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Kun. Golocin, naujas 
Rusijos premjeras

Rusai muša vokiečius prie 
Rygos

Graikija išpildys talkininką 
reikalavimas

PETRO! ADAS, sausio 
h ir grafui Ig- 

natjevui rezignavus, Rusijos 
minister i u kabineto pirmini- 
nkų postą užėmė kunigaikš- 

štutiniu 
kum u.

reiškė, kad dabar ne laikas 
manyti apie permainas Ru 
sijos vidų in i ame gyvenime, 

vediniu.

PRIE RYGOS.

dinas vien vandenis gali duo

karuose nuo Rygos. Nuo su-
>■*>

užgriebė 32 vokiečiu kanuo-

Carranza, Mexikos prezide-

Manoma, kad toji agitaci-

Emile Vandervelde.

MARŠKINIŲ SIUVĖJAI 
LAUKIA STREIKO.

PILDOMASIS AM. SOC. 
PARTIJOS KOMITETAS 
Už ATNAUJINIMĄ IN

TERNACIONALO.

Paskola daroma su priža
dais apmokėti penkis nuoši
mčius palūkanų.

NEW YORKAS. — Tūk
stančiai marškinių siuvėjų 
laukia dienos, kuomet bus 
paskelbtas streikas marški
nių siuvimo pramonijoj.ant pačiai paimti tą daly- 

1 „ Mmo reikalams, arba kaip An
glijoj kalbama — aukauti

Lloyd-George pradeda kam
paniją, kad užtraukus di
džiausia visu kuomet nors

PRADeJO PIKIETUOTI 
BALTĄJĮ NAMĄ.

sis merikos socialistų p; 
jos komitetas priėmė s 
mą rezoliuciją: 

u

120,000,000 FRANKU AT
SIEINA PRANCŪZAMS 
VIENA KARĖS DIENA.

Būdama įsitikinus tame, 
kad laikas atgaivinimui so
cialistų Tarptautinės ant pa
matų kovos už ūmią, teisin
gą ir pastovią taiką jau atė-

LONDONAS, sausio 11— 
Karės ekspertai yra tos 
nuomonės, kad sekanti iš ei
lės valstybė, kurios link

kų ir talkininkų kareivių, o 
taipgi pašalinimo pirmosios 
graikų armijos komanduo-

dustrijoj būdavo suvartoja
ma pirm karės garo pajie-

į tą patį Antrojo Internacio
nalo biurą, kurio pirmsė-

LONDONAS, sausio 11—

PETROGRADAS, sausio 
11. — Rusų puikai pasivarė 
daugiau kaip mylią pirmyn

SEKANTI Iš EILĖS BUS 
ITALIJA.

Mold a v i j os f ro n t e rusa i 
ai m u še a t k a r t o t i n as v o kie
čių atakas.

ntojus. Manoma kreipties 
prašant psakolos net į kare
ivius. Ir tikimasi surinkti 
tokią stųną, ku) os užteks 
gerųkai ilgam laikui karę

WASHINGTONAS, sai>

diena vidutiniškai atsieina 
120,000,000 frankų.

rw. W H. H> >11ŲIH<. IWM11ll

skolų.. Paskola bus viduji
nė. Valdžia milionuose at
sišaukimų, tuksiančiuose la
ikraščių, tūkstančių draugi
jų ir visokių komitetų-komi- 
tetelių agitacija atsišauks į 
Anglijos gyventojus aukau-

K AL AVIMUS.

•>

timatumą. Ultimatume, 
kaip jau buvo pranešta, rei 

)

valdžia paleistų kariuome
nę ir paliktų jos tik 
k-iek v^ikalinf
rkos priežiūrai. Dar reika
laujama uždraudimo rezer
vistų mitingų, paliuosuavi- 
rno iš kalėjimų venezelistų, 
atsiprašymo prieš talkinin
kus už susirėmimą, ištikusį 

partija reikalauja sušauki
mo tarptautinio socialistų 
kongreso Haagoje, 3 birže
lio 1917 metų.

“Jei iki 1 d. kovo mėnesio 
tarptautinis socialistų biu

ras nepadarys žingsnių, re
ikalingų sušaukimui šito 
kongreso, tai musų partija

fieldmaršalas von Hinden- 
burgas atkreips domą, buš 
Italija. Vokietija buk keti
nanti pasiųsti Italijos fron- 
tan dvidešimt naujų divizi
jų, kurios draug su esančio
mis jau ten 33 austrų divi

zijom, manoma, įstengs į- 
veikti italus.

Gi nuo pavasario visos 
Vokietijos svarbiosios spė

kos bus atkreiptos prieš Ru 
siją. Hindenburgas prieš 
rusus mano išstatyti 135 di
vizijas. Ir jisai tikras, kad 
tiek kariuomenės pilnai už
teks, idant sulaužius jų ga
lybę, ypač, kad, kaip vo
kiečiai nužiūri rusams sto
ka amunicijoms, kad jiems 
gręsia viduinės suirutės pa
vojus ir kad jie jau veiks vi
sai išsėmę atsargos karei
vių spėkas.

Vakarų karės frontą Hin 
denburgas, sakoma, manąs 
koliai kas palikti “nejudin- 

40 ITALŲ OFICIERIŲ ŽU
VO LAIVUI PASKENDUS

BERLINS, sausio 1A1. — 
^kiečiu submarina nesenai c-

riti žuvo draug su laivu.

VVAS 11INGTONAS, sausio 

bu to komisija1 tyrinėjanti 
teisingumą apkaltinimo, buk 
kaikurie augštieji Washing- 
tono valdininkai pasinaudo
jo iš suirutės biržoje, kilu
sios dele i Wilsono taikos no
tos, paliaus tyrinėjimą. Ra
li d ą a p k a 11 i n i m ą n e p a m a - 
tuotu.
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ramumo Mexikos valdžiai;

CARRANZA!.
EL PASO, sausio 11. — 

Villa, kaip patirta, šiuo lai 
ku turi apie 12,000 kareivių. 
Jo armija kasdien vis dar 
didinasi ir jis rengiasi arti
moj ateityj užduoti skaudi] 
smūgį valdžios kariuomenei 
esančiai gen. Murguia ko
mandoje.

ADAMSONO 8 VAL. DAR
BO BILIUS AUGščIAU

SIAME TEISME.
1 , ----------- Jį—

WASHINGTONAS, sau
sio 11. — Vakar buvo pas
kutinė diena ąrgumentavi- 
mo prieš ir už Adamsono 8 
vai. darbo bilių augščiausia- 
me šalies teisme. Valdžios 
atstovai nurodinėjo kalba
mo įstatymo konstituciona- 
liškumą, o kompanijų — jo 
priešingumą konstitucijai.

Tris dienas/užinteresuo- 
tos pusės išd&tinėjo savo 
argumentus. jDabar bylą 
nagrinėti imsisį patįs teisė
jai. Laukiama, kad nuos
prendį jie išneš į keletą sa
vaičių. Va

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
IR SOCIALISTŲ DARBO 

PARTIJOS SUSIVIENIJI
MAS NEĮVYKO.

NEW YORKAS. — Pra
sidėjusi praėjusią subatą 
Socialist Party ir Socialist 
Labor Party konferencija 
nedavė geistinų pasekmių. 
Partijos nesusiyienijo. Ne- 
susitaikė jos klausime, kaip 
štai j unijinį Amerikos dar
bininkų judėjimą. Persiski- 
turi žiūrėti Amerikos socia
lia dar ir del klausimų, kaip 

partijų susitaikymas įvykti.

PARYŽIUS^jnusio. 11. — 
Talkininkų atsakymas į pre
zidento Wilsono notą gal 
dar šiandie pasieks Washin- 
gtoną. Paskelbtas jis bus 
tik tuomet, kuomet Wilso- 
nas gerai jį išstudijuos. Ma
rsel Hutin, žymus Paryžiaus 
žurnalistas praneša, kad at
sakymas nustebinsiąs visus.

MOTERS PRIEŠINGOS 
KARIŠKAM VAIKŲ 
MANKšTINIMUI 

MOKYKLOSE.

WASHINGTONAS, sau
sio 11. — Moterų taikos pa
rtijos delegatės išdėstė savo 
pažiūras į pienuojamą įve
sti Suv. Valstijose karišką
jį vaikų mankštinimą. De- 
legat. buvo: Mrs. William 
Kent (iš Kalifornijos), Mrs 
Flagg Young (iš Chicagos), 
Mrs Amos Pinchot (iš New 
Yorko) ir Mrs Lucian Ames 
Mead (iš Brookline, Mass.). 
Moterų taikos partijos dele
gates užreiškė, kad jos pri
taria įvedimui gimnastikos 
lekcijų mokyklose, bet prie
šingos kariškamjam mank- 
štinimu.

adleris kėsinosi
NUSIŽUDYTI.

“Kreuz

strijos socialistas F. Adle
ris, užmušusis pernai Aust
rijos premierą, kalėjime ba
ndė nusižudyti. Adleris kė
sinosi pasikarti. Bet kalėji
mo sargas laiku pažiūrėjęs

k STRUMER GAVO 
AUGŠTĄ VIETĄ.

LONDONAS. — Praneša
ma, kad nesenai pašalintas 
iš Rusijos ministerių pirmi- 

mingon vieton, į Rusijos už- 
rubežinių reikalų ministeri-

ALPŲ VANDENIS— 
PRANCŪZŲ ARMIJŲ 

IŠGANYMAS.

prieš

ver-

PARYŽIUS, sausio 11.— 
Nepaprastai svarbią rolę lo
šia karėje Prancūzų armi
joms vandenįs, tekantįs nuo 
Alpų ir Pirinejų kalnų. Sva 
rba tų vandenų, manoma, 
po karės ekonominėje Fran
cijos kapitalo kovoje 
kitų šalių kapitalus 
biau padidės.

Karės reikalavimu 
čiami francuzai pradėjo na
udoti tekančius nuo Alpų ir 
Pirinejų vandenis karės ir 
kitokių reikmenų gamini
mui. Vandenų spėka Fran
ci jo j varoma daugybė fab
rikų, kur liejama kanuolių 
šoviniai, kur dirbama che
miški gazai ir kitokie reika
lingi armijoms dalykai. Sto
ka anglių taipjau nemažai 
atsiliepia į tai ,jog francu
zai dar daugiau ėmė naudo- 
ties vandenų pajiega. Po 
karės, manoma, jie dar dau
giau užvaduos garo spėką.

rtodavo 13 nuošimčių visos 
šalies vandenų jiegos. Liepos 
mėnesyj praėjusių metų jau 
buvo suvartojama daugiau 
20 nuošimčių. Ir naudoji-1 
mas vandenų spėkos Franci- ... . ..
joj auga kasdien. |Jie_ 0V0S1^ n

Francijos inžinieriai ap- 
skaitliuoja, kad francuzai 
pilnai suvartodami šalies 
vandenų pajiegas galėtų su
taupyti apie 9,200,000 arklių

turi sulošti Francijos eko
nominiame gyvenime augš- 
čiau nurodyta spėka, gali 
liudyt kad ir tai, jog pirm 
karės Francijos garo pajie- 
gos būdavo suvartojama vos

Šiuo laiku yra Įrengta 
milžiniškos dirbtuvės, varo
mos v a n d e n ų s p ė k a. 
Vienose jų suvartojama 93- 
000 spėkos, kitose po 120,000 
arklių spėkos, o pastaruoju 
laiku pienuojama užvedi
mai, kur vanduo varys dar
bą 325,000,000 arklių spė
kos. Užvedimas tasai turės 
aprūpinti Paryžių elektra.

WASHINGTONAS, sau
sio 11. — Peoria, Ill. pačto- 
riu paskirtas buvęs kongre- 
smanas nuo Illinois valsti
jos, Claudijus Stone.

NAUJAS CHICAGOS PO
LICIJOS VIRŠININKAS 

PASKIRTAS.

CHICAGO, III., sausio 1L 
— Vakar mayoras Thomp
son oficialiai pasiūlijo Her
manai F. Schuetler Chica- 
gos poliicijos viršininko vie
tą. Schuetter pasiūlymą 
priėmė, šiandie miesto ta
ryba jo kandidatūrą užtvi
rtins.

Kuomet reporteriai už
klausė Schuetlerio, ar jisai 
įstengs suvaldyti saliunus 
nuo pardavinėjimo gėrimų 
nedėldieniais, jisai atsakė, 
kad įstengs. Schuetler be 
to užreiškė, kad jisai apva
lys Chicago taipjau nuo vi
sokių gemblerių, vagių etc.

I

■*

teikti kuone diktatoriaus

VISUOTINO KAREFVIA-

STI.IŲ SENATE.

WAbBHNGlUN Ab, sau
sio 11. — Ant dienu Suv. 
V a ] s t i j ų sen a t o s va r sty m u i 
bus paduotas Chamberlaino 
v i su o tino k a re i vi a v i mo bi- 
lius. Taikos šalininkai, ar
ba kaip pie save vadina “figh 
tings pacifists,” praneša, jog 

r 
kad tas bilius nepraeitų.

NAUJAS VOKIETIJOS
TAIKOS ŽINGSNIS.

LONDONAS, sausio 11.— 
Laukiama, kad apie 15 sau* 
šio Vokietijos kancleris von 
Bethman Hollweg padarys 
naują užreiškimą taikos rei

Savo užreiškimą von Beth 
man Hollweg padarys reich
stage. Bet pirm to kancle
ris laukia talkininku atsa- 

c 

kymo Wilsonui j jo notą.

dėjo pikietuoti Baltąjį Na
mą. Jos stovi prie vartų su 
vėliukais rankose. ’ Ant vė- 
liukų užrašyta “Pons pre
zidente, ką jus darysit, kad 
suteikus moterims balsavi
mo teises?” Prezidentas Wi* 
Isonas jau turėjo progos va-* 
žinoti pro pikietuotojas.

IŠVARĖ Iš MOKYKLOS 
KAD NENORĖJO KA

REIVIŠKO AMATO 
MOKYTIES.

NEW ROCHELLE.
Walter D. Head mokyklos 
perdėtinis išvarė iš mokyk
los Daniel L. Uffner, 17 m. 
už tai, kad pastarasis atsi
sakė mokinties kareiviško- 
amato. Mokinys nurodė 
mokyklos perdėtiniui, kad 
jisai galėjęs butų mokinties 
kareivio amato, Įsirašęs mi
licijom Jis tečiau lankė mo
kyklą, nes jam reikalinga 
buvo kitokios žinios.

NEW YORKAS, sausio 
11. — Ateina žinių, jog an
glų kruizeris užpuolęs ir pa
skandinęs vokiečių patrolinį

a . . v 'Ąiį’L
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Ražai.
Jt _____ '

j- “OPORTUNIZMAS.”

Vieną syk, du syk ir da sykį. 
Nesmagu tris syk ištart tą žo- 
jdį, tai tiktai sunumeriuoju.

Drg. Kapsukui, turbūt, smagu 
jį ištart, nes net apie “Naujie
nas** kalbėdamas (argu rašyda
mas) ima ir žlebtelia: “oport....“

Einu į laižybas, statau grino-

“grinorius“, o tiek daug žino
jo! Ir tiek daug prirašė apie 
tai, o mes da vis nežinom.

Ražas.
.. —.................. . , . .............

Smulkmenos.
Žmonės kalba, kad Illinojaus 

valstijoje mokama didžiausios 
algos. Netikėjau. Paėmęs sta
tistikos knygą atradau, kad iš- 
tiesų taip yra. New York turi

T III--. i'nruKiJr. ~il Hwhr ijl ttiQW WiO.'iiJrffllTiriĮinjllTillfflriĮirnrOTinTii v. ..-KTir: r *r.'TtBMWWnilllhlBIMlirnnffinMTirWMWWrMIMjErjWWI^^ nMjni ar IIIB

Dovanu Bus Išduota ant 2-ro Plaskinio Baliaus
DR-STĖS DRAMOS IR DAINOS ŠVIESA

Subatoje, Vasario-February 3=čtą dieną, 8917 metuose.
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Daisied Street.

