviu ko- (L 
operatyviškos valgomųjų daik-

įvyks ketverge, sausio
Grosdže ir Raisiute svet.

Visi bendrovės nariai

svarstomi svarbus bendrovės 
klausimai.

Bendroves rašt.
S. Tilvikas,

Albert Delaurier, 2726 W.
Congress, rastas apalpusiu. Po-

kėsinimas nusižudyti. G aža s
buvo atsuktasA-

Harold Marble, 16 metų, La
nsing, Mieli., atlydėjo Chicagon

ze ji namo.

Jos. Graynor, 1615 Bissol, a- 
reštuotas. PCimušo savo dvic-

Teatras - Muzika

šiandie, sausio 10, 8 vai.

opera “Thais,” su Mmmc. Gar
den ir Mm. Dalmores, Dufran-

nim.

“G r i solid i s

sea da Bimini
men.

Kituose teatruose.
Blackstone, 60 E. 7lh st.: “Ma

jor Pendennis”, drama.
Cohan’s Grand, 119 N. Clark: 

“Hit-the-Trail Holliday.”
Garrick, 64 E. Randolph: 

“Robinson Crusoe Jr.”
Imperial, 2329 W. Madison:

DIREKTORIAI 
Wm. F. Abbott 
Calvin F. Craig 
William R. Dawes 
Henry Gainer 
Frank Gould 
Joseph E. Otis 
8. A. Rhodes 
C. B. Scoville 
Norton F. Stone

Prairie Safe Deposit Co.
VIRŠININKAI

Calvin F. Craig, 
Prezidentas.

William R. Dawes, 
Vice-Prezident.

Norton F. Stone,
Cashier.

Frank W. Collins,
Ass’t. Cashier.

PRIEŽIŪRA

Washington Blvd.
& Desplaines St.

Si YRA VALSTIJOS BANKA IR PO
CHICAGO CLEARING HOUSE

CHICAGOS BANKIERIŲ SUSIRINKIMAS
Siunčia i EUROPĄ savo rėmėjų,pinigus.
Moka TREČIA NUOŠIMTI už padėtus pinigus.

Daro abelną bankinę vertelgystę ir yra gera, tvirta, saugi banka 
veikti del jųsų

MECHANICS & TRADERS STATE BANK
WASHINGTON BLVD. IR DESPLAIN ST. CHICAGO

National, 6221 S. Halsted si.: 
“That Other Woman.”

Olympic, 165
Bridal Night.”

Powers, 121

N. Clark: ‘<His

Princess, 319

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliams Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj

Paprastomis dienomis pirmas floras

m a s floras 15c, Balkdhas 10c, 
HALSTED ir 32-ra GATVE.

..Mano
nors Kiti Atsisakė Gydyti.

Gavęs mokslišką laipsnį vie
noje pirmutinėje Medikališkoje 
Kolegijoje, Medikališką mokslą ir 
išsilavinimą įgijau New Yorke ir 
Philadelphijoje ir įgijau paveliji
mą gydyti jau ji nuo Illinois State 
Board of Health, June 30, 1899.

Gaukite tikrą gydymą iš 
pradžios ir taupykite laiką ir 
pinigus. Dauguma, daktarų a- 
tsisako gydyti del to, kad jie 
neturi reikalingų ofisui įrengi
mų arba patyrimo suradimui 
tikro ligonio stovio iš pradžių.

Moksliškai pritaikytos meto
dus gydo veislišką kraujo už- 
nuodijimą, aštrų ir chronišką 
užsikrėtimą, Urinariškas ligas, 
silpnumą ir nerviškumą.

Jeigu jus peržengėte gamtos 
įstatymus, jus neturite mąstyt 
apie apsivedimą iki jus galu
tinai išsigydysite.

Į w r • ■ Ar jus mokate nuodėmes už jųsų praeitas dienas? 
Vvrai1 Ar ilIs jaučiatės miegųstas, nesergąs, bet pamaži
’ J * v<i» einančiu atgal*? Jus nesate žmogus, koks jus bu

vote. Jums stokuoja spėkos ir energijos pirmųjų dienų? Jus ži
note, kad su jumis negerai, dargi jus abejojate, — nemėginkite pa- 
sigelbėti patįs — atidėliodami iš dienos į dieną. Leiskite man per
sergėti jus. Pasirūpinkite patįs pakol dar ne vėlu — jieškokite 
specialiu, moksliško gydymo ir patyrimo to laimingo, energiško ir 
malonaus jautrumo sveikatos ir sugrįžimo sveikatos. Ateik ir 
duok man parodyt jums ir pertikrinti jus geromis pasekmėmis, 
kurias aš įgijau. Tikrai tas yra Jųsų reikalas lai daryti. Aš ne
noriu nė vieno ,peno jūsų pinigų iki aš galutinai apgalėsiu jus ma
no specialiu gydymu ir geru darbu, kurį aš suteikiu silpniems, pa
bėgusiems, ligotiems vyrams.

