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•far vieVokiečiai 
na Rumunijos miestą

Rusai paskandino 40 turkų 
laivu

Paskendo nuo ekspliozijos japoną 
kruizeris

TEUTONAI PAĖMĖ DAR 
VIENĄ MIESTĄ RUMU

u NI.IOJ.e.
'23 \ --------
aiti&ERLINAS, sausio 15. — 

i-irp čeutonų spėkos užgriebė 
miestelį Vadeni, gulintį še
šių mylių atstume į piet
vakarius nuo Galatz, svar
baus ir pramoningo Rumu
nijos miesto.

joj, šiaurvakariuos nuo Bra- 
sla, atmušta.

10
TURKŲ VALČIŲ.

I/O N DO N AS, sausio 15.—

Anatolijos (Mažojoj Azijoj) 
-ka

ip skelbia Petrogrado pra
nešimai, 40 didelių turkų va
lčių, gabenusių maistą Kon- 
stantinpolin. '

EXPLIOZIJA SUNAIKI-

TOKIO, sausio 15. — Ja
ponų šarvuotlaivis Tsukuba 
žuvo nuo ekspliozijos va
kar, Jokosuka uoste (Japo
nijoj ). Ekspliozija atsitiko 
nuo gaisro, kurs kilo laive, 
A|xskaitliuojama, jog dau
giau 100 žmonių žuvo draug

muose, tai Gompers taipjau
Joni vra.

vietiniu
Tsukuba: buvo pa-

O. U

$

noru

ennsylvania PRIEŠ MILITARIZMA.RINAS.
E U

-

Įnešė

sravo italai.

KUO ŠERTI.

iėturiom 12 colių kanuolom,

liūs išreiškė premjerui Ro- 
manones užsitikėjimą ir ne
priėmė rezignacijos, tai da
bartinė Ispanijos ministeri
ja pasilieka.

Coligny. Seniau ji nešiojo vardą Mrs. 
Vyras mirdamas 1903 m. paliko jai $10,- 
Paveikslas rodo ją dabojant sužeistą ka- 
P/aryži’aus ligoninių.

Komisijos nariai senato
riai didžiumoj buk pritarę 
Gompersui. Tik vienas se-

ešininkas. 9 Jisai nurodė, j 
gei priverstina arbitraci,

rastis Industrial Advocate

nešama apie pagavimą dvie- į 
jų austrų submarinų. Vie
na tų submarinų'yra V. C.- 
12; ją Vokietijos laivynas 
pavedė Austrijai; kita-gi V.

esą may tuja ib nauja a 
Gavo 50c dienoje d:

WHsono

mais.

DOVANOS, TIK 
VISIEMS.

Milwaukee gelbėjo subma ri
ant

EKATEKlNObDAv, Ru
sijoj. — Visos Ekaterinosla- 
vo eparchijos pravoslavų 
dvasižkijos mokyklose sus
tabdyta mokslas. Priežas
tis — tai brangumas pragy
venimo. Iš tų pinigų, ku
rie skirta dvasiskijos moky
klų reikalams nebegalima 
užlaikyti mokinių.

"’30//j

NAUJOS AŠTRIOS PRIE 
MON ES MAISTO KONT

ROLIAVIMUI ANGLIJOJ.

LONDONAS, Lord Da
venport, Anglijos maisto di
ktatorius išleido sekanmus 
įsakymus: pradedant 1 d. 
vasario mėnesio uždraud
žiama vartojimas cukraus

Idžių pyragaičių. 1917 m. 
nė vienai kepyklų nebus lei
sta panaudoti daugiau kaip

gurno, kurs tiems patiems 
dalykams buvo išleistas 19.15 
m. Uždrausta -šerti gyvu
lius kviečiais. Išvežimas a-

Nuo malūnininku reikalau
dama,’idant iŠA/altų 75 nuo
šimčius miltų ant malamų 
kviečiu, c-

PINIGUS.