Pradžia 7 vai. vakare Muzika A. M. U. F. Schultz, dir.
Tikietas: išanksto perkant—25c; prie durių 35c. Tikietus išanksto galima gauti pas: 
M. Marcinkewicz, Buffet, 4514 So. Paulina St. P. Pilkis, Drapanų Krautuvėj, 72$) West 18 St. 
S. Yagmin ir S. Yuszka, Buffet, 6241 S. State St. Visus kviečia KOMITETAS.

>■-&>
rišką kepurę, kad “oportuniz
mas” tuo išvys iš “Kovos“ žo- 
dyno “social-pa trio t us.“

Drąsios, bet ir perdaug drąsios.

“Ji visuomet buvo drąsi“, — 
sako “Laisve“ pati apie save 
<N 103., 29. XII. 1916). Toliau, 
ant kito puslapio, ji taip rašo:

“ ‘Kovos’ red. nenustygsta ant 
vietos. Zurza ir kandžiojasi... 
dabar jau ir ant musu laikraščio 
pradeda d u k t i.“

Hm... “Laisvė" drąsi, bet ir 
į*><-rdrąsi.

Ji šitaip piktai pasakė dėlto, 
kad “Kova" (N51)) rašė, kad, 
girdi. “I„aisve pradeda traukti į 
kovo šeriniu k ų eiles ir “nesocia- 
listus.“ “Kova" tat pasakė be 
faktų. Mat, ir ji drąsi, bet ir 
perdrąsi.

5,468,000 gyventojų, o miesto 
majoras gauna tik 15,000 į me
tus. Chicago turi lik 2,550,000 
gyventojų, put miesto majoras 
gauna algos 18,000 dol. metams.

1915 m. S. V. išeidavo laik
raščių: 2,661 dienraštis, 17380 
savaitraščių, visokių .... 21,724.
(ii užėjus popieros krizini 1916 
m. liko 2,494 dienraščiai, 16,091 
savaitraščių, visokių — 23,024. 
Reiškia, sumažėjo ant 1,700 laik
raščių. C

Suvienytos Valstijos kas mo
tai išleidžia viešųjų mokyklų 
įsteigimui po $100,000,000, gi 
kariuomenės ir laivyno padidi
nimui praeitais metais paskyrė 
$685,709,823.

Daug oportunistu.

Negeri tie mano draugai są- 
jungiečiai: ugi, kaip tik atsime
nu, jie visada traukė ir traukia 
į LSS. “nesocialistus“: girdi, 
rašykitės, rašykitės ir bukit so
cialistais! Aš pats daug sykių 
taip dariau. Kad “Kova“ tą ži
notų, tai mus visus pa vadintų 
“oportunistais“ ir butų atliktas 
kriukis.

Praeituose metuose, sausio 15, 
Bergen, Norvegijoje, ugnis su
naikino 369 įvairius budinkus, 
nuostolis padaryta ant $22,400- 
000; žuvo 3,000 žmonių.

Kad panaikinus baltąją ver
giją Chicagos miestas užlaiko 
moteris-policistes, kurių yra 21. 
Jų algos — 900 dol. metams.

Sulig valdžios 
S. V. per dešimtį 
ant chewing gum

apskaitymo, 
metų išleista 
$35,000,000.

Neišsijudina.

Dar karta.£

“Naujienos“ jau keletą kartų 
ragino lietuvius darbininkus su
krusti ir stot į kovą su maisto 
ir kitų gyvenimo reikmenų 
brangumu. Bet jie kažin kodėl 
dar vis nesijudina. O gyvenimo 
brangumas auga ir auga. Tolyn 
Jisai bus dar didesnis, jeigu 
niekas nepasistengs užkirst jam 
kelią.“ — Taip rašė pačios “Nau
jienos.“

Kažin, ar čia tik ne “oportu
nizmas“? Ve, mato progą (an-' 
gliŠkai “oportunity“) sukelt 
“duonos maištą,“ tai ir kelia. 
Bet, anot drg. Kapsuko, darbi
ninkai yra priešingi oportuniz
mui ir reformizmui. Ir tai 
“faktas“: jie neišsijudina pakol 
da ne badas!

1907 m. lietuvių pribuvo į 
Su v. Vaisi. 25,884, gi 1916 me
tais - 599 žmones.

Laisvas..

NEW YORKAS. — Byla 
prieš Mrs. Sangers, intar- 
tą, kad ji teikus žinias mo
terims apie gimdymo kont
rolę, atidėta. Kalta tame, 
pasirodė, buvus ne Mrs. Sa
ngers, o jos sesuo Ethere 
Byrne. Vedami tyrinėji
mai.

Norint

Ko
1912 metais, kaip sakė “Lite

rary Digest” redaktorius, visoj 
Amerikoj buvo vos tuzinas žmo
nių (o gal trylika, tikrai neat
simenu. Mano prierašas), 
tuzinas ar trylika žmonių, ku
rie žinojo, ką reiškia žodis “sa
botažas“. 1916 metais buvo tik 
vienas žmogus, kuris žinojo, ką 
reiškia žodžiai: “social-patrijo
tas“ ir “oportunizmas“. Ir ste
bėtina: tas žmogus buvo tik

Pi r k 11 e s
eikite į tas sąkro

vas, kurios skelbia

si jūsų dienraštyje 

NAUJIENOSE

NERVIŠKAS IR LIGO

BAI(;ES TAM

minti? NEPASIDUO 
KITE. Mano PATARI 
MAI ir PAMOKINIMAI 
DYKAI ir stropiai už 
tikinti. Jei patirsiu ne

ilffllHIIIIIIIW

mr.

SilpBni’ -L- 1T VO I "T VYK Al ts

nės aš neapsiimu 
dyt neišgydomų I 
Esu 
KRA MOKSLĄ ir T( 
RIU LEIDIMĄ GYDYTI 
JUS ir GYDAU VISUS 
LIGONIUS PATSAI.

N no 
K ra u j< 
IJgŲ

tą APETITĄ, SKAUS
MUS po VALGIO, šir
dies plakimą ir visus 
kitus vidurių keblu
mus prašalinu greitai. 
VARICOCELE, (Susi
py nusius gyslos) su 
smarkiu traukimu ir 
skausmu, mano gydy
mas sulaiko Ino,jaus.

^glįvisi perštėjimai, degi- 
Hmai ir plikinanti simp- 
4' lomai tuo) sulaikomi.

'SILPNI VYRAI—Ar nu 
stiprumo, ar nusiminęs, 
)rotu ir nervuojies. Jei

LlgŲ
Kuomet kenčiat nuo Y PA 

TINGŲ kraujo ligų su puliavi

tinis šlapinimasis, skausmas nu 
garoj ir strėnose, nusistojimas 
šlapymo, viską išgydoma ma
no gydymo sistema.
SKAUDULIAI, plyšiai, dūdos

negaišuok pasitart su manim. 
Vartoju tikrų Prof Ehrlich’s 
gyduolę. BE j&JIMO j LIGON- 
BUTI, be GAIŠATIES galite 

pasigydė eiti namo. Ši gyduolė 
pergalės blogiausias formas li
tru: VIDURIU stovį. APDENG-

PASITARIMAS DYKAI
VALANDOS: 9ryto iki 8 vak.

DR. BURGESS, 422 S, State St.
kasdien. Nedėliom nuo 9 iki 2.

000

L

FBI W

VISIŠKAI UZ

Kožnas vyras turi pareikalauti umu 
laiku vienu iš tu Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurio mana atsivestą vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priinmunio gamtos—vist tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu 
sava gyvastį, kaip jie Įgauna ligas ir

kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vj ru—stiprus, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelią.

Ar Esi KanMnamas
Sifilisų arba Užnuodljhinj Kraujo, 

Triperiu, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybes, Užkrečiamais 1.1 gaiš, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Ncgruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Juknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; sumigusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar voini; ai* turi tulžies užpuolimus;

Kelias j Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, barningas ir aržus; pa sargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuli ūdys, priklus 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboi teip, jog galesite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

pamokinimu. Ji yra krautove žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katras kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokain pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava, vardą, pavarde ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą UŽ Dyką Kuponą.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
MMruMnwwrt ■«■■■ in ,»»■< <r m I——I ■ K11 .iiM mMnuMwMHaiiMWHla

DR. J. RUSSEL PRICE CO., L.2CM Madison A Clinton Sts., Chicago, III.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasinlynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.
Vardas ir pavarde...........................................................................................................................................

Aflresas

AI i eatas Stejtas

ŠELPKITE LIETUVĄ

AUKAUDAMI LIETUVOS
ŠELPIMO FONDUI.

EVESKIO 
SŽSMOKYKIA 

čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradines 
Ilgi augšfiiausial, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politiš. 
Ekonomijos, KnygvedyBtės.DaiHarašCio, Lai* 
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL if 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA L1ETUVIŠKAL

3106 So.Halsted St.,Chici^p

GERA NAUJIENA
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentančių vyrų ir mo
terų negauna pagelbos. Ko
dėl? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinčs kirmės 
lės, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokių

šmotų arba dalelių stučkines 
kirmėlės.

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus rinkini 
po akių, sunykimas, nuolatinis

nustojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavima.s po

svogūnų, uksuso, ir tt.

sti tuščiais viduriais, apsireiš 
kimas neveiklumo, nusilpne 

jimas atminties, galvos skau 
dėjimas, apkvaitimas, lakioji

UZSl- 
s vi-

dūriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, zvimbi
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, murmlenimo ir bau

® kimas, nuovargimas sąnarių ir 
$ jautimas nusidėvėjimo, stoka 
>3 ambicijos ir lt.
y Jeigu jus esatį' kankinamas 
m stučkinčs kirmėlės, ne gaišuok 

ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
pi'iimdinėjimu vaistu del jųsų 
simptomų, bet ateikite ii’ aš 

| išaiškinsiu savo metodą, kuri 
ff apvalys jus nuo stučkines kir- 
| molės į keletą valandų, be jo 
5 kio jautimo bei sugaišimo nuo 
« d ari) o.

’ Mano metodą yra priirnni ir 
ra greitai veikianti.
L Ateik be atidėliojimo.
| PASITARIMAS VISAI DYKAI 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 v.

DR. FIELD,
740 W. Madison gatvė, kampas 
Halsted Str., 2-ras augštas 

Chicago, BĮ.

DR. C. H. HAIR
SPECIALISTAS

moterų. Dak- 
valdUka tar- 
ir pažinimą

Gydo įvairias ligas vyrų ir 
taras sako: Mano 17 metų 
nystė davė man patyrimą 
daugelio sunkių atsitikimų, kuriuos sunku 
buvo pergalėti kitiems specialistams. Nau
dojuos naujausiomis francuziškoinis, voki
škomis ir itališkomis metodomis, o taipgi 
ir nmerikonifikomis, kurias išmokau šioje 
šalyje. Mano speciališkumas yra pasek
mingas gydyme užsisenėjusių, 
paslaptingų ir privatiškų ligų, 
mo kraujo. Geras sutaisymas 
kraujo. Valo greitai kraują, 
viso kūno užslstovčjimus,
Jeigu turite pilve, šonuose, kryžiuje skau
smą, širdies mušimą, kojų ir rankų pra
kaitavimų, nemalonų kvapą — visa tai 
greitai prašalina. Mano pilno rinkinio 
Bakteriologijos Laboratorija ir X-Ray spi
nduliai Roentgeno atras tikrą prieiasti 
jųsų ligos. Egzaminavimas ir patarimas 
dykai, nežiūrint ar gydysitės, ar ne.

J)R. C. H. HAIR
j Metor Bldg.
į Paimk elevaterj. Kambarys 122.

PrieA North American Cafe. 
139 So. State St., Kampas Monroe. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka-

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų.

chroniškų, 
užnuodiji- 

vaistų del 
Prašalina 

Jeigu turite.

are.

BALIUS! BALIUS!
LIETUVIŲ BROLIŲ MOKSLO DRAUGYSTi

Tam pačiam tikslui Lietuvių Brolių Mokslo Drau- S 
gystė aukauja penkiasdešimts dolerių (50) iš savo S 
turto. Pelnas nuo baliaus ir auka $50 L. B. M. Dr- i 
stės bus sudėta Į vieną sumą ir pasiųsta per Raudo- § 
naii Kryžių. Washingtone, i Lietuva. Visa suma
bus pagarsinta nutartame laikraštyje.

Subatoj, Sausio-Jan 13,’17
VOKIEČIŲ SVET., Ant 15 ir Grant gtv., Gary, Ind.

Gerbiami Viengenčiai, Lietuviai, Broliai ir Sesers, | 
užkviečiame Jus kuoskaitlingiausia atsilankyt i mu- | 
su parengtąjį Balių, kad tuomi pagelbėjus musų | 

vargstančius brolius ir seseris Lietuvoje. Jus žino- i 
te, kokį vargą jie kenčia dabartiniu laiku Lietuvoj. I 
Todėl skirdami nors menką dalelę savo aukų, ma- I 
nome nors-kiek prisidėti prie sušelpimo. Komitetas. ?

:: 3-čias Didis IMasRinis :
i; BALIUS !
;; Rengiamas
; DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ No 1
: Subatoj, Sausio-January 13,1917 į

COLUMBIA SVETAINĖJE, 5
; Kampas 48-tos ir Paulina gatvių. ♦

Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 25c ypatai. *
Muzika nario V. Ambrozaičio *

P.S. Atsilankiusieji gaus geriausias dovanas.
C I ■ I ■ B* 4 • i _

$250.00 DOVANŲ $250.00 
Bus išdalinta ant

4-to Maskinio Baliaus
Parengtas BALTOS ŽVAIGŽDĖS KLIUBO

Subatoje, Sausio=January 13 dieną, 1917
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 
Pradžia 7.30 vai. vak.

Tikietas nuo narių 25c;
Muzika F. Jcreck’o. t

4

? Padarytas ant užsakymo
JŲSV PASIRINKIMAS PO $25.

Keletas šimtų pelrenų šio sezono puikiausių vilnonių. Sutruk
dytas prisiuntimas puošnių vilnonių audimų, priskiriant daug nau
jų stailių parodomų pirmu syk. Dauguma jų austa pardavimui po 
keturiasdešimts dol., tūli vra po keturiasdcšnnts penkių dol. vertės.

A. J. ŽUKAUSKAS, Siuvėjas,
<3310 So. Halsted Str. Chicago, III.

♦ 
n♦ 
R
rj 
u

X-Ray EXAMINACIJA |
I šis specialis paaukavimas yra geras bile dieną iki Nedėlios, Sausio 2S d. gg

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

šlapumo, ir tokiu budu surandu tikrą priežastį jųsų negalės.
Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudinio, pajiegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies. gg 

£3 Suranda žmonėse aiškiai pilnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, ženklai, kurie parodo staigią mirtį, gali apsireikšti bile laiku. '
SS Kaip randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm laiko senstate. Mano kraujo spaudimas pasakys. AlbJKIT— gS 

leiskite man išpasakoti jųsų širdies ir kraujo sūdymų paslaptis — tuokart galima bus jums tikrai patarti kas geriausia \ ra jums daryti.

Nemokėk man Vyrai ir Moters
Po priėmimo egzaminaeijos, jei ji 

nevisai užganėdina jus, nemokėki t man 
nė cento. Visai nėra ne skausmo nė

eija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do nenalurališkų stovį, ir visai praša
lina visų spėliojimo darbų. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Bay ištyrimo jųsų kimo, jus neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien lik už 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite tuo- 
jaus pirm negu šis specialis paaukavi- 
mas užsibaigs — ir leiskit X-Bay pasa
kyti tikrų teisybę apie priežastį jųsų 1*.

Kurie sergate, kenčiate ir nusimi
nę, pasinaudok it šia didele auka, l ik
tai trumpam aikui aš suteiksiu X-Bay 
ir daktariškų examinaeiju už $1.00, 
daug expertu ima nuo $5.00 iki $10.00.

du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
molcrei šioji' apielinkeje progų žinoti, 
ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau 
daug metų patyrimo pasekmingo gydy
mo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir 
pūslės klintis, reumatizmų, dusulį, 

katarų, akių, au- 
chroniškų ir nersų, nosies ii

diskų vyrų ir

žinote. Bukit atsargus, suraskil tikrų

to, galima, menesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbiu komplikacijų, ar dar
gi pačių gyvastį.
.šis apgarsinimas uzkviečia jus jieŠkoti 
atsineškit šį apgarsinimų, kuris suteiki

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro.
Nedčliomiš: 9 ryto iki pietų.

sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jums alsiekimna.
a jums liesa prie X-Bav ir da ktariškos egzaminaeijos už $1.00.