MANO DYKAI Bakteriologiškas

stovį jųsų vidurinių organų. Ne spė- 
liuojantis darbas, žemesnės mokestis 

negu bile specialisto.
XRAY ANO HIGH FRtQUEMCV 

TECHNIQUE Be skali s
I mo, pavo- 

M jaus arba 
ĮZn| sugaišimo i 
B? laiko nuo

Gfjr H<b<Į<?.erĮS.r U
Administering 914-imprmed n 600 For Blood fbLton n J

Dr. I. W. Hodgens
35 So. Dearborn Str., Crilly Building. Room 208—209, 2-ras aug- 
stas, Kampas Dearborn ir Monroe Str., Chicago, Ill.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th 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. III.

Wat

ft RUSSIAN •• *'•
TURKISH*'

...«Bsrw‘TH salt^

■ ^25^
20g

Phone Yards 154G
KĄ PIRMIAUSIA PARODAI?

pirmiausia parodai? Arba kas svečius labiausiai užinteresuoja? 
Gal Tamsta neatkreipei į tai doruos. Visokio luomo žmones paro
dytais paveikslais labiausia užsiinteresuoja ir džiaugiasi. Dėlto 
fotografija yra brangiausis daiktas žmogaus gyvenime.

Brangink kas yra brangu. Ateik Stankūno Studijon ir nusi- 
fotagrafuok! Stankūno galerija ir intaisai sulig 
grafavimo išradimų. Fotografuoja dieną ir naktį;
besi uoloj e.

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

naujausių foto- 
saulėtoje ir de

Chicago, Ill.

M

STATE BANLietuvių UNIVERSAL
KAS jau yra suorganizuotas ir atsidarys 
tuojau kaip tik visi pinigai už paimtus Še
rus bus sumokėti. //on

Tuojaus po atidarymui Universal State 
Banko bus šauktas A. Olszewskio Banko 
Depozitorių susirinkimas, kad perkelti A. 
Olszewskio Banko depozitus j naują Uni
versal State Banką.

Ant šio susirinkimo visi A. Olszewskio 
Banko d^pozitoriai atsineš savo Bankines 
knygeles ir išmainys jas ant knygelių nau
jo Universal State Banko, su kuriuomi jie 
galės savo pinigus atsiimti, arba laikyti na
ujame Universal State Banke. Į susirinkimo 
salę bus leidžiami tik tie kurie turės A. Ol
szewskio Banko knygeles. Todėl pasirūpin
kite visi pirm laiko turėti savo bankines 
knygeles po ranka, nes be knygelės niekas 
negalės salėn įeiti nė pinigų reikalauti.

Kad ant šio susirinkimo galėtume visus 
depozitorius pakviesti, tai malonėkite visi, 
kurie permainėte savo gyvenimo vietą, pa
duokite mums savo naują adresą. Kam pa
ranku — ateikite į musų Banką adresą per
mainyti, o kam neparanku ateiti, tai iškir
pę šį kuponą prisiųskite mums pačtu užra
šę ant jo savo naują adresą ir knygelės nu
merį, kad mes galėtume jus ant depozito
rių susirinkimo pakviesti.

A. OLSZEWSKIO BANKO DEPO- 
ZITORIAUS NAUJAS ADRESAS.

Vardas ir pavardė ..................................
Adresas .......................................... .........

Knygelės No.....................

Paskubinkite adresus prisiųsti, kadangi 
susirinkimas gali but netrukus šaukiamas.

A. OLSZEWSKIO BANKAS
3252 So Halsted St., Chicago, III.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus su didžiausia atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatine lie

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

K. Sidlauskis
Aptlekorius Ir savlninkan 

SOUTH BOSTON, MASS. 8

Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprėdaių

Musų sistema ir ypatiB- 
ėkas mokinimas padarys 

v jus žinovu u trumpą lai-

Mes turime didžiausius 
ir geriausius kirpimo— 
designing ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksime 
praktišką patyrimą kuo
met jus mokysitės.

Elektra varomos maši
nos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami 
aplankyti ir pamatyti 

___________ _ . musų mokyklą bile lai- 
kti — dieną ir vakarais ir gauti speciališkai 
pigią kaina laike šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jųsų mierą — bll« 
stailės arba dydžio, iš bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KASNICKA, principalas,

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

Vyrišky Diapanij Barbenai
Nauji, neatimti, darvti am 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 painuš- 
,tų overkotų.