WASHINGTONAS.—Va

Adoo paskelbė, kad jisai iš
leidęs įsakymą, kuriuo at
naujinama $1 ir $2 popieri
niai pinigai, vadinami “žal- 
nugariais,” ištraukti iš apy
vartos dar 1885 metais. Sa
vo įsakymą iždo sekretorius 
aiškina tuo, kad ačiū “pro
sperity” laikams jaučiama 
labai reikž 
“smulkiu” v-

;gei duosianti savo darbinin
kams Kalėdų dovanu. Kom-- c t*
pan ijos “gerumėli” laikraš
čiai i šbubni j o k u op 1 a či a u - 
šiai. Ir tiesa, kompanija da
lino dovanas savo darbinin
kams. Tik pasirodė, kad ne 
visiems. Ir negavo dovanų 
prasčiausiai apmokami dar
bininkai, kurie i 
daugiau $15—$16

SUV. VALSTIJŲ FIRMA 
TIES GELEŽINKELĮ.

CHINIJO.L

PEKIN, sausio 15. —Chi
nijos valdžia padarė kontra
ktą su Amerikoniška kom- G
panija, St. Paul Siems—Car- 
ley Company pratiesti ge- 

kaw (Honan provincijoj) ir 
Siangyangfu (Huph provin
cijoj). Keletą mėnesių at
gal minėta amerikoniška 
kompanija gavo iš Chinijos 
valdžios užsakymą padaryti 
geležinkelių bėgių (relių), 
2,000 mylių ilgio. Užsaky
mas siekė maždaug $100,- 
000,000. Prieš priėmimą ši
to kontrakto tuomet buvo 
užprotestavusios Rusijos ir 
Japonijos valdžios, kurios, 

sakėsi, pačios turėjusios tie
sas ant kalbamo užsakymo.

1 MIRTIS KAS TRIS 
VALANDOS.

HARRISBURG, Pa. — 
Viena mirtis kas tris valan-

kų, užimtų Pennsylvanijos 
valstijos industrijoje.

Raportai apie nelaimingus 
atsitikimus parodo, jog šios 

se 1916 m. tapo užmušta ir 
sužeista pasibaisėtinas dar
bininkų skaitlius — 251,488! 
Išviso užmuštų tais metais 
buvo 2,587 žmonės, arba po 
8 kasdien. Po 215 darbinin
kų vidutiniai užmušta ii* po 
19,742 darbininkų sužeista 

kas mėnesi.

Iš FRANCUOS FRONTO.

PARYŽIUS. sausio 15. —
Oficialis francuzų karės 

štabo pranešimas sako:
“Paprasta kanonada bu

vo pietuose nuo Somme ir 
Verduno apskrityj. Keletas 
priešų atakų į pietus nuo

PRINCESS OE FMCIONY-LUCINGE ET COU&1Y (FORMERLY MRS. JOSEPH STICKNEY) PS WPP NURSE

Tarpe Amerikos moterų, tarnaujančių mielaširdystes seserimis Francijoj 
ir kunigaikštienė de Faucigny-Lusinge et 
Joseph Stickney ir gyveno New Yorke. 
000,000. 1913 m. ji ištekėjo antru kartu, 

reivj viename

FRANCIJOJ RENGIA
MASI UŽDRAUSTI 

STREIKUS.

PARYŽIUS, sausio 15. — 
Delei nesenai ištikusio kai- 
kuriuose Francijos amunici
jos fabrikuose streiko Fra
ncijos karės ministeris Al
bert Thomas užreiškė, jogei 
valdžia ateityj nebeleisidnti 
kelti streikus. Ir jei maty- 
sianti, kad fabrikantai su 
darbininkais nesitaiko, tai 
ji rekvizuosianti fabrikas ir

NEGALI SURASTI KAL 
TIN INKŲ.

NEW YORKAS, sausio 

turos pastangos surasti 
priežastis, del kurių ištiko 
Kingslande milžiniška eks-

“neėinomo-
mis.”

JAPONAI VIENI NORI 
GLOBOTI CHINIJĄ.