NE ATIDĖLIOK, ATEIK TUOJ AUS.

moterų ligų.
Jeigu jus turite galvos skaudėjimų, 

silpnų nugara, apsvaigimų, prietvarą. 
atsiraugėjimu guzų, skausmus pilve, 
murmėjimų žarnose, nustojimų apeti
to, nuovargį, nusidėvėjimų, pajautimą, 
nerviškumų, ir palengva nykimą, tai 
via priežastis, kuri turi but žinomu, 
u jus sergate ir norite greitai pasveikt,

Dr. Schneider
1553 W. 47th STREET, KAMPAS ASHLAND, 
VISAS ANTRAS AUGŠTAS, CHICAGO, ILL.

® J©

TAIGI NELEISK $1.00 STOVftfl 
TARPE JUS IR SVEIKATOS 

------ATEIK------ 
PASITEIRAUK

M
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k c wa mečiai

ar

minimo

neg

sirodo ?

Beidami

Ponas prezidentas urmu puolė

vo kūdikius.
Man rodos, kad nemaižau pu-

žineles
kaip apie' mines'-dr-jos nąrių 
nenuilstantį ir pasek minga vei
kimą.

Z..

I Amerikos Lietuvių Gyvenimas 
[|!=ZLzz^^£ar~-~—— Musu korespondentų pranešimai ======^=====:-------- ~^~.....—

KEWANEE, ILL.

žmonėms teisybė labai neini

laisvama-

11.

išmetinėti

melagiai ir lt.; žiūrėk kaip ne

klerikalas už

• V • eizia

siųs visus socialistų parengimus:

austus ir pirmeivius veikti ben

kad jiems “šliuplarnių” ir ‘siau
rapročių” ir “kitokių niekšų”

socialistai ii
pirmci viai.

pne ALCK., nes

nebem mesiu.
jei paminėjau,

Paminėsiu dar

‘ didvyriai.

nuėjo
aršiausi pi iš

us, kad išvijus iš 
visus socialistus ir

valdžiai ir 
ns soeia- 
Kewanees 
laisvama-

vi*

*'MI,Į l>IfMIIII laWW'^MIU—rWmiKWTWWW—MM.11jrtwwtlni

Scmaitienė ir 1. M. 
s padainavo duetą

Dievo Muzikantas.

mus.

vienas parapijonas, o

kiai.
Neblogai atliko solo ir p-ia RACINE. WIS.

gasis ?>. tai padare. Apie 
lai mums pranešė jo bendras

i vieną dūdą su kompanijomis.

mais miesto valdžios rinkimais.
čiutė ir K. Bendorilitė. Visoms

prisipažinimo

“pasižymėjo

ne

anydamas konevei- 
ici jis nusimanan

čius žmones ir stoja už didesnių

kala m.s, kam daugumas parapi

.Jeigu minėtais išvedi-

mentališki laiškai, 
nušvietus jų “pasižymėjimus.

EAST CHICAGO, IND.

Tai nedidelis miestelis. Dir
btuvių čia esama visokiu. Dar- «- €

nesvietiškam 
visu

c

i lavimo, lai

esant
brangumui ant 
reikmenų, lai Ir 

4.

nemažėja.

darbininkai ncor-

darb'mmkus streikuol. Ji n 
kuomet dar nepakėlė savo (k

P

kias priemones, kad lik nugąz- 
dinus darbininkus. Ji suverbavo

niai bijanti riaušių. Bet 
ns darbininkams rupi

namai? Kokios 
darosi saliunuo.se?

Bet paziure-

mų urvų priviso. ivoeiei var 
dabar to viso nebemato?

muose vandeni?
i

pasidėkavojuTd lokiam bjau
riam vandeniui. Gal man atsa-

liek miesto valdžia
Bot vis

pris-

vandens pervadą#. , Bet miesto

ma<

ausie) .) 
ė savo mėnesinį 

socialistu
suširinki- 
svelainėj.

melais.

si tik savo kišenių jirijiildymu, 
o ne žmonių gerove. "Taigi se-

lot lik atvirintą vandenį gėri
mui. Tokiuo budu le ngviau ap
sisaugosi m nuo limpančių ligų.

ROCKFORD, ILL

Pas mus paprastai daroma 
taip. Jeigu rengiama nors ir pa

pie perstatymų garsinimą nėra

rengėjams

Kank
lės.” Sausio (i d. ji surengė sma
gų koncertą, kurio programas 
susidėjo vien iš dainų ir inuzi-

siu lik geriausia pasižymėjusių

Sauke mane? tiesioj 
jaučiai. 'Triukšmingais

jie jauni ir energingi vyrai

Stalinuos, J. M.
susirinkimu mėnesyj vieną 
paprastą, antrą lavinimosi susi
rinkimą. Lavinimosi susirin- c
kiniuose' bus keliama įvairus <• c
musų organizacijos klausimai ir

F % 
% %

Nuo Redakcijo
Musų gerb. bendradarbių, korespondentų ir visų ku-

rie ką parašę siunčia dienraš erai 
SOKIUS RANKRAŠČIUS, prašom 
redaktoriaus vardu, bet tiesiai 
1810 S. Halsted St., Chie

adresuoti ne asmenišku 
J IENŲ REDAKCIJAI,

(Kasant biznio reikalais (Prenumeratos, knygų ap
skelbimų ętc.) reikia adresuoti: NAUJIENOS, 1810 S. Hal- 
sted St., Chicago, 111. — Prašome labai nemaišyti biznio

nistracija, taigi I 
atskiros įstaigos.)

šukaičio. Puikiai

p-lė M. Jablonskiulė 
šiai padainavo porą

čius, K. Lesevičius ir J. M. Slru- 
žas. Išėję) gana puikiai. Trio, 
akompanijuojaid balalaikų or-j

nuola K. Širvius- 
lietas irgi

Pertraukose dainavo vietiniai 
Kanklių” ir Soc. Janu. Kab lio

minėti.

M.

butu c 

surengta ir daugiau panašių va
karu, c

Publikos
Man

keturi

ros

sus socialistų laikraščius ir jų

laikraščiams žinių iš kuopos vei
kimo ir lt.

Beje, manoma surengti puikų 
kara su

scZonu.
šino žiemos 

raciniečiai

ant Monu-
Indomau jautis

Kuopos Korespondentas.

WORCESTER, MASS.

Mano laimei ta

F. skyriaus koncertas. Pasita- 
s su draugais vykome kon- 
rlan.
Pirmą vakaro programo pun-

į

* 

f'.

riausio jam pasisekimo!

gočius

svetainė. grizo* > *

Daugiau tokių koncertų, veik-

Brocktono Reporteris.

DETROIT, MICH.

musu klerikal
K

suside-
, 1). L.

ir DM1)., surengė balių naudai 
badaujančių brolių ir seserų 
Lietuvoje'. Balius gryno pelno

legatai viename savo

mio-

menesiu, bei Kliubo ponai

vimo. m

sijos nariai Tamošiūnas ir Po- 
bedinskas prima to pono reika
lavimą ir paskirtoje dienoic 
nueina
denkis maloniai priima komisi-

bankam Ponas prozi

nigai priimta, komisija nori ai>

sijos narys Tamošiūnas aiškina
si, kad j)er pačią esą saugiau 
pasiųst. Eina i pačią, ir ponas

vo pono prezidcnlonusistcbėji- 
mas , kuomet jis pamatė, kad 
Tamošiūnas išpirko money or-

£
&

k>uv. Valstijos rengiasi pasitikti ta salų įgijimą la- 
bai trukšmingai. Manoma surengti parodą viso JSuv. Valstijų Atlantiko vandeny
no laivyno. Vadovaus laivyno paroda admirolas Mayo (1); Laivyno maneurus 
peržiūrės laivyno sekret. asistentas Franklin D. Roosevelt (2); laivyno demonstra
cijos vieta bus prie St. Thomas (S). ApačioųĮ(N4- parodoma paveikslas vieno kari
škųjų laivų, kurie ims dalyvavimą demonstrėęijoj,

11II-

klausimas.

nuomonių.

Tamošiūnas. Ll

sekamame kliubo susirinkime

tarę, kaip to norėtų Khubas, lo
dei ir neduosią. 'Tuomet du ko
misijos nariai, K. 'Tamošiūnas ir

rvšio sekretoriaus, kad butų su- 
šaukia kitas draugijų atstovų 
posėdis. Susirinkime Tamo
šiūnas pranešė, kad Kliubas atsi

svetimtaučiai

“griešnoms aki
išnaujo Tamošiūno, kur jis pa
siuntęs 

4 4
Tamošiūnas

. Ponas 
aiškina”.

nori...

Ta melši anas pasigailėjo

mielai sutiko. Kada Tamošių-

žmogus, kurį ponas preziden 
las norįs apkaltint, tai detekty

prezidentui “vykt namučių” ir

- - pu 
Lawv

saliunuo.se
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Partijos negalėjo 
susitaikyti.

Bandymai susitaikyti ir 
iš abiejų politinių darbinin
kų partijų — Socialist Par-

mu socialist Daoor rarty 
ištikrųjų beveik ne ką nuo 
savo programo nusileidžia, 
tat Socialist Party delegatai

susijungimo forma pasirodė

ko vėl. Laikyta tuo tikslu taipjau nepriimtinos. Pir- 
abiejų partijų atstovų kon- mieji, būtent, ir dabar rei- 
ferencija sausio 6 ir 7 dieno- palavo ne susiliejimo abi-

be nieko, ir ant toliaus, kaip

skusuota iš abiejų pusių ri
mtai, iš abiejų pusių padary
ta ir nusileidimu, bet tik 
menkesniais klausimais.

jungos. Jie reikalauja pil
nos Socialist Labor partijai 
autonomijos, su savo atski
ra administracija, nuosa
vais atstovais jungtinės pa
rtijos taryboj, Tarptauti
niame Socialistu Biure, ir

džiausią.
O betgi — niekados ang

lis dar nebuvo taip bran

perkamos darbininkų šei
mynoms, kad tūlas kapita-

giškis sveikatos komisionie- 
rius Robertsonas, nesidrovi 
dargi idiotingai tyčioties: 
“Kad anglis brangu, nepir
kite jų, nešildykite karnba-

mo.”

A ngl ių spėk u I i a n tai la i k o 
uždarę jas sandėliuose ir va
gonuose, kad tuo budu iškė
lus kainas ir nulupus visuo
menę.

Toks yra tas musų visuo
menės draugijos sutvarky
mas. Ir tik stebėties reikia,

negreitai jie susipranta, 
kaip palengva jie pradeda 
praregėti ir pamatyti, kad 
dalykai išvirkščiai stovi ir

kad jie reikia taisyti.

kia kriminalan Chicagos po
licijos šefą ir jo augštes- 
niuosius ir žemesniuosius 
valdinius.

Negirdėtas daiktas. Už 
ką? Dievai žin. Sviete vi
saip atsitinka. Kadaise vie

kai buvo pakėlę streiką, 
prieš policiją, ir streiką lai
mėjo.

Kapitalistų laikraščiai pa
kėlė didelį gevalt, kad plė
šikai išplėšė vieno bankie- 
riaus namus. Iš sąrašo pa
vogtųjų daiktų betgi matyt, 
kad bankierius savo nusto- 
lių nei pastebėti negali — 
tiek jis turi tų aukso ir sida
bro graznų. Vienos tik jo 
rankogalių sagutės vertos 
esą puspenkto šimto dole
rių. Vadinas, vienas menk- 
niekėlis vertas tiek, kiek, 
maždaug, paprastas darbi
ninkas uždirba per metus.

A-pž-valga
SVEIKINA IR 
PERSERGSTI.

kurią ėmė
elementai

Gadyne’ 
numeryjepaskutiniame 

paduoda daugiau žinių apie tą

skyrimu los Lygos manifesto, 
kurie duoda progos pusėtinai

Musų skaitytojų domai

nę to manifesto dalį, kuri skain-

į pramoninį unijizmą, lai yra 
minios organizaciją ir veikti 
pramonijos lauke.

2. Atmesi gryną ir papras
tą užsiėmimą per rinkimus- 
balsų gaudymą ir nevaisingą 
parlamentarinį veikimą; pri-

kiek išrinktieji atstovai remia 
darbininkų klesos masinį vei-

rankos su politine, neatme
tant nė parlamentarės kovos, 
surištos su masiniu darbinin
kų veikimu. Nežiūrint to, 
mes maloniai sutikome šita

pa tavimo gadynės keliamus 
klausimus: stoja už griežtą

ka ir mililarizmu, yra prieši
nga bent kokiems karams

apsigynimo” karų nuo

Europos socialistu sparno pu

kų minių veikimą, smerkia

tam jų darbui mes pritaria
me, norint žinome Massachu-

riame jis kogrieščiausia sme-

m ponijoj.

tijos kairiuosius (juos

anarchistais,

ptiis, dirbančiais už priešinin-

UK'S

gi daugelis senų, užsitarnavu
siu socialistu, kurie visiškai e c
nepriklauso kairiesiems. Tam

Internacionalo

nc Europoje, 
socialistai gali 
d ra “džiaba”

nies visgi esame 
Jeigu Franci jos 

dabai' turėt be il
su sindikalistais

tarptautinius ryšius,”

susi -

nių ryšių čia dar niekas nesuai

PRIEŠINASI
LABDARYBEI.

gyvenime, o ir darbininkų judė
jime. 'Tuos socialistus, kurie 
šilo nesupranta ir mėgina ski
lvi socializmą ant atskiru asine- *. c

na 
tais.

Pastaraisiais melais labai 
gerai paaiškėjo musų “labda-

vavimą. i palos laisves 
ir visuomenės laisvės prin-

įvykdintume tų laisvių, jeigu 
senosios labdarybės principą 
laikytume, su ja žmogaus ver
tę puldai, žemini žmogų. O 
mus principas: pakelti žmo

kome:
kojų , arba, genaus, pagel
bėti atsistot ant kojų” nelai- 
mingiemsiems. Taigi mus ti-

. imant, dirbtuC-

bdariu. Jie bus dvasiški lab-

simų, del kurių partija turė
jo skilti ir per tiek metų ne
galėjo susivienyti, pasirodė, 
kad susitaikymas jokiu bu
du negalimas. O tas nesu- 
sitaikomasai .punktas, tai 
jungtinės socialistų parti
jos taktika sulig ekonomi
nių darbininkų organizaci
jų. Socialistų partija šiuo 
klausimu, kaip žinia, laikosi 
tarptautinio socialistų kon
greso, Stuttgarte, priimtos 
rezoliucijos, būtent, kad so
cialistų partija nesikiša i 
darbo unijas, pripažindama 
jas kaipo ekonominę darbi
ninkų organizaciją, kuomet 
socialistų partija yra politi
nė organizacija. Socialist

Tokiu budu iš konferenci
jos tikslu suvienyti vėl abi
dvi socialistų partiji neišėjo 
nieko. O tai labai apgailė
tinas dalykas. Nors, ap
skritai, abidvi partiji veikia 
savo darbą maža tekliudy- 
damos viena antrai (—ne
minint vieno Socialist Labor 
partijos agitatoriaus, kur 
pereitoj rinkimų kampani
joj kai kur agitavo prieš So
cialist Partijos kandida
tus...), vis dėlto pasidalini
mas, programiniai ir takti
kos skirtumai trukdo abiejų 
darbą ir kenkia visam soci
alistiniam judėjimui.