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

ir va

n 4 U

rj

G O R į) O N
1415 S. Halsted SU Chicago. Ill

P. VAITIEKŪNAS, “Naujienų” ke
liaujantis agentas, yra įgaliotas “N. 
Administracijos rinkti prenumeratas 
“Naujienoms.” Dabartiniu laiku važi
nėja po Illinois valstiją.

“Naujienų” Administracija

■ ■* fll ■YPATINGAI TIE, KURIE GYDE-M ■ TĖS KUR NORS BE INGUIMOB ■ W BJ ffB I PASEKMIŲ.W ■ n 131 ateikite pas MANE. AšVII IrTI PARODYSIU PASEKMES.

JUOZAPAS CHeSNA
• mirė praeitoje subatoje 
Sausio 6 d. 1917 m. 44 

i metų amžiaus, pirma 
gyveno Baltimorėje ir 

; St. Louis; paliko mote- 
I rį su 3 vaikais didelia
me nubudime.

Laidotuvės įvyks šią- 
j dien, sausio 10 d. Tau

tiškose kapinėse. No
rintieji platesnių žinių

jo moterį šiuo adresu:
1825 Wabansia Ave.,

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

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

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

Visos privatiškos ligos, kaip tai Užnuodijimo Kraujo, Va
ricocele, Išsiveržimas, Nustojamas spėkos, Silpna Puslš, 
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 Neosalvcrsan, Gonorrhea Vaccine ir Reumatic l’hy- 
locogcn, kuris užtikrina neabejotinas pasekmes be sugaiši
mo nuo savo darbo. Pasitarimas yra dykai. Atidėliojimas 
yra pavojingas. — ATEIKITE ŠIANDIEN.—

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

Vyru Luigos
JEIGU Jus kenčiate nuo tūlų privatiškų ligų, 

jus H 
kuris 

gy d y m ą
jų formose, 
teikti jums 
žemų kainą 
moksliškos

turėjo metus patyrimo ir pasekmingą 
aštriose ir chroniškose ligose, įvairiose 

Nė vienas nėra geriau įsirengęs su- 
pasekmes, kurių jus norite už tokią

Mano 
paseka.

kaip gulima trumpu laiku . 
metodos vadovauja, kitos —

Ar Jus Turite
NETYRAS KRAUJAS. Pasekmingai gydo
ma vėliausia metodą. Salvarscn (606) ir 
pagerintas Neosalversen (914) suteikiama 
be skausmo bei neparankumo.
GONORRHOEA. Išgydoma j kaip galima 
greičiausj laiką mano metodą. Visi skau
smai, paliuosuojami ir deginami sulaiko
mi ir atvedami į sveiką stovį suteikiant 
jums nuolatines pasekmes.
VARICOCELE. Prašalinama be skausmo 
arba pjovimo, be peilio ir kitko skaudė
jimui. Šis kirmėlynas kaip susikuopimas 
j krūvą tankiai yra priežastim nustoji- 
mo gyvumo, leiskite man jums išaiškinti 
mano pavyzdingą metodą.
PROSTATIC kliūtis — ■ atgaivinama u 
mai, mano gydymas sumažina uždegimą 
ir sutinimą ir daleidžia sąnariams išnau- 
jo veikti savo veikmę atsakančiai.
MASTURBACIJA. — Jeigu Jus kenčiate 
nuo pasekmių jaunystės įpratimų, pama- 
tykit mane tuojau, kuo anksčiau tuo ge- 
geriau, pirm negu bus peryėlu.

Mano gydymas gelbsti, kuomet kiti nepagydo; jeigu jus nebuvote gydytas, kodėl ne 
atsiduoti j rankas specialisto tokio, kuris turi gerai jrengtp ofisą ir patyrimą, suteikti 
jums pasekmes, kurių jus norite. Nežiūrint kaip ilgai ir nuo ko jus kentėjote, aš noriu 
pakviesti jus į mano ofisą ir pavelyti man parodyti jums ką aš galiu jums padaryti. 
Mano X-Uay egzaminacijn dažnai atidengia stovį, kurio kiti nepastebėjo, mano labora
torija ir vaistų skyrius yra prirengtas iki mažiausio mažmožio ir mano ofisas užlaiko 
prietaisus suteikimui jums tų pačių pasekmių, kurių jus norite. Neleiskite savo pini- 
■gų ilgiau be įgijimo pasekmių, aš nieko nerokuoju už pasitarimą ir visų egzaminaciją, 
ateikit ir pasipasakoki! man savo negales.