WASHINGTONAS, sau
sio 15. — Washnigtono val
dininkai sužinoję, buk 
Japoinja nutarus laikyties 
link Chinijos piniginių daly
kų tokios politikos, kokios 
laikosi Suv. Valstijos link 
Amerikos, t.y. Monroe dok
trinos. Monroe doktrina 
skelbia, kad S^jv- Valstijos 
turi stengties neprileisti jo
kiai svteimai valstybei įsi- 

joj pastaruoju laiku politi
ka era tėra buk atkreipta i 
tai, kad neprileisti prie Chi
nijos finansų kontroliavimo 
nieko kito, apart Japonijos.

ST. PAUL. — Atstovas 
Stevens padavė Minesotos 
atstovų butui peticijų, pra- 
ašnčią, idant viešose moky-

VOKIETIJOS KANCLE
RIS VON BETHMANN- 
HOLLWEG GALI BŪTI

WASHINGTONAS, sau
sio 15. — Vis daugiau ir da
ugiu kalbama, kad Vokieti
jos kancleris von Bethman- 
Hollweg gali būti priverstas 
rezignuoti. Tam yra prie
žastis: jam nepavyko užme- 
gsti taikos derybos. Vokie
tijos diplomatai bijo, jog dė
lei to jo, t.y. von Bethman- 
no-Wollweg’o valdžia gali 
nustoti “pagarbos.”

ARTINASI KAIZERIO 
GIMIMO DIENA.

LONDONAS, sausio 15.— 
27 sausio Vokietijos impe
ratoriui Viliui Antramjam 
sukanka 52 metai. Jo 
mo dieną apvaikščioti 
žiuos 
imperatorius Karolius, Bul- 

va-
Austrijos

das 
n i s. 
nas

ir Turkijos sosto įpėdi- 
Patsai Turkijos sulta- 

iškilmėse nedalvvaus.

PAJACAI.

NEW YORKAS. — Da
bar įėjo madon rodyti, kad 
nusiskundimas ant pragyve
nimo brangumo yra visai 
bereikalingas. Visokie ka
pitalo klapčiukai bando vie
nas už kito parodyti tatai.

komisijonierius Woods pas- 

rės gyventi bent savaitę lai
ko, išleisdami valgiams ne 
daugiau, kai)) 25c dienoje. 
Jisai nori parodyti, jogei

Patsai tečiaus komisijonie^ 
rius ant dvidešimts penkių 
kapeikių dietos nepanorėjo 
atsisėsti. O butu buvę nau-

s

Iš Darbo Lauko
12.000 RUBSIUVIŲ STRE1 
KAS PHILADELPHIJOJ.

PHILADELPHIA, Pa.

sausio 12,000’vietinių dai 

jų vyrų ir vaikų drabužių.

Clothing Workers of Ame
rica unija. Pikietuotojai iš-

*

Sunkiausia kc>a susikon 

mano, aplink keletą didžių
jų dirbtuvių, kurios daugia
usia ir buvo streiko priežas
timi. Čia mat darbo išlygos 
buvo prastesnės, negu ma- 
žosose dirbtuvėse. Reika
lavimai: 48 vai. darbo savai
tėje (vietoj 50, o kartais 54 

pagerinimų.

GOMPERS APIE A DAM
SONO 8 VAL. DARBO

WASHINGTON. — Su v.
Y. senato pirklybos komisija

nuomones api 
arbit raciją uarominKų su 
kapitalistais—aplamai, ir a- 

ležinkehu •» 
patingai.

kai butų sustreikavę, kuo
met jie manė streikuoti, tai 
jie jau butų turėję nuo 1 d. 
sausio 1917 m. 8 valandų da- 
rbo dieną. Jisai pasisakė e- 
sąs priešingas arbitracijai.