Skyrius.. Turi laikui bė
gant keistis arba žilti.. Ko
kie tad gali būti šios dienos 
socialistų uždaviniai, jei ne 
pripažinti senųjų pažiūrų

naujas, kurios sutiktų su pra-

mais? Jau pilnai pribrendo 
socialistams laikas panaikin
ti nusenusią taktiką, atmesti 
vidurinės klesos idealus, ati
dėti šalin klajojančius refor- 
nfiznio šešėlius ir paskelbti

pritaikinta ir tinkamų pramo-

rbo Partija) laikosi čia kaip 
tik priešingos tai rezoliuci
jai pozicijos. Ji kovoja prieš 
darbininkų amatų unijas ir

Išimtis 
iš taisyklės.

si reikalavimams. Laikai 
mainosi; mes turime kartu

pramoninię uniją kaipo e- 
konominę darbininkų orga
nizaciją.

konferencijoj buvo ilgai de-

Politinė ekonomija sako, 
kad kainas daiktam nustato 
aplinkybė, kiek kurių daik
tų yra turguje ir kiek yra tų 
daiktų reikalautojų. Vadi
nas, jei kurių daiktų yra 
daugiau nekaip jų reikalau
jama, kainos jiems nupuola, 
ir atbulai.

Toks jau tos ekonomijos

(užpuolamoj i)

kuria mes vadinam nuperia

pridedamosios vertybes dalį. 
Šitai kapitalistų pramoriijos

k lesa savinasi vis daugiau 
turto, tuo tarpu darbo minios 
negali gaunamu užmokesčiu

bininkų kovosipramonijos ir 
politikos dirvoje, bendra mi
nių kova ir vienur, ir kitur, 
kad skleidus revoliucinius 
švietimo principus, sudruti- 
nus organizuotą darbininkų 
klesos vienybę, galutinam tų 
principų įvykdinimui.

4. Ažuot imperializmui pa
sidavus, statyti visas mušti 
spėkas, kovai prįeš militariz- 
mą, vistiek artai bus apsigy
nimo ar užpuolimo militariz- 
mas, ir pirmyn varyti tarp
tautinę darbininkų brolybę.

5. Minių veikimu mes sup
rantame: Darbininkų veiki
mą bendroj organizacijoj

ir re i kala v i-

tams prieš streikus, atmesti 
tarnavimą kariuomenėj kapi
talizmo palaikymui, viešiems 
susiriųkimams ir demonstra-

sums kapitalistų klesos prie
monėms, kurias jie vartoja

rnacionala statant.
4.

dikaliai rašytojai inteligentai

Massachusetts valstijos sek
retoriaus nesako.

vos pamatais, sindikalistais, ir

niams ryšiams

kol* minima Lyga užsiims pro

cinio socializmo idėjų. Bet,

rime

yra ne

veik-
I įde šios gadynes klausimus.

ną.” Bet kaip anie, 
tie bus musų ponais.

taip ši

įsu tas pasi- 
idealistas” i-

tankiausiai veidmaini n-

v s i n u d u o d a m i 
žmonijos labdarį. Tiesa, ta

gai ponauja. Bet lokių po- 
Jų šalininkai, 
jųjų, bet sa-

te, jam reikia atleisti

bet ne su tikslu pasisvęsti, o 
tik su tikslu naikinti pasiš ve

ŽODŽIU, DIDVYRIAI.

klika ardo socialistuC-

me ai na

Pirmiausia rodo i musu ko- 
c c

vą su “Keleiviu” ir šaukia, 
kad mes tuo budu vienvbe ar- c

Labor Party delegatai

kelbia, kad teisingas jų vy-

tokį.
“Sutikdama su

uotą rezoliucija ir savo 
veikimuos vaduodamos joje 
išreikštų aplamų principų,

merikos sąlygomis ir reika- 
auja, kad partija pabrėžtų 
matinių unijų organizaci- 

os ydas ir truku- 
o taipgi reikalingumą,

ekonominės organizaci- 
jos priimtų socialistišką prai 

gjttpninę formą”.

Bet, matyt, esti ir išėmi
mų iš tos taisyklės. Kartais 
pasitaiko ir taip, kad kai- 
kurių daiktų pagaminama 
daugiau, o kainos jiems ne 
tik nenupuola, bet dar aug- 
ščiau pašoka. Bent tokį išė
mimą randame dabar kai
nose anglims.

Ištikro; oficialės žinios 
paduoda, kad niekados dar 
nebuvo tiek daug anglių pa
gaminta Suvienytose Vals
tijose kaip kątik pasibaigu
siais 1916 metais. Pagamin
ta, būtent, 300 milijonų to
nų — ant 30 milionų tonų 
dagi daugiau ne kad 19131 
metais, kuriais anglių pro-

t i na i

darbininkus organizuotis sa
vo atskirose industrijose tu
kti i bud u, kad užtikrinus sau

n'imą, tam tikrą darbo inokc- 
slies pakėlimą, savo klesos
.et

kapitalizmo sugriovimui ir 
socializmo tvarkos organiza
vimui. Ant galo, mes p r i pa

L Atmest tas darbininkų 
organizcaijos formas, kurios 
paturi kapitalistų-išnaudotojų . 
ir imperializmo reikalus ir 
trukdo pramonijos demokra
tijos kilimų^; -s ^rgan^iotis^

deda

šltas Manifestas mums ne vi
sai patinka, ir dėlto mes turi
me persergėti draugus: dra-

jame
in ta

lai neatmetamas, vienok lie-

nciamas.

mones valdžia, negu politine. 
Tuo tarpu mes visiškai nesa
me Judustrieilio socializmo iš
pažintojai ’ir pripažįstame, 
kad ekonominė darbininkų 
kietos kovi&tįiri eįti^uika už

308).

redakcija ramina 
tuo, kad Franci joje

Žurnalo
......

su jais išvien 
šių atnaujini

kas vienybę tarp socialistų 
ardo: nies/ve’ikdami pilnam 
sutikime su LSS. suvažiavi
mo ir Pild. K-to nutarimais, 
ar “Keleivis,” visiškai nepai
sydamas tu nutarimu. Paro-

nuli.

nenori matyt nieko gera, tai 
staigu jie stato europiečių dar-

cijos socialistų pėdomis, draw

vadovaujamų LSS. įsta'igi 
nutarimus, kur mes nėrėme

Ka dare tuo tarpu “Keleivis”?

mo su vadovaujamomis LSS.

jimo su soc. laikraščių redak
cijomis, susirinkęs kartu su 
klerikalais ir tautininkais nu
tarė “rengti visuomenės min
tį prie silsiy 
bendrų suvit

Redakcijos Atsakymai

šia nepasmerkę ir jt*i b u t u me

Kėlei-

vieny-

KLAIDŲ PATAISYMAS.

ee

ji visuomet veikusi pilnam fmti 
kimo su vadovaujamomis L. S

Vakarykščiame Naujienų nu- 
meryj (No 8), zeccriy padaryta 
nemaloni klaida, būtent dienos 
vardas antgalvyj padėta Ketver- 
gas, vietoj Sereda. ' x

ngia mes als'iekę tų vaisių, kad 
LSS. ir šituo klausimu neiš- 
krypo iš tikrųjų vėžių ir kad 
jos eiles liko nepajudintos, o

socialistų kelio ir tuo būdu ti
kimės, neardysime LSS. vie
nybės, o ją stiprįsime, staty
simo tvirtais pamatais, o ne

manievrų” Philadelphijo-
Prečia, niekas nedraudė

rodo įvairių rajonų konfere
ncijų rezoliucijos, tai rodo 
brooklyniškio pasikalbėjimo

vo oponentų, ji stengias1! tuos 
oponentus diskredituot sąjun- 
giečių akyse ir dažnai ji tam ti-

nos jai patinka, ir eiti į polemi
kas su kitais laikraščiais del tų 
idėjų; bet dalykas juk ne tame. 
“Kova”>ardo vienybę todėl, kad 
ji tam tikru budu gina savo ide-

tai jau pasenus žinia, dienraš
čiui nebetinka. Beto, korespon
dencijos, jeigu korespondentas 
šalia slapyvardžio nepaduoda sa
vo tikro vardo ir adreso, me-

mu” atnešusi tik didžiausios 
naudos socialistų judėjimui, o

pačios pradėjo skelbti 
lybę” šelpimo darbe su

Ten Buvusiam, West-Side. — 
Vielos dienraščiui apie atsitiki
mus reikia pranešti urnai. Kas

Kartu su tautiniu-

rime, tai negali los vieny
bės” nepasmerkti ir nekovoti

daug mažiau, negu buvo kele
tas mėnesių atgal, iki V. Kap

yra toks pasielgimas ir toks

juos savotiškai. Viena. “Ko-

mones. štai kame

prikalbėjo “Keleivis” ir ku
rios jau buvo pradėjusios 
nešti suirute i musu eiles.

c < <■

ūžė Pil. K-o įsakymus. Antra, 
vienybe socialistų judėjime ap
sireiškia visai ne viename tiktai 
laikraščiu sutikime su L. S. S.

&

įstaigomis. Vienybė yra sutiki
mas visu socialistu. To sutiki- 

C- c.
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Skaitytojy 
Balsai.

mą, e 
sicms
gausu

DORIEJI” IR “NEDORIEJI

Ištraukiau 16 dan
tų prie Bostono 
Dentistų visai be 
skausmo ir auRŠt^i 
juos rekomenduo
ju — II. D. Wa
terman, krautuvė, 
<520 Evajiston av.

K. J. Fillipovich
Real Estate Insurance 

ir Paskolos

Štai ką pasakė vienas Neiv Yorko dailės instituto profesorius apie tinkamus 
atliktus spausdinius 
gus spausdintus, tai tuo jisai liudija apie savo biznio švarumą, teisingumą ir t d.” 
apie biznierius, draugijas bei kliubus jis šitaip sako: “Jeigu biznierius, kliubas 
gija nekreipia atidos į tinkamą ir gražų savo spausdinių padarymą ir, reikale, bite kam 
pakiša prastai atspausdintą savo kortelę, laišką ar kitokį spausdinį, tai tas biznierius, drau
gija ar kliubas tuo parodo savo apsileidimą ir menką nusimanymą biznyje“.

Todėl visi biznieriai ir draugijos, norėdami augštai stovėti žmonių akyse, paveskite vi
sus savo spausdinius NAUJIENŲ UNIJINEI SPAUSTUVEI, oji Jums atliks juos kuogra- 

užtikrina, jog busite pilnai užganėdinti.

FILLIPOVICH
3346 South Ilalsted St, Chicago 
Offiso Valandos: nuo 4 popiet 
iki 9 vakare. Tel. Drover 9465. 
Namu telefonas Beverly 3036

aujienų .1 rijų
Suk ak tu ves

dvidešimts keturių metų pra 
kstančių žmonių j sveikatų, 
dytas. šimtai keliauja ilgas

cerių Unijos “label’io” (žonldeM 
reikalauti ir savo draugijose. K

MES pilnai pasitikime, kad susipratusieji 
“Naujienų” skaitytojai parems šį musų 
prakilnų prašymų, nes jie irgi yra darbi

ninkai. Darbininkų gi reikalai—tai jų reikalai.

esančių 1 
vienas but 
ksną, gal butų pranešt 
gas” juodžiausiomis 
išpausdinęs, kad tai 
darbas, kaip tai padare iš Fitch- 
burgo, kur paprasti “sportai” su 
merginom'is nuėjo į lietelį nors 
be jokių blogų siekių — susi
vėlavę ant traukinio.

(leda “Draugui” - besųžinin- 
gain jo redaktoriui taip begėdiš
kai užsipuldinėti ant nekaltų 
žmonių. Dorus ir blaivius žmo
nes vadinti ištvirkėliais, o ištvir
kėliusdorais Juk ne Rusijos 
juodašimčiai taip biauriai ne
sielgia! Rusų juodašimčiai

jų žodžius

kšai”. “žmogžudžiai”, “k
C J

riai” ir kitokie nclikėlii 
mesti socialistams visoki

$10 INDĖJIMAS DANTIES . . $4.00
LAIKE SAUSIO MĖNESIO

$10 vir&unėH .......... ................... $3.00 iki $4.00
Bridge work .............................. $3.00 iki $4.50

Specialistas Dantų Traukinio

AIP matote, kiekvienas “Nau
jienų” Spaustuves darbinin
kas atlieka tik tam tikra jam 
pavestų darbų, kuriame jis 
gerai išsilavinęs: lodei ir visi

darbininkai, bet joje randasi ir visos nau 
jausios mados reikalingos spaudai mašinos

ir gražiai
Jeigu biznierius turi gražiai padarytus visus jo biznyje reikalin-

Tolia u s

Klerikalai paeina iš tikinčių
jų tarpo, o ypatingai kunigijos, 
kuri piunetusi Kristaus mokslą 
ir Dievo prisakymus 
politikos, kad su p 
dzios ir įstatymų apginti savo 
“biznį” ir palaikyti prietarus.

tik per padidinančius stiklus, 
taip klerikalizmo nuodus mato 
tik susipratę žmones 
darbininkai. Reiki 
daugiau veikti, kad 
nio nuodu amaras c.
Visą žmoniją.

BOSTON DENTISTS
J 35 State St., Kampas Adams. 

Virš Peacock’s, prieš "The Fair" krautuvu

pripažinti musų unija. Jeigu gi šisai Jūsų reik a 
lavimas nebus išpildytas,‘duokit visus savo span 
dos darbus stačiai “Naujienų” Unijinei Spaustu

R.-k. tikrai tikinčiųjų parapijo
ms ir kunigų. Bet abelnai kle
rikalais skaitos žomnės, kurie po 
priedanga tikėjimo nori įgauti 
galę politikoj, kad paskui gale-

liztnas ir tikėjimas ir atskirti 
viens nuo kito. Da prie to pri
dursiu, kad socialistai visai ne-

ĄeKalbain jau apie nevyku
sius “Draugo” primetimus so
cialistams visokių klerikalų va
gilių, žmogžudžių, paleistuvių, 
etc. jisai dar šaukia didžiu

Apsaugoja nuo ugnies namus, 
biznius ir rakandus geriausio
se kompanijose, taipgi kas no
rite pigiai pirkti namą ar lotą, 
kreipkitės po nurodytu antra
šu, nes randasi didžiausių bar- 
genų, taipgi kurie turėjo Ran
koje insurance. Atsišaukite pas

tiktai priešais klerikalizmų, ku
ris neša blėdę visai žmonijai. 
Taigi mes ir pažiūrėsim, kokie 
baisus klerikalizmo nuodai. 
Kaip lietuvių, taip ir kitų tautų 
klerikalų tikslas yra tas, kad 
prieversti žmonių minias pagal 
kunigų dūdelę, nežiūrint į di- 
džiausį išnaudojimų, apiplėši
mų, mulkinimų ir sensacijų fa- 
brikavimą, bile tik tas viskas

ginąs žmones 
'’nuo socialistu tvirkinančiu ras-C 4.

tu.” Tvirkinančiu”! Reiškia 
c C

tie, kurie skaito socialistų raš
tus yra ištvirkę, o kuriuos 
“Draugui” pasissekė apginti nuo 
socialistu kurie skaito “kala- 

t

likiškus” rašius vra dori! Ar

4 i bažnyčiose, klerikalų laikra
ščiuose ir “prakalbose.” Nebū
ty da tai]) nuostabų, jei jie ko
neveiktų tik socialistus, laisva
manius ir taip netikusius žmo
nes, bet jie kuožia u riaušių tonu 
išdergia ir prakeikia tuos pa
čius katalikus, tas pačias apei
gas ir šventyklas, vartojamų ne
priklausančiais prie Rvmo tru-

žmonės nesikiša į politika, jie 
stengias kitus, netikinčiuosius 
žmones, gražumu, su privedžio
jimais apie Dievo nuopelnus 
j>riversti prie tikėjimo. Bet jei
gu tikinčiam nepavyksta tai pa
daryti, jis nesikolioja, nešmei- 
žia netikėlio, bet atsiduoda ant 
Dievo valios.