PRARASTAS GYVUMAS. - Mano gydy
mas šiame atsitikime daug sugrąžino į 
gerą sveikatą, ji atitaiso dalis ir sustip
rina sąnarius.
INKSTŲ ir PŪSLĖS kliut|s greitai pa
lengvinama. Daug žmonių kenčia nuo 
šios ligos delei • neteisingo gydymo tūlų 
privatiškų ligų. ,
RECTAL LIGA. Raudonoji gysla, fistu
la, ir tt. gydoma be skausmo arba pjovi
mo. Jeigu jus kenčiate nuo kokios nors 
Rectal kliūties, ateikit ir leiskit man pa 
rodyt jums ką aš galiu jums padaryti, ir 
kaip tai yra lengva.
STRICTURA. Mano nauja 
mui strieturos atdaro kanalo ir 
urinos, nereikalinga didelio 
bei pjovimo, vienas gydymas 
teikia jums pasekmes.
HYDROCYLE, 
NUTEKĖJIMO 
viskas gydoma 
moderniškomis 

kainą.

"•lodą gydy- 
tekėjimo 

tyrinėjimo 
kartais su-

ORCHITIS. SILPNUMAS. 
URINOS, ŽAIZDOS ir tt 
pasekmingai vėl lausoimis 
met odom is už Žemiausią

Prieš Pačtos Office
CHICAGODeaborn Street Prof. Doctor Boyd

Ofiso valandos: Kasdie 9 iki 4 ir 6 iki 8. Nedeldien. nuo 10 iki 1 tiktai
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DEL KAINŲ Už TAGSUS 
LIETUVIŲ DIENAI.

pasiaiškinimas).

Pajieškau brolio, Simano Miliaus, 
Antano Petraičio, Jono Karpavi
čiaus ir Petronėlės Petraičiukės, po 
vyru — Kirkeckienės. Gyvena Phi
ladelphijoj. Paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Vaidzgirė*’ parap. 'Pu
riu svarbų reikalą, melo žiu atsiliep
ti, arba kas kitas malonėkit pranešt 

Izidorius Milius,

REIKALAUJ/YMA žmogaus patai- • 
syniui namo po N 516 W. 33-čios 1 
gatv., ir imti mokesčius už randą ( 
arba pirkti nuosavybę už pusę kai- į 
uos ant lengvų išmokėjimą.

S. L HARRIS and COMPANY 
Room 705, 5 N. La Salle st., Chicago 

Telephone Franklin 1163.

jienų” nr. 282 tilpo straipsnis 
talo Aukautojo, kuris persistato 
esąs žinovas spaustuvės darbų,

Pajieškau Pranciškaus Rimkaus, 
iš Kauno g., Vilkmergės pąv., Salų 
parapijos, Punki.škių sodžiaus; gir-

Komitetui.
‘ ttviso buvo padalyta Milda 

Printing House spaustuvėj 
-405,000 tagsų už $550. šiame 
irikaitliuje buvo 5,000 didelių 

: tagsų, 5x5 colius, del rinkėjų, 
- fcas padaro nepilnai $1.36 už 

taikstantį tagsų. Minėtas “ži
novas” prirodinėjo savo straip-

gyvenąs kur apie Rocester, N. Y. 
Turiu labai svarbų reikalą del mir
ties jo dėdės Vincento Diliaus. Ve
lionis paliko turto, kurio nėra kam 
apvaldyti. Jis Pats. ar ^as H žino 
malonėkite atsiliepti.

REIKAI.AUJU gero kriaučiaus, 
kurs gali siūti vyrų rubus naujus, 
taisyti senus ir prosyti. Darbas 
nuolatinis — gera užmokestis. Atsi
šaukite tuojaus. į:

CHARLESSTENGAL
1611 Lake st., near 17th Ave 

Melrose Park, HL

fypewriteriai Už Pusdyke
Kiekvienas gali įgyti naują 

•rebuilt” typewriters (rašomą 
I mašiną) su lietuviškomis rai

dėmis (akcentais) už $25. 
Brangesni už $35 ir $40. Oli
ver, Remington, Underwood, 
Royal ir kitų systemų. Rašyk 
savo laiškus su typewriteriu 
gražiai, aiškiai ir švariai. Kož- 
nam reikalinga. Puiki proga 
korespondentams, agentams ir 
kitiems. Pristatau į visas A- 
merikos dalis. Rašyk:

J. A. CHM1ELIAUSKAS521 Fullerton avė. Chicago, III.

Dr. Ramser
mm i ilaisia • »•

Prirenka 
nuo j a ir patarimus duoda lykai. 
786-88 Milwaukee Ave., nrti Chicago 
lubos. VALANDOS4 Nuo 9 išryto 
rui. Nedėliomia nuo 9 išryto iki 2

Tel. Haymarket 2484.

nkinius, •gzaml-

Av®. 2-ro« 
iki vaka- 

po pistų.

BAN K ES’
GARSI SANTOS KAVA

P. O. Box 67, Tolleston Sta., 
Gary, Ind.

Kas turite kokio darbo, arba

kingas. J. H. .Jonaitis,
197 East Crosier St., Akron, Ohio.