Gi kas link priverstinos 

liucijos atiduotos į tam tik- 

fe n n.,

konvencijoj priimta daug i- 
v a ir i ų su m an y m ų. T a r p e 
kitko. nutarta reikalauti 
prieš-injunction’inio įstaty
mo, įstatymo, kur gvaran- 
tuotų darbininkams atlygi
nimą nelaiminguose atsiti
kimuose darbe, minimum 
algų moterims ir vaikams, 
fabrikų inspecijos etc.

komit e

maisto b r a n gu m ą. M a n i fe - 
ste šaukiama prie energiš- 

nės kovos su darbi n 
s i g i n i m o p a m o j u m, 

jie ačiū brangumui maiste

Javinius.

ntroliuotų maisto produktų 

mus, kaip kas gali — prote
stais demonstracijose, rezo
liucijomis prieš maisto bra
ngumą, išneštomis susirin
kimuose, ir tt.

j,

k o m e r ei j i n ei komisija i

nieko neriaiškianti, ir iog 

laiko darbininku nuo streiko • 

rinėja, taiko, kalba, susira
šinėja, o susitaikymo išlygas 
darbininkų su kapitalistais 
nustato dažniausia streikas.

istatvmui Kanado-
je, 

sak tarpvalstijinės
bos kom. pranešimų 183 Suv.

jos praėjusiais metais į 4 
mėnesius paėmė 63 milionus 
dolerių daugiau, negu į tą

GAISRE ŽUVO 2 ŽMON ES
CHICAGO, sausio 15. — 

Gaisre, kulusiam adresu: 
2228Barry st., užvakar nak
tį apie 2 vai. sudegė Carl 
Bottcher, 10 metų ir 
Thompson, 33 metų.

Hans
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nRedafcctjos Straipsniai

Klerikalų pasiuntiniai, 
Bielskis ir Žilinskas, pasie
kė bent vieno dalyko, vaikš
čiodami po diplomatų prie
menes su “lietuviu deklara- v 
cija”: patyrė, kad iš Rusi- ginimą už padarytus nuos- 
jos valdžios Lietuvai nėra I tolis. Toliaus talkininkai 
ko laukti. O Rusijos vai- reikalauja, kad Vokietija a-
džios nuomonei juk, be abe-
Jonės, pritars ir kitos talki
ninku valdžios.

_L _
Bet jeigu talkininkų dip

lomatai nenori nieko girdėt 
apie lietuvių tautos teises, 
tai kame yra tuomet vilties 
tas teises atgaut? Vokietijo
je? Tai dar, kaip sako vir
balu ant vandens parašyta. 
Argi Vokietijos, Austrijos,! 
IClirkijos ir Bulgarijos dip
lomatai yra geresni už tal
kininkų diplomatus?

Nėra, sako, to blogo, ku
ris ant ger>r neišeitų. Kleri
kalų ir tautininkų politika 
yra labai netikęs dalykas, 
nes ji klaidina žmones ir 
traukia juos iš tiesaus ke
lio; ir kartu ji negali atne
šti jokių pozityvių rezulta
tų. Bet, eidami savo politi
kos šuntakiais, musų deši
nieji parodo žmonėms savo 
politikos netikumą ir tuo 
priverčia juos j ieškot tikre
snių veikimo būdų.

Lietuvai, kaip ir kitoms 
šalims duos laisvę ne Die
vas, ne carai ir ne ponai, bet 
susiprat usioj i darbininkų 
klesa.

Chicagos lietuviai darbi
ninkai ima po truputį kru
tėk Pirmiausia Roselando 
draugijos, o dabar jau ir dvi 
Progresyviu Lietuvių Mote
rų Susivienijimo kuopos pa
rengė prakalbas protestui 
(iries gyvenimo brangumą.

Chicagos talkininkų ba
varas, matoma, yra pareng
tas ne tiktai tikslu parinkti 
aukų nukentėjusiems nuo 
karės, o ir pavaryti agitaci
ja už talkininku reikalą. Ru 
munams pėtnyčioje buvo pa
daryta didelė ovacija. Bai
sas, mat, didvyriai, kad įsi
vėlė į karę!

“Taikos sąlygos”.
Atsakydami j prezidento 

Wilsono notą, talkininkai 
paskelbė savo taikos sąly- 
grs.