Tokių, tikrai tikinčiųjų žmo
nių ir Rymo katalikų tarpe yra 
mažai, o kunigų tai visai nė
ra, išskyrus neprigulmmguo- 
sius. Kitų religijų tarpe, kaip 
tai: liuteronu, reformatorių ir

TURINTIS kokių nors spaudos darbų, kvie
čiami užeiti “Naujienų” Spaustuvėm Mes 
Jums tinkamai jus apkainuosime. Čia Jus 

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

Kunigų “Draugas” su 
falsifikuotais, nežmoniškais už
sipuldinėjimais įtikino mane 
(tikiuosi, ir daug kilų), kad jis 
nėra katalikiškas, neigi klerika- 
liškas (kaip “Darbininkas”), bet 
biaurus juodašimtiškas siaubū
nas, farizėjaus redaguojamas.

kad socialistai, 
’’Kraugeriai , ’’išnaudotojai” ir 
kitokie niekšai, kuomet jie, so
cialistai, kuo smarkiausiai ko
voja prieš pekliškas kares, kiau
rų išnaudojimų ir visų blogu
mų, kokis randas šiame surėdy
me yra dižiausias nusidėji
mas prieš dorą ir žmoniškumų, 
kokį tik mes išpažįstame. Be 
da didesnis yra nusidėjimas, už
tylėti ir slėpti tikruosius pikta- 
dėjus: kapitalistus, carus ir ki
tus svietiškus bei dvasiškus ty
romis, kurie yra kaltininkai visų 
tų biaurumų 
čiame per visą gyvenimų.

► jėzuitų 
žmonių 
nuodai 
už nemato

yra, jeigu žmogus ncį- 
švengti blogu darbu.

*7 A 2 C l

i epą lyginama i blogiau, 
Inos savo blogus dar

bus suverčiama anl kilu, — ne- 
kalių žmonių. Bei yra tokių 
žmonių, kurie juodą stengiasi 
perstalyl baltu, o baltą juodu; 
ištvirkėlius, girtuoklius, paleis
tuvius vadina dorais, švie
siais, o žmones apsišvietusius, 
dorus, blaivus nedorėliais, iš-

Su Vasario pradžia sukako trįs m. 
nuo NAUJIENŲ gimimo. Dėlto, jų 
trejų metų sukaktuvėms apvaikš
čioti Naujienų Bendrovė rengia 
grandiozų V akarą 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

Rrie tokios rūšie
€

klauso tūkstantine 
nia. Klerikalizmo 
daug pavojingesni 
mas (paprastomis akimis) nuo 
dingas bakterijas. Kaii)-medi

visi zmo. Čia 
viena trumpa žinutė. Ne

senai mano šeimyninkas pava
rė vienų “burdingierių.” Mat 
jis ta katalikų su davatkėle ra
do gulinčius... Mergina yra 
karšta davatka, skaito lik “D- 
gų”, plusta ant socialistų. Te
kis pat ir vaikinas. Jeigu iš čia 

” dorųjų” nors 
s valdyti plun- 

's ir “Dr- 
raidėmis 

socialistu

yra daromas bažnyčios ir tikė
jimo vardu. Bet jeigu kas to
kiems jų nuožmiems išnaudoji
mams pasipriešina, nors ir butų 
tikinČiausis žmogus, tai tuojaus 
jie griebiasi žemiausios rųšies 
priemonių, kad iškoneveikus be
sipriešinančių ypatų. Aš ma
nau, kad ištraukų iš jų keikimo

Musu Krautuvė dabar \ ra dvigubai padidinta ir 
pripildyta visokiu nauju lavonų, taip lai: laikro
dėlių, žiedų, deimenlų, fraiuofonų, brilvų, budil- 
ninkų. perfuinų poslkorrių ir 1.1.
Mes užlaikome didžiausi knygynų Cbicagoje, kur 
galima gauti visokių knygų, kokios tiktai yra lietu
vių kalboje.
Pas mus pirkęs nesigai]ėsi. kainos visiems prieina 
mos. Nepamiršk adreso:

$ g darbai “Naujienų” Spaustu-
padaromi gražiai, gi eitai 

ir tinkamai.

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

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

MES, “Naujienų” zeceriai, kaipo unijistai, no
rėdami pagerinti ir tų musų draugų būvį, 
kurie dirba neunijinėse spaustuvėse, mel- 

skaitytojai, kad Jus, duo
ti i-nors snaMklos, d jrha, vi-

Juozapas F. Budrik |
3343 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. Tel. Drover 8167 g

j u oda ši m t i šk ų u žs ij) u 1 d i n e j i m u 
ant nekaltų žmonių. Mat žmo
nės, kad ir akli klerikalizmo pa
sekėjai, —- kuriems teko gyven
ti su socialistais — pamate, kad 
socialistai yra dori, blaivus ir 
teisingi.

I ai yra bjauru, ne- 
Ir los metodos spe- 

yra dabartinis kunigo 
c'daguojamas - vienok juoda- 
iniliškas “Draugas.”

Man antru atveju atėjus gy
venti pas vienų parapijona, 
mane maloniai priėmė (jis yra 
nei šis, nei tas, lik aklas kleri
kalizmo vergas). Sykį jis iš
reiškė man savo nusistebėjimų: 
“Kodėl, girdi, “cicilistai”, nors 
vra bedieviai, vienok dori ir 
teisingi žmones?” (mat, vienas 
įnamis (ne soc.) nunešė apie 70 
dol. už burdų). Sakau, tikėji
mas nesulaiko žmonių nuo pik
to nei nepadaro jų dorais. Tik 
apšvicla ir artimo meile neduo
da žmogui teršti savo vardo ir 
sulaiko nuo blogu darbu.

žmonių, kurie ištikrųjų tas pik
tadarystes papildo, neminėti, 
yra niekas daugiau, kaip dėji
mas apjakinimo nuodų į neišla
vintas ir suvargusias žmonių

sKui, ŪK ne man, nes as užlėk 
linai jau juos pažinau gyvenda 
mas su jais Vokietijoj, Kana 

v. Vaisi. Jie visur vie 
irtuoklvsle, paleisiu

lietuviški “černosotninkai” si 
savo “broliais” lietuviais!

Ant galo pridursiu, kad ne 
kurie ir klerikalizmo vergai 
lik tyčiojasi iš lokių “Draugo

vysle, etc. yra paprasciausis 
apsireiškimas tų žmonių tarpe, 
kurie yra apginti “nuo socialis
tu tvirkinančiu raštu.” Bei aš c cc
nenorių, kaip Maliauskas, šo
kauti be prirodymų.
imsiuosi išskailliuoli 
niia dvasišku ubagu

(lagumo.
Bel las nebūtų jau laip bloga, 

kad jie varo juodą agitaciją 
prieš savo konkurentus, bet blo
gumas yra tame, kad jie, kleri
kalai, drabsto šmeižimo purvais 
anl darbininkų, socialistų, par
tijos ir jai priklausančių žmo
nių. Kiekvienas gali isitikrinli 
apie klerikalų dorą, kaip jie 
bažnyčią, laikraščius ir .‘prakal
bas” panaudoja del iškeikime 
socialistu. Kiekvienas girdėjo 

socialistai: “nie-

.į Dykai Patarimas Vyrams ir Moterims 8 d __ o
Trumpam laikui Dr. BOSS suteiks jxitari- u 

aminaciją ir vieną gydymą dykai vi- r? 
serganliems žmonėms, kurie priims šj O 
paaiikavimą. Tie, kurie turi NERVŲ 0 
AMI’S, VIDI KIŲ JK KEPENŲ BET- S 

VABKE. INKS'IŲ, Pl’SLŪS 111 ŠLAPJNLMO- H 
S) LIGAS, KRAUJO BIM VAUKES. ŠIRDIES "> 
LIGAS. REt’MATIZMA. ODOS LIGAS, VO- Q 
TIS ARBA ŽAIZDAS. CHRONIŠKAS LIGAS, Q 
SlLPNt’Mt’S ir kilus padėjimus reikalaujan- S 
čius specialiu gydymo, yra specialiai užkvie- j 
čiami ateiti. Silpni, nerviški, sergą ir suirę 
v\ lai > ra sugrąžinami j sveikatą l)r. Ross’o 
kuogeriausiu g\dymu ir alydžiai pririnkto- į 

___________ _____ mis gyduolėmis. Serganti žmonos, neatidė- | 
liokite, bet tuojaus eikite pas Dr. Boss ir kalbėkite su juo apie sa- g 
vo reikalą. l)r. Ross’o gydymo melodos, kaip juo vartotos laike jo 3 

likos buvo Įrankiais sugrąžinimo tu- ? 
šik pas užtikimą daktarą ir buk išgy- Q 
keliones iš Įvairiu Suvienytų Valstijų £2 y kraštų išsigydyti. Adresas jo toks: W

K DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN GATVĖ, KAMPAS MON- g 
įį ROE, CHICAGO, ROOM 506 ir 507 CHILLY BUILDING. O
§ PAIMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGšTO. |

U Ofiso valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Ne- J
jrį dėliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. dieną; taipgi Panedėlio, Sere- į 

dos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8. k

sto, t. y. kurie neužrašo vysku 
jmnis bažnyčių, l ik jus pažiu 
ržkit. kaip juodasis “Draugas’ 
aprašo apie Westvilles ncprigul 
milinguosius l
Jczuitiškas įvemcšis aprašo 
“Darbininke” apie Lawrenco 
nepriguhningus katalikus, o 
patingai kunigus. Jus tad gc 
suprasit, kad lai nėra tikėjii



Laiškai
Montreal, P. Que. Canada 

Jan. 6, 1917
Kanados valdžia sumanė 

padaryt reviziją, kad suži
nojus kiek jos rankose yra 
gyvojo maisto kanuolėms. 
Tam tikslui vyriausi valdi
ninkai, net parlamento nuo
monės nesiklausę, išleido 
tam tikras kortas su 24 kla
usimais. Kiekvienas vvras v 
nuo 16 iki 65 metų gauna po 
vieną tokią kortą, privalo 
atsakyti į visus klausimus ir 
paduoti laiškanešiams, ku
rie jas siunčia kur reikia.

Klausimai labai gudriai 
sutaisyti. Apart paprastų 
dalykų klausiama, ar pasi- 
rašiusis norėtų mainyti sa
vo gyvenimo vietą ir darbą, 
jei jam butų duota panaši

kitur ir gelžkelio tikietas! 
Sunku pasakyti ką tas reiš
kia.

Valdžios atstovai tvirtina, 
kad tos kortos nieko bend
ra neturi su konskripcija, 
bet per plyšius išvarvėjusios 
informacijos visai ką kita 
gieda. Tūli laikraščiai net 
skelbia, kad tai esą kons
kripcijos pirmtakunas, vie
nok greičiausia tai bus tik 
bandymas patirti, ką žmo
nės mano apie konskripcija. 
Ik šiol vienas kitas rėksnys 
visa gerkle agitavo už ją; 
kunigai (didesnė jų dalis) 
net pamoksluose ar savo 
draugijų susirinkimuose vi
sados gaudavo daugumą ba-

kuo dalykas užsibaigs. A- 
not laikraščių jau dabar tū
kstančiai koltų kas valan
da grįžta j Ottawa (Kana-

garsinama laisvė, bet nega
lima jos sulygini su Brita- 

Australija,n įjos 
kur vra referendum. Aust
ralijoj žmonės atmetė kon-

to padaryti jie negali, nes 
čionai nėra referendumo.

vyriausias ministeris 
me

(pri-
minister), kuris Kana- 
Amatų ir Darbo Tary

biškų šiaip tame klausi- 
pasakė: “Jus prašot už-me

tikrinimo, kad jokiose ap
linkybėse už konskripcijos 

nebūtų griebtasi. Kaip pa
sakiau pasikalbėjime su ju
mis, aš esu priverstas susi
laikyti nuo panašaus užtik
rinimo. Tikiuosi, kad kons
kripcijos griebties nereikės, 
bet jei ji pasirodys vieninte
liu budu, galinčiu užlaikyti

gų laisvę, tai tada aš ją (ko
nskripcija) skaitysiu būti
na, ir stengsiuos elgties at
sakančiai.” Tai yra vyriau
sios galvos oficialiai žodžiai 
visai nesenai pasakyti dar-

viii.

Vietiniai laikraščiai pra
dėjo labai daug rašinėti a- 
pie Europos, o ypač Vokie
tijos socialistus. Kiekvie
na socialistų atstovų kalba, 
kiekvienas valdžią kritikuo-

— Žinote, mums reikia 
ginties nuo priešų... Hunai 
(t. y. vokiečiai) mus norė-

Paskutiniais laikais iš

Kiek menkesni ........
Mituliai .....................
Stockers and Feeders 
Veršiai, parinktiniai 
Karves, vidutiniškos 
Buliai .........................

Kiaules—
Sunkiosios (210—400 sva
rų) ................................. , iš

8.00—10.00
9.50—11.50
6.50— 7.40
7.00—8.75
5.50— 7.25
6.50— 7.50

tiškų žmonių./ Mat, visi bi
josi gręsiančios konskripci
jos. Seniau čia buvo daug 
rusų gimnazistų ir studen
tų iš Odesos, bet dabar veik 
nė vieno neliko. Vietiniai 
rusai yra nežmoniškai tam
sus. Musų mieste jų pris- 
kaitoma apie 25 tūkstančiai, 
bet apart medinės cerkvės 
jie neturi jokio savo bizne- 
lio ar įstaigos — nėra galvos 
ką nors pradėti.

Beveik tas pats ir su lie
tuviais: jie turi savo para
piją ir kliubą, kur galima 
gerai išsigert. Inteligentiš
kų žmonių visai nėra, apart 
kelių, kuriems terūpi vien 
savo reikalai. Buvo mėgi
nama sutverti progrėsyvė 
draugija, bet pasirodė ne
galimu daiktu. Tečiaus po 
truputį tame dalyke vis dėl
to veikiama. Gal ir pavyks 
kada nors. Vietinis kuni
gas čia mat stipriai apsibu- 
davojęs.

Briedžių Antanas.

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.

CHICAGO, Jan. 10, 1917
Žemiau paduodamos produktams 

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

Extra Creamery 39
38
36

Lengvesnes
Paršui, geri

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

.... 10.40—10.75
sv.) 10.35—10.70
.... 10.00—10.50

... 8.00—10.00

.. 8.00—10.25
.. 11.00—13.75

moterų draugių pasiuntė re
zoliucijas, reikalaujančias 
konskripcijos; laikraščių re
porteriai ir namie sėdėda
mi moka kiekvienai tokiai 
rezoliucijai užimti kelias 
špaltas smulkios spaudos; ir 
nežiūrint to visko konskrip
cijos čia nėra ir gana — mat 
dauguma jai vis-gi priešin
ga buvo. Todėl paskutinis 
sumanymas, tur but, yra ga
lutinis bandymas. Ateitis 
dalyką galutinai išaiškins.

Aplamai kalbant gana da
žnai kareivių medžiotojai 
pasielgia stačiai nachališkai. 
Štai: ateina j dirbtuvę, su
sipažįsta su darbininkais, 
nugirdo juos saliune, prive
rčia pasirašyt. Už kelių 
dienų ateina koks nors liūte- 
nantas ir pareikalauja to

kio ir tokio darbininko. Ta-' 
da nustebęs žmogelis gauna 
žinią, kad jis “sutikęs” bū
ti kareivių... žinoma, tada 
jau neatsikalbėsi, nes tavo 
’‘parašas” jau padėtas kur 
reikia.

n is y ra verbatim išverčia
mas ir talpinamas su ilgais 
redakcijos komentarais. Te
ko kalbėtis su intekmingo 
laikraščio redaktorium tame 
dalyke. Štai jo nuomonė:

—Kodėl tamsta taip gi- 
riate vokiečių ypač kairiuo
sius socialistus? — paklau
siau.

— Well, jums turi būti ži
noma, kad tai yra vieninte
liai Vokietijoj žmonės, ku
rie s u p ra n t a p r aga i š t in gą 
valdžios politiką ir ją žmo
nėms teisingai aiškina. Kad 
Vokietijos valdžia butų so
cialistų rankose, tai ir šioji 
karė nebūtų buvus pradėta,

Ladles .............
Oleo margarinas:

Kepiniui .
Kiaušiniai:—

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

Suris:
Twins,

Young Americas . ..
Longhorns .................

Limburger . .
Brick ..........