“REI1CXLAUJAME: Pirmos kle- 
sos nudirbėjų, smilkytojų, lakuoto- 
jų, paliruotoją, mašinomis ir ran
komis trynėjų. Platesnių žinių kas- 
link algų ir tt. rašykite į St. Jo
seph luirniture Co.,

ST. JOSEPH, MO.”

Tclepiione Drover 9693

Dr. A. A. ROTH
bAKSl SAMIUS KAVA. U|

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

AMhMJi •*** JlllHWl AJMMNi

COFFEE

sumos buvo galima atlikti tą 
darbų Ir DAR SU GERU PEL-

Dabar prie Lietuvių Dienos

untęs, paeina iš Kauno guli., Siaubą 
pav., Papilės parapijos. Jeigu kas 
žinotą apie ją, tai meldžiu atsišaukti 
šiuom adresu:

/Yntanas Szlemonas,

REIKALAUJAMA cigarą dirbėją 
ir pusininko, taipgi reik liaujama ci
garu pardavėju. Atsišaukite į 

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

nr. 3, sausio i d.,
1917 m. — Šioje atskaito 
sirodo, kad spaustuvėms, 
rios užsiima išimtinai tagsų dir-

Irtl-

JIEšKAU kaimyno Antano Jociaus 
Kauno gub., Raseinių pav., Girkal
nio parap. Peldžiuną kaimo. Kas 
jį žinote meldžiu pranešti.

Victor Gust
713 W. 19 str., Chicago, Ill.

Pardavimui

tūkstančius tagsų. Vaikams 
saldainių už varstymą tagsų nu-

4 ELATŲ medinis namas, mūri
nis pamatas, gazas, maudyne, lotas 
50x150 puikiausiame stovyje. $46.00 
į mėnesį rendos. Gali būti nupirk
tas už $3600

Ohio,
1 n mokėk apie $500.

2630 W. 38th St., At-

Red.) už 126 tuk-

mus, Milda

kymas duota ant 200,000 mažu 
tagsų ir 5,000 didelių tagsų, ku
riuos mes padarėme i 9 dienas.

vai. ryto ir suko: 1 rūkstą 
mums tugsu, ar nugulūtuinet pa
daryti dar 200,000." Manome, 
kad tai negalimas dalykas, bet

reikia mėginti
ne k a

200,000 tagsų. Į 
nuo 3-čios vai. po

padarėme

sekančia
miego. paėmus kaina

Taigi Milda 1 >rinting House

$540.00, arba $1.33 už 1000. 
5,000 didelių tagsų komitetams

UŽ 126,000

Ir vieni, ir kiti tiek pat mo-

dirba tik tagsus, kurie yra jų 
speciališkumas ir lodei butų ga
lėję padaryti pigiau negu mes,

Milda Printing House.

mc. Red.)

Pranešimai
(PASARGA.—Draugijų prandHtnui skelbiame 
b® užmokesti®®. Pranešimai betgi turi but 
•riduodami ii vakaro, laiškeliu arba telefonu. 
Priduoti tą pačią dieną, kada spausdinamas 
dimraitia. nebegali but [dėti. — “Naujienų”

PRANEŠIMAS

Kad patarnavus tiems 
žmonėms, kurie dirba Illi- 
nojaus Central yarduose, 
mes įsteigėme ‘‘Naujienų” 
stotį ant 18-tos ir State gat
vių, kur kiekvieną vakarą 
galima bus gauti nusipirkti 
“Naujienas”. “N ų” Adm.

Pajieškojimai
Pajieškau Juozo žemaitaičio, Su

valkų gubernijos, Naumiesčio pav., 
Plokščių valsčiaus, Voniškių kaino. 
Taipgi pajieškau Prano Pažėros, gir
dėjau ,gyvenąs Chicagoj, Jie patįs 
ur kas juos žino, bukite geri atsi-

Tony Miller
3504 S. Union avė., C

pu'miau gyvei 
5818 Cedar avė. 
reikalą. Jis pats ar kas jį žino ma
lonėkite atsiliepti šiuo adresu:

Randai

tani-

vienam ir

n inis iki 5.

ATEIK TUOJAUS
Apleisdamas miestą parduodu 

vo puikius 5 kambariu rakandus 
sus sykiu ar atskirai, vartotus 3 mė-

VI-

1606 So. Halsted St.

Reikalavimai

IH.

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų

Valstijos nemokamas Darbo Biu-

molder i ą

prie Gordon lyderio
prie siuvamąjį] masinu taisymo 
prie stiklo dirbimo

40 prie kari] taisymo
50 bučernią
6 bendorių.
Taipjau daugelio darbininką ne a- 

matninką kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie įvairią- 
į vai riaušių darbą Į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaiką skyriuje reikalaujama dau-

laimesnių kaip 14 metą, dirbti leng 
vesnią darbą dirbtuvėse, ofisuose 
įasiuntinėjimui, mokinties įvairią a

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja 
na moterį] ir merginą įvairiems da 
rbunis dirbtuvėse, skalbyklose, namą 
darbui, plovėją, skalbėją ir k.