Jas perskaičius, tuojaus 
dgrosi aišku, kad taika šiuo 
laiku įvykti negali.^-Centra- 
lėms valstybėms jos yra ne-
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priimamos.
Talkininkai nori, kad Vo- 

vietija apleistų visas tas te
ritorijas, kurias ji yra užka
riavus; ir kad ji duotų atly- 

tiduotų talkininkams taip- 
pat visas tas šalis, kurias ji 
yra užkariavus arba paė
mus prieš “gyventojų norą 
praeityje. Ir pagalios, kad 
centrales valstybės “paliuo- 
suotų” italus, slavus, rumu
nus ir cechus, ir kad Turki
ja pasitrauktų iš Europos.

Aišku, kad centralės val
stybės tokias sąlygas išpil
dyti negali.

Atiduoti talkininkams te
ritorijas, kurias jos užka
riavo ne tik dabar, bet ir 
praeityje, reikštų suardyt 
Austro-Vengriją ir atskelt 

didelį plotą nuo Vokietijos; 
išsikraustyt Turkijai iš Eu
ropos reikštų šiai valstybei 
beveik padaryt sau galą. 
Kol centralės valstybės nė
ra galutinai sumuštos, lauk
ti iš jų šitokios saužudystės, 
žinoma negalima. O juk jos 
yra ne tiktai ne sumuštos, 
bet dar gali pasigirti dides
niais laimėjimais karės lau
ke už talkininkus.

Kaipo pergalėtojos, cent
ralės valstybės nesutiktų 
priimti ir tos vienos sąly
gos, pagal kurią iš jų reika
laujama atlyginimo už nuo
stolius. Atlyginimus (kon
tribucijas) moka tas, kas 
pralaimi karę, o ne tas, kas 
laimi.

Klausimas: kodėl tad tal
kininkai statė tokias sąly
gas, kurių priešingoji pusė 
jokiu budu negali priimti? 
Musų nuomone, todėl, kad 
talkininkams nebuvo kito
kio išėjimo.

Daryt dabar taiką neno
rėjo ir negalėjo Rusija, nes 
jeigu įvyktų taika prie da
bartinio dalykų stovio karės 
laukuose, tai Rusijai prisei- 
tų daugiausia prakišti; o 
tuomet Rusijos valdžiai 
grasintų neišvengiamas žu
vimas. Kiltų revoliucija.

Vokietija neaneksuos (ne
prijungs prie savo žemės) 
Belgijos; ji neaneksuos šia
urinės Francijos. Bet ji 
mielu noru pasiglemžtų Ku
ršą ir atplėštų nuo Rusijos 
Lenkiją ir Lietuvą.

Todėl tai Rusija ir turėjo 
pasipriešint. Talkininkų są
lygos aiškiai yra padiktuo
tos iš Petrogrado, nežiūrint 
to, kad paskelbtos jps tapo 
Paryžiuje. YpatingaK liu

dija tatai tas talkininkų, rei
kalavimas, kad Turkija, ap
leistų Europą: sena Rusijos 
svajonė apie Konstantinopo
li ir Dardanelus!

Rusija verčia tęsti karę 
toliau. Talkininkai turi pri
tarti jai, kadangi priešin
game atsitikime Rusija at
simestų nuo jų ir padarytų 
atskirą taiką su Vokietija.

Apžvalga
LAIKAS MAINOSI.

Laikas taip greit mainosi, kad 
dažnai visai nesenai atsitikusio 
ji dalykai išrodo, kaip pasaka.