Paukščiai, gyvi:

31—31%

16—18

. 39—40
. 35—36
31 % —39 ¥2
. 27—29
. 26—28

. 23—23 ¥2
18 %—19

Vištos ............................... 15—-18%
Viščiukai ................................ 19
Ant js ............................... 15—19
Žųsįs ................................... 14—16

Paukščiai, išdarinėti:—

Jaunos vištos

arba 
ta. Veršiena:—

O kodėl tamsta taip aš-

bininkus, kurių tarpe jog y- 
ra socialistų, už priešinimą
si konskripcijai ?

— Well, mums reikia ka
reivių Prūsų militarizmą 
sugriauti.

— Juk visų salių socialis
tu reikalavimai vra vieno- €• v

28—30 
.17—18% 
.18—19 
.15—20 
14—18

50—60 svarų, svarui po 14—14% 
60—81) svarų, 
90—100 svarų 
100—120 svarų

Jautiena: No. L

Loins

Kiauliena, 
20—40 svari) . 
40—60 svarų ..

100 sv

.16

No. 2
.16
.18

5—16 
—16 y2 
— 17

No. 3
.10 ¥2

.10%

Organizuoti darbininkai, 
aplamai imant, tom kortom 
nepritaria. Intekmingiau- 
sios ir skaitlingiausias uni
jos nutarė visai ant tų kortų 
nesirašyti, nors buvo ir yra 
daug balsų už pasirašymą. 
Ąbelnai sakant, ant kiek ik 
šiok iš svarbiausių masinių 
susirinkimų buvo galima pa
tirti, visoj Kanadoj organi
zuoti darbininkai didžiumo
je visam sumanymui prie
šingi. Tūlose vietose darbi
ninkų atstovai pasikalbėji
muose ir laikraščiuose pasa
kė, kad jei valstija paimtų j 
savo rankas visas karės ir 
maisto išdirbystes, tai tada 
ir unijistai pritartų “natio
nal service” (minėtoms kor
toms). Jie ypač piktinasi 
tuomi, kad tas visas biznis

tas nesvarbu.
bet man

tamstos nuomonę
nas žmogus, kurs tik užtaria

k iek v le

$12.50—14.50 
12.50—13.50

G0—100 svarų ........... 11.00—42.00
Bulves, bušelis ............. 1.60—1.90

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

Daržoves:—
Burokai, didelė bačka . .3.50—5.50 
Kalafiorai, 10-24 galvų 1.25—2.25 
Agurkai, dėžės, 2 tuz. 75—2.75 

Salierai, už grįštę .20— .22%
2.00—5.00 
3.00—6.50 
1.00—3.00 

—2.00 
1.00—2.50 
2.50—3.00 
2.00—3.50

— Žinoma, ne tai kad ge
ras, bet, well, tegul būva su- 
lyg jųsų pasakymo.

— Tai tamsta tik dėlto gi- 
riate pvz. Liebknechtą, kad 
jis priešinasi valdžios politi
kai? Ar socializmo idėja 
jums nėra gerbtina?

— Socializmui aš neprita
riu, bet vis-gi gerbiu tokius 
vyrus, kurie smerkia vokie
čių šalį varginantį milita
rizmą.

—Ar-gi pvz. Angliją ne
vargina jos laivynas? Ar 
Anglija neišaikvoja miliar- 
dus dolerių militarizmo rei-

nto nuomonės. Pamatysim4kalams? i

Morkos, didelė bačka . 
Kopusiai, 100 sv...........
Žalieji žirniai, gurbas 
Lima pupos, did. gurb. 
Salotos, galy. 2—4 tuz, 
Cibuliai, 60—70 svar... 
Stringbeans, gurbas .. 
Tomėtės, dėžė, 10 svar 
Grieščiai, statinė

Vaisiai, žali:— 
Obuoliai, stalinė 
Grapefruit, d. 46—96 
Apelsinai, dėžės .... 
Citrinai, dėžė ...... 
Anau ą i, g U r b ai. . .

Cukrji8,'už'10(l>sy.t%

Burokų, siciiukus .
MILDAI

žiemkenčių kviečių— 
Patents ................

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

Vasarių kviečių

Straights

Ruginiai

št

1.00—1.10

2.00—6.00
2.25— 3.00
1.75— 3.50
2.75— 3,25
3.25— 3.50

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. Halstcd St. 
North Side Skyrius: P. Pučkorius, 

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

3231 S. Halstcd St. 
Englewood Skyrius: J. Niaura, 

8463 “ 
Brighton Park:

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

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
F. Sandarga, 5418 S. Princeton av.

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

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.

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

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

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

1716 Matheny Ave. 
DeKalb, Ill.: “Lietuvių Ukčsų Kliub. 
Divernoon, 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. Mctskas, 
6258 Archer Ave.

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

Račkeviče, 1012 S. Main 
W. Pullmart, Ill.: W. Pilypas, 

720 W. 120
Harvey, Ill.: Z. Putramentas, 

15725 Finch Ave.
Chicago Heights, Ill.: M. Remeika, 1QQA ir.n. a..

Spring Valley,

MICIGAN VALSTIJOJ: 
Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas, 

452 \V. 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. Pctrovskis, 

4012 Drummond Ave. 
Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,

Box 122 Tolleston Station 
Gary, Ind.: Tolleston Sta.:

G. Gallagher, 1111 Roosevelt Str. 
WISCONSIN VALSTIJOJ:

Racine, Wis.: Tony Vegela, 
1029% Lach wood ave.

Racine, Wis.: John Margis,
1005 Gideon Ct 

Kenosha Wis.: K. Paukštis,
809 Parkt St 

CONNECTICUT VALSTIJOJ:
Tarrington, Conn.: V. Kelmelis,

62 Lewis St. 
Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis,

775 Bank St 
New Haven. Conn.: J. Vaitkevivius,

286 Wallace St.

KMiMhl

Kalbama lietuviškai ir lenkiškai
Suvienytų Valstijų krasa čia 

laiko savo pinigus
JAS F. STEPINA, Prezidentas.

ADOLPH J. KRASA, KasieriiiK

1.8M-X827 Blue Island Ave., Kampas Loomis ir 18-tos Gatvių 
KAPITALAS, PERVIRŠISHR PELNAS 

$600,000.00
VnlstvbiBts Bankas su dideliu kapitalu arti jysg namų 

Reguliariškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Assocla* 
lion, žinoma gfvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir 
kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 8:30 v. vak.

KAZIMIERAS GUGISGilbert Court.

W. 39th St

st.

st.

st.

8.10—8.50 
7.80—8.05. 
7:30—7.60

7.80—8.05

K.NURKA1TIS O. D.
Optametristas ir Optikas 
Pritaikau akinius pagal 

valstijos tiesas.
1617 N. Robey St., Chicago.
Prie Milwaukee ir North avės.

<fada visokius reikalus, kaip kriminaliikuo* 
te taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popleras. ’
Miesto Ofisas:Narni) Ofisas:

1323 $. HALSTED ST.
Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

B Dr. A. L Yuška 5
Gydytojas ir Chirurgas

117 M. DEARBORN ST tasf “ / ' . , „ . X
loom 1111-13Unity Bldg O 1749 So. Halstcd St, kampas
Tel. Central 441) -i o m

■—MM
18-tos gatvės, Chicago, III. Į8Į

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas
Tai yra viena puikiau- l|... įf"—lietuvių kalba iš-

1\ \ \ V \\ 1 / / / U W E leistų knygų tiek turi-I \ \ Vi \\ Ii / / // // // /■ ni° tiek technikos žvil 
H \\ \\ \\ // // // // gsniu. Kadangi Lie-
i // tuvių darbininkų lite-
I I ratura vis dar netur-
i IVS IlsMTfcfi : 114 ■ 1 iMTlrkB 9 tinga, tai pasirodymąB 9 An HhHe I / I Iii lliillll ii 9 stambesnio vei- 8 I kalo, kur paprasčiau-1 HLJ j Ji kjO I [▼U K\ SLj B I šia, kiekvienam su-■ li~ 3 IjIlwI Ir Iii Į prantama kalba išdė-

. $toma_socializmo jno- 
kslas, kiekvienas mą-I 1 stąs darbininkas su-i i • tik8 didžiausiu pasi-9'^9 gerėjimu.

■ JJ f x Ir \ Y/’ 1 I Knygą Socializmo
u/i/ii I / j / \[l \(^r^iiU9 Minties Blaivumas

1/ I ill / i 1 angliškai parašė žino- 
|\ // l i t j) / R mas socialistų veikė-. V \ \ \ /KA^/i 9 jas ir rašytojas Jonas\ 1 Spargo, o lietuvių kal-

bon, autoriui leidus,
Bvl^4 |\ g išvertė A. Lalis.
B / Y I Aprašyti visą šiosSZ / —n—°—ft V lTj>v|k h knygos vertę'čia nei

Yv %! I negalima. Pasakysi-
me tik tiek, kad ji pa- 
rašyta taip Interesin-I ~ ~gt - g . pradėjus akai
tyt sunku ir beatsi- 

______ j traukti: skaitai kai 
Pavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomis spalvomis.____________kokią pasaką ir tuo

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.

1330—15th Avė. 
III.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland 
K. Valanči u n as, 

506 E. 7 
W. Petraiti^, 

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

459 Collinsville Ave. 
Springfield, III.: K. Stočkus,

1530 Sangapion • Ave.
E. St. Louis, Ill.: K. žukauski, 

123 St. Clair 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,
1Q1 Oak St. 

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

Montello, Mass.: P. Stiga,
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,

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

242 Wayne St. 
Bayonne, N. J.: A. Schwarlzburg,

13 W. 23rd St. 
Cliffside, N. J.: K. SteponaviČc,

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 Hudsin 
MARYLAND VALSTIJOJ: 

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

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

IOWA VALSTIJOJ: 
Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin, 

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

2510 Correctionville Rd.
OREON VALSTIJOJ: 

Portland, Ore.: Oinara News Co. 
NEBRASKA VALSTIJOJ: 

So. Omaha, Nebr.: W. Waskel, 
3223 O St. 

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis, 
5508 So. 32 St.

OHIO VALSTIJOJ: 
Cleveland, Ohio.: F. Januška, 

2529 Superior Ave. 
Cleveland, O.: A. Valenion,

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.: Ę. Tevlovich,

■ \ 2228 Tustin St

Kewanee, Ill.:

Pana, Ill.: W.

7.00—7.60

Gyvulių turgus.
CHICAGO, Jan. 10. Gyvulių atga

benta šiaip: galvijų ca. 23,000; avių 
—18,000; kiaulių — 65,000. Paduo- 
duodamos kainos: G
Galvijai—

Jaučiai, parinktiniai $10.00—11.80*

• Duquesne, Pa.: K. Lideka, 
j 306 Hamilton

•Scranton, Pa.: J. Teleysh,

st.

St.

St.

139.

407.

Avė.

st.

NAUJIENOMS, Mėnesio............................... d., 1116
Chicago.
Indedu čia money orderi (čeki) ant sumoM I.*..,... Prašau atsiųsti man knygą Socialia- 

mo Minties Blaivumas. Adresas:

....................................  •.•■••‘XSICO.'O * ••X**' •’€
Vardas ir pavarde

.  ........ . ................... . ••••••••*•••• • '• • • • •••'•< •«••••••••♦••••••••••••• • • • • • •
P. O. Box arba namų No, gatve ir miestas.

1840 South Halsted Street Chicago, Illinois
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Dar apie šv. Kryžiaus 
parapijonų susirinkimą.

“Draugo” nr. 5-me Ten 
buvęs vėl paskelbė visą ba
lą melų. Kunigužiai be jo
kios sarmatos meluoja, kad 
tai buvęs trukšmadarių mi
tingas. Manding, kad sąži
ningas priešas nebūtų taip 
pasielgęs. Negi kunigužiai 
pradeda užmiršti, kad jie tik 
gyvena iš parapijonų? Rei
kėtų visgi tatai atsiminti, 
nes galų gale ta virvutė, ku
ria kunigužiai vadžioja sa
vo parapijomis gali pasakyt 
“pūkšt” ant visados.

Ten buvęs neparaudęs 
per akis meluoja, kad jam 
atsilankius parapijonų visi
škai mažai tebuvę. Netiesa, 
parapijonų, kaip vyrų taip 
ir moterų, buvo pilnutėlė 
svetainė ir visi vienu balsu 
reikalavo teisingų atskaitų 

•iš kun. Skripkos. Grynas 
prasimanymas, kad vienas 
Viskontas peikė “Draugą” 
už vadinimą parapijonų so
cialistais, laisvamaniais ir 
žydberniais, bet visi parapi- 
jonai šaukė, kad “Draugas” 
be jokios priežasties juos 
šmeižiąs.

Ten buvęs sako, kad tik 
norint Žilam Seneliui kalbė
jęs Balnis. Visai ne — pa
tįs parapijonai prašė, kad 
Balnis šj-tą pasakotų. Pas
tarasis kalbėjo labai šva
riai, jis tik teisingai nupie
šė dabartinį parapijos sto
vi. Be to, jis išaiškino, kaip 
privalo būti tvarkoma Šv. 
Kryžiaus parapija, žodžiu, 
J. Balnis daug padoriau el
gėsi negu “Draugas” su sa
vo klapčiuku Ten buvusiu.

Tas tiesa, kad poni Amb- 
rozavičienė sauvaliai užsili
pus ant estrados pradėjo ką 
tai žiopčioti. Parapijonai 
nesupratę, ką ji nori pasa
kyti, liepė jai “nusimufin- 
ti.”

Toliau, Ten buvęs sapa- 
lioja apie kokias tai “išmė- 
tinystes”, “negerus ir neza- 
liežnikų administratorius”, 

“Mickevičiai,” etc. Ką tas 
turi bendra su kalbamuoju 
dalyku ?

Ten buvęs nebūtų daiktų 
pripliauškė apie susirinki
mo pirmininką Šimulį. Pa
starasis labai tvarkiai vedė 
susirinkimą. Jis pats pata
rė parapijonams išsirinkti 
komitetą, kuris pasirūpintų 
sutvarkyti parapijos reika
lus. Matomai, patįs parapi
jonai jau galvojo apie tai, 
nes vienbalsiai pareikalavo, 
kad butu išrinktas komite- c 
tas. Nutarta — padaryta, 
išrink tasai komitetas prisi
žadėjo dirbti parapijos nau
dai, o ne klebono labui.

Ten buvęs visai sudarkė ir 
iškraipė p. Viskonto kalbą. 

Dailės Mokykla
MOKINU mišrus, moterų, vyrų ir vai

kų chorus. Išmokinu dainuoti solo, due
tus, trio, kvartetus, kvintetus, sekstetus ir 
oktetus. Taipgi režisieruoju veikalus.

DUODU privatiškas lekcijas lavinimo 
balso, piano, vargonų, smuikos ir mandali- 
nos. Valandos ir ofisų vietos sekančios: 
Panedėliais — Roselande, 10635 Edbrooke 
avė.,1-mos lubos; nuo 4 iki 9:30 vai. vak. 
Seredoinis — West Side, 2512 Blue Island 
avė., 3-čios lubos; nuo 4 iki 9:30 v. vak. 
Gyvenimo vieta — 3146 So. Union avė.

STASYS TURSKIS, Mokytojas.
.r ' * . . . y' 11’i 1 1 r -f yV 1 '

Pastarasis nesutiko būti ko- 
mitetninku ne dėlto, kad sa- 
liunininkas, bet dėlto, kad 
negalėjęs surasti teisybės. 
Jis net buvo nuėjęs pas pa
tį arcivyskupą šv. Kryžiaus 
parapijos reikalais. Bet 
kokis tai kunigas (kuris pri
klauso prie tos pačios sąjun
gos, ką ir klebonas Skrip
ka) neprileidęs jo prie tos 
augštos asabos. Ar ei vys
kupo “liokajus” — kunigas 
pasakęs Viskantui: “You 
are wrong”. Reikia pasa
kyti, kad Viskontas, nors 
išpradžių del augšiau mine- 
til priežasčių ir atsisakė in- 
eiti į komitetą, bet žmonėms 
reikalaujant vėl apsiėmė.

Ant galo Ten buvęs visai 
begėdiškai šmeižia Šimulį, 
pravardžiodamas jį viso
kiais nešvariais budais. P- 
nas Šimulis labai pavyzdin
gai vedė susirinkimą, ne
vartojant jokių pliovonių, 
kaip tai daro “Draugas.”