REIKALĄUJAM.E patyrusios pnr- 
vėjos i aprėdalą sankrovą.

karus nuo Western avė.)

mui elektros mašinomis.

Schiller St., (3-č
Chicago, III.

siuvi-

ra mokestis. Pastovus darbas. At
sišaukite tuojaus. 'Taipgi reikalin
gas šoferis išvežiojimui duonos.

venusi, prižiūrėjimui namą.
pagy-

Tuo-
atsišaukite.

Martynas šimauckas
So. Union avė. Chicago.

REI KALINGAS geras barbens, 
kuris supranta savo darbą, mokan-

nuolatinis, mokestis gera. Taipgi ge
ros ir valandos — trumpos. Atsi

131!) So.

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

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, Hl.

REIKALAUJAMA darbininką į 
Scrap Iron Yardą, $2.50 į dieną. 
2934 Carroll Ave., Chicago. HL

REIKALAUJAMA operatorių prie 
sijonų. Pastovus darbas. Gera mo
kestis.
2134 W. Division St., Chicago, Hl.

nesi us, 
venport
• > * k < ’ C'

tono pianą. Puikiausi}] kalbamąją 
mašiną. Rakandai bus parduodami 
sulyg ją kainos.

1WRSIDUODA, saliunas į trumpą 
taiką. Priežastis pardavimo — sa
vininkas serga. šventomis dieno
mis atdaras. Laisnis š.500 Į midus. 
Atsišaukite laišku į “.Naujieną” O-

1* \ HSI1 )l 'ODA pigiai

KIDDY.

PARSIDUODA: Indek savo pini
gus
ras mūrinis fintas 12 kambarių. Ge-

į namą, kui

•ės: kaina $3250. 'Tiktai 
Likusius mokėk įnėnc-

3108 Wallace

DIDELIS namas I kambarių kiek-

s5oo. McDonnell,
2630 W. 38 St., Chicago, Hl.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

PARSIDUODA barbernė-nebra- 
ngiai, iš priežasties-, kad savininkas

Chicago, III.

PARDUODU rakandus 4 kamba
rių labai pigiai. Kreipkitės šiuo ad
resu: 2538 fanera Id avė., Chicago, 
3 augštas, užpakaliniai ruimai.

GERA PROGA GERAM KRIĄUčIUI 
Parsiduoda greitai ir pigiai labai 

geroj vietoj kriaučių šapa su visais 
intaisymais. Randa pigi. Randasi 
prie Halsted ir 18-tos gatvių. Atsi
šaukite: A. J. Tupikaitis,
1936 So. Halsted St., Chicago, Ill.

PAILSI DUODA bučernė ir groscr-

toj. Biznis gerai išdirbtas. Parda
vimo priežastis—savininko nesvei
kata. Del platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo adresu:
4614 S. Paulina St., Chicago, HL

TURIU parduoti netrukus 5 kam
barių vėliausios stailės rakandus: 
puikus seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambarių, skaityklos ka
mbarių, aksominius divonus, paveik
slus ir 1.1. Parduosiu už bile teisingą 
paaukavinią. Taipgi $490 Wagner 
piano, 10 metą gvarantuotas, $115 ir 
200 phonograph su rekordais $55. 
Viskas variola 9 savaites. 1015 N. 

-California avė. 1-inas įlotas. Chicago

GERA PROGA 
Seniems ir Jauniems.

Priverstas pigiai parduoti saldai
nių ir kitokią mažą daiktą storinki). 
Vieta graži ir grąžąs 4 ruimai, o ra
nda pigi. Randasi tarp lietuvių ir 
lenki], prie pat dideles mokyklos, 
kampas N. Ashland ir 1602 Waban- 
sia avė.. Chicago, III. Priežastis — 
du bizniai.

TURIU paaukauti $165 seklyčios

mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

$550 pianą — už $1107 — $225’vic- 
trola ir rekordai .už $50.

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

Chicago, Ill.

PIRK SAU visas Plumbavoji- 
inui reikmenis tiesiai už “who
lesale” kainas. Mes parduosi
me visiems.

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

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

. Kalbama lietuviškai.

BA1SUS paaukavimas — $5000 ve
rtės už $3950, liktai $500 reikalau
jama įmokėti, likusius lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. Turi par
siduoti šią savaitę. Puikus 2-jų fin
tų mūrinis namas, elektros šviesos, 
kietojo medžio asla, cementinis bci- 
smentas.

voja už $40.
Pardavėme 7 tokius namus gerom 

lietuvių šeimynom, 
apie indejimą pinigų.

Kilbourne avė.

Klauskite jų

m* avė; 2 blokai nuo
Stotis Met “L.” ir
'Tuokart pamatyk

ACCOLAMr.
CHANDLER-HILDRETH and Co.
■nt. 5151 56 W. Washington st.

Chicago, Ill.

PARSIDUODA mėsos niarketas 
Kampinė sankrova su Halu. Nebran
gi randa. Randa ilgimi laikui. Die
nos ;ipyvarta — 
čią. Pardavimo 
ant virtos.
3001 Wallace St.,

$85.

Parsiduoda bučernė ir gro-

bažnyčios, 
melu.
708 W. 18 SI.,

PARSIDUODA labai pigiai rakan
dai. Pardavimo priežastis —žmo
nos mirtis. Kam reikalinga, malo-

fronto.
I-mas floor iš

Chicago, Ilk

PARS1DUODA rakandai ketu
riems kam,barinius. Beveik nauji, 
vertės $400. Jeigu kas greitu laiku 
pirksile, parduosiu, labai pigiai.

2000 So. Halsled si., 2nd floor.

PARSIDUODA labai pigiai bučer
ne ir grosernė. Labai geroj vieloj

šia proga norintiems gauti gerą bi- 
greitu laiku. 
— turiu i.š- 

A įsišauk i te

znį. Turiu parduoti 
Priežastis pardavimo 
važiuoti ant farmos. 
šiuo adresu:
1715 So. Canal Str., Chicago, Ill.

PAPSI DUODA teatras rusą apgy
ventoje apielinkeje. Parsiduos už 
prieinamą kainą. Atsišaukit į

S. B. Grossman, 
1125 Newberry Ave., Chicago, 111.

PARSIDUODA salįunas ir praper- 
tė — vieno augšto su beismentu mū
rinis mumis, ant kampo perculko.

ko nuo lietuviškos bažnyčios.

PARSIDUODA pigiai puikioj vie
toj restorano biznis, išdirbtas nuo 
senai. Apgyventa lietuvių, ir tik ji 
viena šioj apielinkėj randasi. Bus 
parduota urnai. Pardavimo prie-

cagą. 1619 So. Halsled SI

PARSIDUODA visokios rų.šics na
minių rakandą, naujų ir senų, 20 
vargonų ir kitokių muzikų. Kaina 
žema. Pristatom į namus.

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

Telephone Melrose Park 621.

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.

IŠMOK BARBERYSTfiS 
AMATĄ.

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

606 W. Madison st 
CHICAGO, ILL.

A JOSEPH C. WOLOW Ž 
w LIETUVIS ADVOKATAS ??
W Ruimas 902-904 Notion®) l.ife 
W 29 So. La Salle St., Chicago, 
* Tel. Central 6390-6391 Atdara:
& ninko, ketvergo ir aubatoo vakarais nuo
W 6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:

1566 MILWAUKEE AVE., Chic«Vo, W1 
“T-el Humboldi °?

Bldg.
iii 
Utar-

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BTULDING
•* W. Monroe St..' Ho o m 1807,

Chicago. Ui 
‘•’honea Central 6107 tr 6108

4?>

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišką, Vyrišką, Vaiką 

ir visų chroniškų ligų.
Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedaliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

SVIESTAS
Geriausios 

mietonos, ge- - 4 
r®®ni», negu n | A 
f.ur jus ga- I U 
it gauti ..

RYŽIAI
Geriausioii 

rųšiea, 10c ve 
*tčs, parui- 
duoda ui ..

COCOA
Geriausia - ® 

lankės, nuly- Į /| 0 
tink bu bent | iU 
cokia, % ®v

ARBATA
Priims tau

ria, Gvaran- 1M 
tuota, vertės <111 r 

Oo parslduo ’ VU 
la 1*0....

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vežei is
LIETUVYS DENTIST*

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vkB 
Nedaliomis pagal sutarimu, 

4712 So. Ashland Ava.
arti 47-toi gatvCs.

I
 Telephone Humboldt 127S £

M. SAHUD M. D. | 
Senas Rusas Gydytoja® Ir Chirurgas. £ 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai- £ 

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų. S 
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., £ 

Kampas North Ave., Kambarys 206. £ 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; g 

1:30 iki 8 ir 7:30 iki 9 vakar®. C

į G. Ghser
j Praktikuoja 25 metai.
g Gyvenimas ir Ofisas
p 3149 S. Morgan St., kertė 32 at.
J Chicago, 111.