Senas Vytis.

NORTH SIDE.

Liet. Dram. Kliubas buvo su
rengęs balių ir teatrų sausio 7 
d., š. m., Walsh’o svetainėje.

Lošėjams, be abejonės, butų 
galima šį-tų užmesti, bet klaidų 
atsitinka ir su gerais artistais, 
“žydas ir Dzūkas” nusisekė pu
sėtinai. “Džian Bambos” spy
riai irgi neblogiausiai “Gudri 
Našlė”, galima sakyti, nusisekė 
irgi gana gerai. Laike šokių 
žmopės gražiai linksminos. Tik 
vienį dąlvkg negajių apleisti ne
pastebėjęs: nekyrie peštukai ne
mokėjo ramiai užsilaikyti laike 
lošimo. Tai vienas iš mulkinu
sių dalykų. Mat atsiranda to
kių, kuriems patinka trypti ko
jomis, kaip šimtukams spardy
tis. Tokie žmonės nesižino kas 
esą. Didžiausis paniekinimas ir 
nužeminimas tokiems betvar
kės apaštalams. Argi nelaikąs 
butų susiprasti.

Zig. Songailų.

ROSELAND, ILL.

Sausio 6 d. “Aušros” svetai
nėj buvo susirinkę keletas rose- 
landiecių tuo tikslu, kad sutve
rus LDLD. kuopa. Susirinki
mai! atsilankė vos 9 žmonės. 
Kuopos įsteigimų prisiėjo atidė
ti iki sausio 14 d. Nors kuopų 
buvo galima sutverti iš 9 na
rių, bet susirinkusieji pasakė, 
jog lai gėda roselandiečiams 
turėt tokių menka kuopų. Bū
tinai kuopa turi sutveri mažiau
sia 25 nariai. Kiekvienas pasi
žadėjo pasidarbuoti kuopos 
įvėrime. Belo, susirinkime bu
vo LMD. Aido pirmsėdis, M. 
Bacevičius, kuris pasižadėjo pa
kviesti aidiečius, kad atsilanky
tų į įsteigiamąjį susirinkimų, 
nes aidiečiai, kaipo dailės drau
gijos nariai, be abejo, tam la
bai pritars. O kų jau bekalbė
ti apie LSS. 137 kuopos narius. 
Kaip ten nebūtų, bei yra vilties, 
kad kuopa išsyk susitvers d’ide-

I
Dr. L. W. DIMSDALE | 

314 Frances House T 
kampas 5lh ir Pierce St., X

SIOUX CITY, IOWA. I

Kalbu lietuviškai, lenkiškai ir J 

rusiškai. ■

Atsakantis žmogus. A

lė. Taigi, roselandiečiai, kam 
rupi apšvieta, pasistcngkitc pa
gelbėti mums sutverti Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
jos kuopa. Atsilankykite į su
sirinkimų, kuris įvyks sausio 11 
d., 10 vai. išryto, Aušros svetai
nėje (10900 Michigan avė.).

*"* • •

Roselandiečiai darbuojasi, 
kad pastačius B r. Vargšui pa
rniūkia. L

Sausio 7 dienų LDK. Vytauto 
No. 2 laikė savo metinį susirin
kimą. Susirinkime J. Šimkus 
pranešė, kad LSM. Ratelis ren
gias vakarų, kurio pelnas eis 
Br. Vargšo paminklo pastaty
mui. LDK. Vytauto N 2 nuta
rė parinkti aukų susirinkime. 
Aukų surinkta $7.20. Garbė 
viršminetos draugijos nariams, 
kad nepamiršta Br. Vargšo, ku
ris daug pasidarbavo del dailės.

Rudakis.

SALIUNŲ LAISNIAI.

Kaip jau žinoma, miesto ma
joras Thompson sumanė imti 
už saliunų laisnius $1,500, vie^ 
toj $1,000. Išpradžių buvo ma
nyta, kad tuo budu pasiseks su
mažinti girt nok lybę. Tečiau kri
tikos šviesoj pasirodė visai kas 
kita. Pirmoj vietoj, pabrangi
mas laisnio neužgaus didžiųjų 
saliunų: $500 jiems niekis. Tas 
tik visu savo sunkumu užguls 
ant mažųjų saliunų. Saliunini- 
nkai ar šiaip ar taip turės ver- 
sties, — jie turės pasidaryti sau 
gyvenimų ir apmokėti Jaisnį. 
Kad tai padarius, jie pirks blo
giausios pušies alų ir juo nuo
dys žmones. Maža to, kad pa
traukus daugiau žmonių, saliu- 
nuose bus rengiama visokie “pa
silinksminimai,” gemblerystė ir 
1.1.

Kad tas gali atsilikti — nie
kas neabejoję: kilų miestų paty
rimai tatai aiškiai parodo, Va
dinasi, kova su girtuoklybe pra
dėta ne iš to galo.

Akyvaizdoj lo nenuoseklumo, 
tam tikra komisija panorėjo 
gauti iš mayoro paaiškinimų, 
kokis yra tikslas pabranginime 
laisnių. Tečiau, majoras atsi
sakė duoti kokius nors paaiški
nimus.

BROLIŲ IR SESERŲ DR-JOS 
LIET. KAT. ŠV. KAZIMIERO 

VAKARAS.

Minėtos draugijos vakaras 
įvyko sausio 7 d. M. Meldažio 
svetainėje. Buvo vaidinama 
trumpas veikalėlis. Veikalas bu
tų nieko sau, lik lošėjai neko
kie. Lošimas buvo gan silp
nas: aktoriai kalbėjo kų tik ne 
šnabžda, net pirmose sėdynėse 
nesigirdėjo žodžių.

Po lošimui buvo deklamaci
jos. Nekaip nusisekė. Paskui 
dainavo šv. Cecilijos choras. 
Choras didelis, bet, matyti, dar 
nesusidainaves. 

L

Negalima dar nepažymėti be
tvarkės. Publika užsilaikė, lyg 
miške. Turbūt, dar pirmas te
kis vakaras Meldažio svetainėj.

Gaila, kad musų bažnytinės 
draugijos negali palaikyti tvar
kos savo vakaruose, kuomet pas 
kilus pamalė ir maiausių dul
kę. J. Gustaitis.

BROLIS NUŠOVĖ SAVO 
SESERĮ.

Panedėlyj, sausio 8 d., 10 vai. 
vakaro, Juozas Suvaizdis nety
čia nušovė savo seserį B. Lau- 
cuvienę. Dalykas buvo taip.
Suveizdis pasiėmė revolverį, kad Jnd., |ųd piktadariai jį “pavo-
iššveitus jį. Jani benagrih^anl, įę.” |liminės sakrff kad jis ty- 
4’evolveris netikėtai iššovė^Ku*»čia pabėgęs iš naijptį.

GERAS PELNAS
Tiems kur taupo pinigus
Sausio mėnesio bėgiu 40,000 šio banko* depozito- 
rių gaus savo regulerius pusmetinius procentus. 
Procentų suma, kuri bus depozitoriams išmo
kėta už pereitus šešis mėn. siekia $149,000.00 
$298,000.00 buvo išmokėta procentais šio banko 
depozitoriams per pereitus metus.

Nuo pat savo įsisteigimo, per 37 
metus, State Bank of Chicago be 
paliovos mokėjo procentus savo 
depozitoriams. Ir šiandie šis ban
kas yra vienas tvirčiausių jų. De- 
pozitorių taupiniai apsaugoti kapi
talu ir perviršiu $5,000,000.00.

SUBATOMIS Taupomasai Skyrius atdaras 
VAKARAIS nuo 6 iki 8 vai.

STATE BANK of CHICAGO
Vienintelis miesto bankas kame 

lietuviškai kalba.
La Šalie ir Washington Sts. Priešais City Hali.

—11 —■ I I ■ IIIII 11———— 
lipka nubruožė jam rankų ir ant 
vielos padėjo seserį.

NabaŠninkė paliko 7 mėnesių 
kūdikį.

To atsitikimo vieta — 1632 
S. Louis avė. .

p. TURSKIS APSIVEDĖ.
------------------------------

Sausio 6 d. apsivedė Laisvos 
Jaunuomenės Choro vedėjas p. 
SI. Turskis su p-le Aniliauskiu- 
le. šliubas buvo civilis. Jaunai 
porai linkime laimingo gyveni
mo. — žolelė.

P. GRIGAITIS SVEIKSTA.

“Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis, kuris apsirgo pereitų 
pelnyčių pleuritiŲli’ bronchitu, 
jau taisosi. Gydytojus sako, 
kad pleuritas jau perėjęs, ir kad 
ligonis už dienos-antros galės 
apleist kambarį.

ROSELAND.

Subatoj, sausio 6 d., brolių 
Strumilų svetainėje įvyko kauk- 
vakai’is, parengtas Dr-stės šv. 
Petro ir Povylo. Dovanų geria
usiai pasirėdžiusieins išdalinta 
gana daug, taip kad beveik kie
kvienas gavo dovanų. Žmonių 
buvo gana daug. Pašalietis.

Henry Solomon, 163 N. Hal- 
sted., apiplėštas. Iš jo atimta 
$65 ir laikrodis.

B. Moore Flournoy, pamačiu
si savo vyrų gatvėj, kuris neno
rėjo jų užlaikyti, sušuko: “Lai
kykite vagį!” Vyras areštuotas.

Teismas nusprendė Jos. Sil
va i, 2746 Warren avė., mokė
ti pačiai $1<S mėnesiui.

Alice Appleton, 15 metų, 
6832 S. Aberdeen liko sužeista 
peiliu, kuomet kilo peštynėt 
tarpe mokinių.

Abe liaison, 463 Milwaukee 
avė., sulig teismo nuosprendžio, 
turės mokėti savo pačiai $5. Ne
sutikimai kilo del tikėjimo — 
jis mahometonas.

Charles Depew, kuris užmu
šė policistų, išteisintas. Užmu
šęs netyčia: jiedviem besivar
žant revolveris iššovė ir mirtinai 
sužeidė policistų.

E. J. Broch, fabrikantas, 313 
N. Franklin, nubaustas $100. 
Vertė 13 metų amžiaus mergai
tes dirbti viršiau, negu 8 valan
das dienoj.

Wm. Buza, 2215 Trumbull 
avė., telegrafavo iš Conington,

Teisėjas Steik liepė Francis 
Boylirs, 72 metų, ir jo pačiai 
(2821 E. 33rd) eiti namo. Jiedu 
susipykusiu norėjo persiskirti.

Pavieto ligoninėj bandomi kų 
tik išrasti vaistai nuo vaikų pa
ralyžiaus. Sakoma, kad gelb
sti.

Fritz von Frantzius, milionic- 
rius bankierius, mirė nedelioj. 
Žinia apie jo mirtį paskelbta tik 
vakar.

Policijos paliepimu uždrausta 
senų drabužių pardavinėtojams 
rėkauti gatvėse.

Poni H. P. Manford, 1405 Ju
dson avė*., išėjusi iš teatro pasi
gedo $33.

Penki banditai atėmė iš A- 
dam Schaaf Piano kompanijos 
$2,500. Pinigai buvo skiriami 
išmokėjimui darbininkams al-

Poni D. Livcis, 1632 So. St. 
Louis avė., liko nušauta. Bro
lis šveitė revolverį, kuris netikė
tai iššovė.

Elizabeth Martin, 4736 So. 
State, rasta negyva. Spėjama, 
kad ji yra nunuodyta.

Didžioji Opera.
(Auditorium teatre).

Šiandie, 8 vai. vak., “Romeo 
ir Julia,” su Mines. Galli-Curci, 
Pawloska; Mm. M u ra tore, Jour- 
net, Maguenat; dirigouja Char
lier.

Pelnyčio j — “Griselidis.”
Subatoj — po pietų, “France

sca da Rimini”; vakare, “Car
men.”

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

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

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

“Robinson Crusoe Jr.”
Imperial, 2329 \V. Madison: 
“The Girl He Couldn’t Buy.”
National, 6221 S. Halstcd st.: 

“That Other Woman.”
Olympic, 165 N. Clark: “His 

Bridal Night.”
Powers, 124 W. Randolph: 

“Bumerangas.”
Princess, 319 S. Clark: “Fix

ing Sister.”

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis, dienomis pirmas floras 
jlOc, Balkonas 5c.

Siibatos vakarais ir nedaliomis pir
mas fibras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED ir 32-ra GATVB.

»•

A. Olszewskio Banko 
Depozitoriams.

n

n

Lietuvių UNIVERSAL STATE BAN
KAS jau yra suorganizuotas ir atsidarys 
tuojau kaip tik visi pinigai už paimtus se
rus bus sumokėti.

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

Ant šio susirinkimo visi A. Olszewskio 
Banko depozitoriai 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, Ill.

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

“Naujienų” Administracija.

Metinis Susirinkimas
SU PRAKALBOMIS

Lietuvių bučernių darbininkų įvyks 
NEDeLIOJE, sausio 14 d. 1917 m., 
1 vai. po pietų. T. RADAVICIAUS 
SVĖT., 936 W. 33-rd St., Chicago.

Draugai—malonėkit e kuoskait tin
giausiai susirinkti. Taipgi kurie dar 
nesugrąžinote tikiety nuo baliaus, 
meldžiami sugrąžinti šiame susirin- 
kime. Kviečia KOMITETAS.

nfl5TER 5Y5TEH

Mokykis kirpimo Ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprėdalų

Musų sistema ir ypatU- 
kas mokinimas padarys 
jus žinovu u trumpą lai
ką.

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

Elektra varomos maši
nos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate ufckviečiami 
aplankyti ir pamatyti 
musų mokyklą bile lai

ku — dieną ir vakarais ir gauti specialiikai 
pigią kaina laike šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jųsų mierą — bils 
stailės arba dydf.Io, iž bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KASNICKA, principalas,

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

IŠMOK BARBERYSTĖS 
AMATĄ.

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

606 W. Madison st
CHICAGO, ILL.

Vyrišky Drapany Barbenai
Nauji, neanmti, daryti am užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotu.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $34)0 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SL. Chicaaa. I1L

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

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

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

£ JOSEPH C. WOLON 2
* LIETUVIS ADVOKATAS V
M Ruimas 902-904 National Life BMlg.t O 
■ 29 So. La Salle St., Chicago, UI, S
Q \Tel. Central 6390-6891. Atdara: Utar- W 
A ninko, ketverge ir subatos vakarais nuo 2 
V 6 iki 8 vai. vakare, po arumeria: i
O 1M« MILWAUKEE A VE., Ckiea«a, HL L 
M Tel. Humboldt 97. S ;
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COFFEEmalonėkite atsiliepti.
•ir Kami-

19c
Chicago, Ill.713 W. 19 str.,

ARBATACOCOA

^n7;14c

smen I as.
ii pasiranda-

prisiuntimui

tiems

Reikalavimai
SETTLE BROS.

1301
Valstijos nemokamas Darbo Biuras

PardavimuiValstijos nemokamas Darbo Biu-

PARDUODI
šiuo ad-

nietinis susirinkimus atsibus ne-

1900 l nion avė.
•10 prie liesins,

ilgomo-
6 moldin'i p

IŠ RUSUOS

a

a-

($*«»$" O <$ < «$« <įįt« «§»♦ .

Chicago, Ill.pikti ir dar šiame ('hieago.
PABSIDUODA

ino, būtinai atsišauki te
šiuo

Dr. W. YUSZKIEWICZ1111.

('hieago, III.3601 Emerald Ave.

“Birutes” pirmin.

Chicago.Ma-

Chicago, 111.Chicago.nes

North Sides Draugijų

kee ir Ashland.

Or. O. BlumenShsIdainų ir 1.1.
Chicago.

c
Kviečia Komitetas.

('.hieago. III.2934 Carrol] Ave..

('hieago.

731 W. 18th st.

ran
kas-
Jo-

Rašt K. Kazlauskas.

mie- 
pui-

1-mas floor iš 
Chicago, Ill.

1878
2054
1045 
1510 
2880

kam 
žino

namus gerom 
Klauskite jų

Specialistas moteriškų 
vyriškų ir vaikų ligų

kite tuojaus.
91 1 W. 33 St r.,

O

O
<I
*

Ave. 2-ro» 
iki v ak a- 

po piety.