- Specialistas ant
į Moteriškų, Vyriškų ir Vaikis 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
-į ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedeldie- 
'J niais vakarais ofisas uždarytas 
-4 Telephone Yards 687

| DR. B HERZMAN į
? tŠ RUSIJOS f

Gerai lietuviams žinomas per 16 m«- 
o tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 

ir akuSeris.
V Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
A rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
□k metodas X~ray ir kitokius elektros 
ft prietaisus.
$ Ofisas ir laboratorija, 1025 W. 18th 
M St., netoli Fisk St.
o Valandos: Nuo 10—12 pietį]; ir 6—8 
>]» vakarais. Telephone Cana) 8110.
& Gyvenimas: 8412 S. Halsted Street. 
Q Valandos; 8—9 ryte, tiktai.

O

t Dr. A. I. EPSTEIN ]
t cnntJMirMimiuu J

Specialistas moteriškų 
vyriškų ir vaikų ligų

Ofisas ir Gyvenimas:
3600 S. Halsted St., kam p 36 st
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

Dr. W. YUSZKSEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS
Kas turi Bkaudnnčian arba nilpna® akis, ay 
galvos nkuudėjimą, atsilankyk it® pa® man®

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar®. 
Nedaliom in nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Dr. J. VanPaing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Dingnoza ir Gydymu 
Speciališka medicinn mho 

užnuodijimo kraujo
Vandenėta modega slaptom Ilgom

2059 W. MADISON ST., kampas 
Iloyno Avė.; viri aptiekos

Valandos : 7—8 vak. nedėld. 10—12.

8r. O. Blumenthsl

Phono: 4817
akiu specialist/^

AKša išegzAmtwiWojam DYRaa 
Vnlnndos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare; nodWlo 
min nuo 10 iki 12 dienų.

4849 fl. ASHLAND AVĖ., kampa® 47 Ht.

Telephone Yards 50S£

Dr. KLStsipiiicid 
3101) So. Morgan St., Chicago. 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš- 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

1878 
2054
1045 
1510 
2880

WEBT SIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
W. Madison St
W. Madison St

1644
1836
2612
1217
1882
1818

W. Chicago Av. 
Blue Island Av.
W. North Av.
S. Halsted 8t. 
S. Halsted St 
W. 12th St.

8102 W. 22nd EL

SOUTH BIDE
8082 Wentworth
8427 S. Halsted
4720 S. Ashland

NORTH BIDS 
<•6 W. Division 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 
•244 Lincoln Av. 
•418 N. Clark

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesose
KORESPONDENCIJINIS SKYRIUS.— Kiekvienas gali išmokti 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iš lekcijų sutaisytų 
ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan- 
kyties i mokyklą apatiškai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaus; indėk dvi markes prisiuntimui 
KATALOGO.
K LESŲ SKYRUS.
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. 
me daugiau valandų negu kitos mokyklos, 
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių 
greitam išmokinimui Anglų kalbos.
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. ISth St., ir 1741 W. 47th St.

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

American School 
of Languages

AiMrltatiittrai 
Makykia

DYKAI

Tiems, kurie gali pribūti j inusų mo- 
Mokina- 

Klesose irgi turi- 
del pradžiamokslių 

Daugiau suprantantiems

! PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS | 
© Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros | | CARR BROS. WRECKING CO. | 
j 3OO3-3O39 S. Halsted St., Chicago, Ill. I

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau į 
Visai Publikai Akyse

Kas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų? 
Salutaras Bitteris. Aš per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. AŠ kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gargimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnose 
Niekur aš negavau pagclbos del savo sveikatos, 
liet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit
teris ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius aš 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. Kai
na $1.00. Galima gauti geresniuose galiūnuo
se ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis j:

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
Žolės nuo visokių blogumų.

P. J. BALTRENAS, PROF.

1783 So. Halsted St, Tel. Canal 6417 Chicago, III

Telefonas Canal 3737

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak-

Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rod< 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvon skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu

Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga j krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių, 
tau skauda akys skaitant arba, siuvant, tuokarl la 

.reikalingas akinių.

I
> Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- 
{ tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių U 

akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
į JOHN J. SMETANA

ARJai specialistas

į TEMYKIT MANO UŽRASA-

! 1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
t Kamilas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras auritate 
Į Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va. Nedėliomis nuo 9 ruto iki 12 dieni 
• Tel. Canal 5335.

IIAKTMUS/
Gydo vitM ligaa vyrą ir jnoterą 

Nežiūrint kaip uŽRiHrnčjunios ir nciigydomo* yra.
Gpeclaliftloii *rydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ulnuodtjimą kraujo, 

ligai*, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerkite 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 4U h 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Ūgy M 
tukstančiua ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki B vai. vakaro. Nedčllomts fti 11 dMavm 
JtSCt-BLUK ISLAND AVE., kasnpas 19-toi viriuj Bankei. T«L Ca»«l filii

Garsinkis ‘Naujienose’
WwmiKMMM