1644 
1836 
26J 2 
1217 
1832 
1818

• turiu iš- 
Alsišaukite

NORTH 8ID» 
400 W. Division 
720 W. North Av 
2640 Lincoln A Y. 
1244 Lincoln Av. 
1418 N. Clerk

po vie- 
Gvveni-

WK8T HIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
W. Madison St.
W. Madison St.

Geriausia 
Bankes, i 
rink eu 
cokia, % «v

sinis: Atsišauk
3108 Wallace

mechaniko 
inžiniei iaus 
bemlorių 
mašinistu 
prie siuvamųjų mašinų taisomo

na. 
mo

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

PARSIDUODA 
riems kambariams, 
vertės $400. 
pirksi t e

PABS1 DUODA labai pigiai bučer- 
nė ir grosernė. Labai geroj vietoj

adresu:
2853 Wallace

REIKALAUJAMA operatorių prie 
sijonų. Pastovus darbas. Gera 1110-

PABS1 DUODA saliunas lietuvių ir 
ikų apgyventoj vietoj. Biznis per

8102 W. 22nd 8L

SOUTH sni» 
8082 Wentworth 
8427 8. Habited 
4729 8. Ashland

R EIK ALINGAS geras barberis, 
kuris supranta savo darbų, inokan-

arba pirkti nuosavybe už pusę kai 
uos ant lengvų išmokėjimų.

uves. Taipjau ūkio darbams.
Vaikų skyriuje reikalaujama dau

gybės vaikų visokio amžiaus, bet ne

PARSIDUODA pirmos klesos sa
liunas ir restoranas rusų ir lenkų 
apgyventoje vietoje. 
913-15 Maxwell Str.

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

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

RYŽIAI
Geriausios 

rųSies, 10c ve 
•tčs, parsi- 
iuoda ui ..

(FASARGA.—Draugiją pranešima* skelbiame
- to niraokesties. Pranešimai betgi turi but 

•ratuodami iš vakaro, laiškeliu arba telefonų. 
Priduoti tą pačią dieną, kada spausdinama*

■ Atenraštls. nebegali but Įdėti. — “Naujienų**

REIKALAUJAMA merginų siuvi
mui elektros mašinomis. Atsišaukil:

757—<805 —
2 blokai nuo 

ir

REIKALINGAS siuvėjas prie vy-

jo kambario setą i 
tono pianą, 
masių

PARSIDUODA barbernė—nebra
ngiai, iš priežasties, kad savininkas

ANT PABDAVIMO saliunas su na
meliu arba be namo. Greitu laiku.

garu pardavėjų. Atsišaukite į 
“VIELKA PO!JONIJA”

1419 W. Division St., Chi

Ofisas ir Gyvenimas:
3600 S. Halsted St., kam p 36 st
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—8 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiimt i liejimui, mokint ics įvairių a-

W. Chicago A v. 
Blue Island Av. 

North Av.
Halsted St 

Halsted St 
12th St.

't aipjau daugelio darbininkų ne a- 
matninkų kitokiems darbams.

Išvažiavimui iš Chicagos reikalin-

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

GERA PROGA GERAM K R JAUČIUI 
Parsiduoda greitai ir pigiai labai 

geroj vieloj kriaučių šapa su visais 
i n I aisymais. Banda pigi. Randasi 
prie Halsted ir 18-los galvių. Atsi-

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH

REIKALAUJAMA žmogaus patai
symui namo po N 516 W. 33-čios

tįsio 11 d., v;il vakaro, T.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistą* Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 

ir viaų 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

PARSIDUODA pigiai anglių, ex- 
preso ir išvežiojimo biznis. Prieža
stis pardavimo — mirtis.

KIBDY. Tel. Drover 3218
3218 Wallace St., Chicago, III.

šia proga norintiems gauti gerą bi
znį. Turiu parduoti 
Priežastis pardavimo 
važiuoti ant ’farinos. 
šiuo adresu:

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

Tel. Haymarket 2484.

| musų mo- 
fts. Moklna- 

Kle>oi-e irgi turi- 
j radžiamokslių

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DEHTISTA

Valandos: nuo 9 ryto 11d 9 vr® 
Nedaliomis pagal sutarimu

4712 So. Ashland Ava.
arti 47-tos tfatvSs.

bažnyčios. Biznis išdirbtas per 16 
met ų.
708 W. 18 SI., Chicago, 111.

už *50.1)0. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint

PARSIDUODA teatras rusų apgy
ventoje apiclinkėje.' Parsiduos už 
prieinamą kainą. Atsišaukil į

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

nauji, 
Jeigu kas greitu laiku 

parduosiu labai pigiai.
M. rapurauckiene, 

2000 So. Halsted st., 2nd floor.

Biznio ir 
adresu:

LABAI PIGIAI gali užsidėti sau 
zni. Parsiduoda bučerne ir gro-

PABSIDUODA namas medinis ant 
dviejų pagyvenimų po penkis kam
barius. Bandos neša $26 dolerius į 
mėnesį. Trumpu laiku parsiduoda. LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS

Kas turi skaudančias arba silpnas akis, blj 
galvos skaudėjimą, atsilankykite pas man*

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Avc.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*.
Nedėliotais nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

2134 W. Division St., Chicago, Ill.

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

1936 So. Halsted St., Chicago, Ill.

REIKALAUJAMA darbininkų j

avc., unu 
ii ruimai.

EXTRA
ATEIK TUOJAUS 

j .-leisdamas miestą parduodu 
puikius 5 kambarių rakandus

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

rai išdirbtas; viela apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Didžiuma bi
znio daroma su pakeleiviais (auto
mobiliuose važi neto jais). Norintis

PARSIDUODA saliunas ir praper- 
tė — vieno augšto su beismenlu mū
rinis namas, ant kampo pereulko. 
1644 N. Marshfield Ave., puse blo
ko nuo lietuviškos bažnyčios.

uikiausią kallJamąją 
i. Bakandai bus parduodami 
jų kainos.

uos apyvarta — $<Sa. Nėra knygu
čių. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vielos.
3001 Wallace SI.,

tifikatą registracijai. Die-

Vldl

3346 W. 38th SI.,

mo priežastis — savininko nesvei
kata. Atsišaukite šiuo adresu:
673 W. 16th St., Chicago, Ill.

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

Telephone Yards 687

resu: 2538 Emerald 
3 augšlas, užpakalin

P. EI K A LA l J AM A janitoriaus del 
6 Halų namo. I pagyvenimui kam
bariai, beismentas ir'maudynė, Gar-

f r /įjif'-n’- r;. tTi

CLT

PABSIDUODA mėsos marketas 
Kampine sankrova su Halu. Nebran-

Boom 705, 5

Pajieškau savo vyro, Vinco Vosyliaus, Suvalkų gub., Vilkaviškio pa
vieto, Pažėrų gmino, Apšrutų kaimo, 29 metų, m* mažo ūgio, biskį su
linkęs. Ar jis gyvas? Kas ji žinot, malonėkite man pranešti.

MARIJONA VOSYLIENe, 118 Almond St., Rockford, HI.

SVIESTAS
Geriausiom 

<metonofl, ge- — > 
r**nis, negu H | p 
<ur . jus ga- f Ų 
it gauti ..

Chicago, Ill.

Jauna pora priversta paaukauti 
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigi.'i kainą, $160.06 se
klyčios setas, tikros skuros už 
Vėliausios mados valgomojo ir 
ganiojo kambario rakandus, 2 
kiu divonu, davenport,' taipgi 
pianą su 25 m. gvarancija už $ !

Rašyk laišką tuojaus; indėk dvi markes

Tiems, kurie gali pribūti 
ir vakarines kle: 

valandų negu kitos mokyklos.

išmok inimui Anglų kalbos.

aiškinama 
JDvi mokyklos: 7.31 W. 18th St., ir 1741 W. 47th 8t. 

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

M

I

M

NAUJIENŲ BENDROVES 
DALININKŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS.

lininku metinis susirinki- £
mas įvyks nedelioj, sausio

S. Halsted St. Pradžia ly
giai 10 vai. ryto.

Susirinkiman bus įlei
džiami tiktai pilni Naujie
nų Bendrovės dalininkai. 
Todėl kiekvienas narys bo

ant vietos.
P. ČEREŠKA,

žmonėms, kurie dirba Illi-; 
nojaus Central yarduose, 
mes įsteigėme “Naujienų”

vių, kur kiekvieną * vakarą 
galima bus gauti nusipirkti 44

sezonu suspės atsižymėti gražu
mu savo rengiamų vakaru, lo
dei, kurie norite prisidėti prie

nedelioj, sausio 21 d., 6:30 vai. 
vakaro, Schoenhophcn didžiojoj

učių metų. Taipgi yra ir kitų 
neatidėliotinų reika-

Pajieškau Stanislovo Nargailos, 
pirmiau gyveno Cleveland, Ohio, 

5818 Cedar avė. Turiu labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas jį žino ma
lonėkite atsiliepti šiuo adresu: 

('has. Rckštis,
1500 S. Marshfield Av., Chicago, UI.

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

“REIKALAUJAMI-:: Pirmos kle
sos nudirbėjų, smilkytojų, lakuoto- 
jų, paliruotojų, mašinomis ir 
komis trynėjų. Platesnių žinių 
link algų ir tt. rašykite į St. 
seph Furniture Co., 

ST. JOSEPH, MO.”

... ■ uįav,,- 5aiy
, ioių jus, u..i a. ,K;Ų sodžiaus; gir- 
<Kjaa, kad ai važiavęs Amerikon ir 
g\ veliąs kur a; c hoceslei, N. Y 
Turiu labai svarbų reikalą del 
lies jo dėdės Vincento Diliaus, 
lionis paliko turto, kurio nėra 

nates, paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Papilės parapijos. Jeigu kas 
žinotų apie ją, tai meldžiu atsišaukti 
šiuom adresu:

Antanas Szlemonas,
6007 So. State str., Chicago, Ill.

PARSIDUODA: Judėk savo pini
gus į namą, kur jie bus saugus. Ge
ras mūrinis Datas 12 kambarių. Ge
sas ir toiletai; didelis lotas ant iš
taisytos gatves; kaina $3250. Tiktai 
$300 cash. Likusius mokėk njėne-

DĮDĖLIS naųias 4 kambarių kiek
vienas Datas, maudynė, gesas, elek
triką, garage. Kaina $2650; įmokėk 
$500. McDONNELL, 
2630 W. 38 St., ('hieago, TU.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpei as $10. Komodos, Kro
sinės lovos, paveikslai. f trankos. 

$550 pianą — už $110. — $225 vic-

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

b Typewriteriai Už Pusdyke

i
 Kiekvienas gali įgyti naują 

“rebuilt” typewriter^ (rašomą 
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 typewriters 
gražiai, aiškiai ir švariai. Kož- 
nam reikalinga. Puiki proga 
korespondentams, agentams ir 
kitiems. Pristatau j visas A- 
merikos dalis. Rašyk:

J. A. CHM1ELIAUSKAS 
521 Fullerton avė. Chicago, Ill.

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

LEVINTHAL PLUMBING ♦
SUPPLY CO., f

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

BALSUS paaukavimas ■— $5000 ve
rtės už $3950, tiktai $500 reikalau
jama įmokėti, likusius lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. Turi par
siduoti šią savaitę. Puikus 2-jų fia
lų mūrinis namas, elektros šviesos,

voja už $40.
Pardavėme 7 tokius 

lietuvių šeimynom, 
apie judėjimą pinigų.

Pažiūrėk namus No 
809 —So. Kolmar avė;

Stotis MetKilbourne ave.
Harrison gal.

Mr.
CHANDLER-HILDRETH and Co.

Cent. 5151 56 W. Washington st.
Chicago, Ill.

TURIU parduoti netrukus 5 kam
barių vėliausios stailės rakandus: 
puikus seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambarių, skaityklos ka
mbarių, aksominius divonus, paveik
slus ir U. Parduosią ųž bile teisingą 
paaukavimą. Taipgi $490 Wagner 
piano, 10 melų gvarantuotas, $115 ir 
200 phonograph su rekordais J$55. 
Viskas vartota 9 savaites. 1015 N. 
California avė. Linas įlotas. Chicago

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

savininkai apleidžia Chi- 
1619 S8. Halsted St., š

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

Arti'Lake St

Matyti*

American School 
<4 Languages

Telephone Humboldt 1278

M. SAHUD M. D.
Senait Ruban Gydytojas fr Chirurgas. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai

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

Kampas North Ave., Kambarys 206. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto;

1:30 iki 8 ir 7:30 iki 9 vakar*.

p,

Praktikuoja 25 metai.
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiky

DR. M. HERZMAN 
£ 5

S
O

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs Rodytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-ray ir kitokiu* elektros 
prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, 1026 W. 18th 
St., netoli Fisk St.

Valandos: Nuo 10—12 pietų; ir 6—8 
vakarais. Telephone Canal 8110.

Gyvenimas: 8412 S. Halsted Strest. Ž
Valandos: 8—9 ryte, tiktai. X

Br. A. L EPŠTEIN
t GimnUASirCIIintlRGilS

vhon*: Yards 4817
AKI V SPEClALdtb iA*

4K1B išegzamiuRnojani DYKa.
Valandos: Nuo 9 rytx> iki 9 vakar*; n*dfllic^ 
oaia nuo 10 iki 12 dieną.

4649 B. ASHLAND AVK.. kamuns 47 Mt.

Telephone Yards 503J

M. Stop mesk i
3109 8o. Morgan 8t., Chlcigo.
VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

RANKEST

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

Frlimniau- 
•ia, Gvaran- j| rt _ 
tuota, Fcrt^*Zl|||l 
0c parsiduo ■ “ “ 

la po....

w.s.s.
w.

Štai proga išmokti anglą kalbos, per laiškusarba klesose
KORESPONDENCIJINIS SKYRIUS.— Kiekvienas gali išmokti 
ANGLIŠKAI labai greitai tavo namuose iš lekcijų sutaisytų 
ypač tam tikslui, šis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan- 
kyties j mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame gražiai iliu-truotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
DYKAI. 
KATALOGO.
įKLESŲ SKYRIUS. - 
kyklą ypatiškai, turime dienines 
rne daugiau 
me atskirą kursą, sutaisytą inusų pačių del 
greitam išmok inimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantiena* 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
7.31 W.

J PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
® AntDurų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros 
| CARR BROS. WRECKING CO.
J 3003-3039 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Didele Knyg
Tinkami ] 
ir pasimokinimai se
niems, jauniems ir ma
žiems, 360 puslapių, 

<a, 110 puikių

Popieros apdarais , 
Audimo apdarais ......... $1.50

Reikaląukite pas
\. B. STRIMAITIS

ffWJNKO IR ur TUVIŲ ¥\
KALXON iftVtRTt **

KAROLIS VAIRAS
<914 iSl 307 W. 30th STREET

Telefonas Canal 3717

Akušerka

ii

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pcnnsylvanijos Hospitalėse ir 
Phiiadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

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

AKINIŲREIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raides susibėga į krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 

jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart ta

Jeigu

Jeigu

*

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 oietu pa
tyrimo Šv. Vaitckaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
Akiu £5 pečiai i® t
FEMYKIT MANO UžRASa

1801 SOUTH ASHLAND AVE.
Kampas 18-tos gatves Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augltaft. 
Valandos: nuo 9 rvto iki 9 va. Nedčliomis nuo 9 ruto iki 12 dieną,.

Canal 5335.

Sana terrain
Gyao tisMB ilgftB vyrų Ir motei 

fVetiurtnt kaip užaisenčjuaio» ir neišgydomu, yrw.
rlpecialllKai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, uinuodijimų vraujo, «««&, 

tigB.*, tarzdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerkHb 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu.kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* ėū t» 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti Praktikuoja oer daugeli metų ir 
tūkstančiu, ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS nuo' 10 ryto tkt 8 vai. raaaiv Neoėliotuu rtn 11 ttona 
1900 BLTTB tHLAND AVĖ., kampas 19-tos gaU širšei Baato TeL Caaal SSO