štai imkime Amerikos tauti
ninku atsinešim?) linkui pp. Bu
lotų. Tuos svečius jie šiandie 
niekina ir keikia kiek drūti, o 
vienok tik keletas menesių at
gal tie palįs tautininkai ant pas
kutinių kojų vaikščiojo prieš 
Bulotą, kad jam intikus. Kada 
svečiai atvyko Amerikon, 4ai p. 
Rimka iš “Ateities” nubildėjo į 
New Yorką pasikalbėt su “savo 
vienminčiu” ir atitrauki jį nuo 
“socialistų L. š. F.-o.” Paskui 
tautininkų vadas Šliupas siūlėsi 
važinėt su p. Bulota po visas 
kolonijas. O tautininkų šulai 
iš S. L. A. ’’Tėvynes” redak
torius p. Račkauskas, Sus. sek
retorius p. Strimaitis ir k. žadė
jo padaryt taip, kad Sus-o kuo
pos visur rengtų svečiams pra
kalbas. Kada-gi tos visos tau
tininkų pastangos paliko be pa
sekmių, tai jie šoko šmeižti sve
čius.

Visa tatai prisimena, skaitant 
“Keleivyje” pereitųjų melų ap
žvalga. Tarp ko kilti tenai sa
koma;

Vasario mėnesyje Ameri
kos lietuviai susilaukė svečių 
iš Europos a įvažiavo gerb. 
Bulota su žmona ir rašytoja 
Žemaitė, kuriuos Lietuvos še
lpimo Fondas buvo pakvietęs 
čionai aukoms rinkti.

Jiems atvažiavus, tautinin
kai norėjo juos savo pusėn 
patraukti. . Jie rokavo: kaip
gi dabar musų pakraipos 
žmogus dirbs ne mums, bet 
socialistams. Prasidėjo intri
gos. Svečiai, patekę į tokias 
aplinkybes, nežinojo kas čia 
darosi. Todėl išpradžios jie 
buvo atsisakę' L. š. Fondui 
dirbti. P-as Bulota su Žemai
te patarė Fondus suvienyt. Lie 
tavos šelpimo Fondas su tuo 
sutiko. Bet kada tautininkų 
fondas pradėjo nei šį nei tą 
kalbėti, svečiai pasipiktino ir 
stojo prie L. Š. F. Tuomet 
tautininkų spauda kaip įma
nydama pradėjo juos niekin
ti.

Žinoma, “Keleivis” čia daro 
klaidą: svečiai toli-gražu nėra 
vienos pakraipos su musų tau
tininkais.

KLERIKALAI 
KOVOJA.

Vienas “Darbininko” kores
pondentas .rašo- iš Paterson, N.
J., kad to miesto lietuvių kuni
gas paraginęs katalikus nepri
kiš usy t “bedievių” organizaci
joms. Prie tokių organizacijų 
jisai priskaitė ir S. L. A. Re
zultate kunigo pasekėjai'7 ėmę 

stoti lauk iš S. L. A. Tokį jų 
žingsnį korespondentas vadina 
“susipratimo” ženklu. Girdi:

PaAs mus, vienok, jau ima 
susiprasti. Žinoma ne visi 
katalikai tą ima suprasti. 
Štai T. M. D. kuopa gruodžio 
31 d. turėjo susirinkimą ir 
didžiuma katalikų išstojo iš< 
kuopos. Girdėti, jog ir S. L.

Bet kas bus, jeigu tolime
snis karės tęsimas neduos 
persvaros talkininkų gink
lams? Nešti pasibaisėtinas 
aukas žmonėmis ir pinigais 
neilgai tepajiegs ir viena ir 
antra pusė. Sustot reikės. 
Ar nepriseis tečiauę tuomet 
lėkti į orą kartu su Rusijos 
caro sostu da ir tuzinui ki
tų sostų ir sostelių?..

A. kuopos nekurto katalikai 
žada tą organizaciją pame
sti, o prisidėti prie* kat?ilikiš- 
kojo Susivienijimo, kur jų 
tikybiniai jausmai nebus į- 
žeidžiami, kaip tai daroma 
pas tuos ponus, kurių obal- 
sis, tai “privatinis dalykas.” 
Patersoniučių pa vyzdį turėtų 
pasekti ir kitos kolonijos. Iš
tik ro yra kvailas to žmogaus 
padėjimas, kurio vardas yni 
anot patarles: “Ir Dievui žva
kė ir velniui kačerga.”

Bet kun. Kemėšis nesutinka 
su ta Newark o klerikalų takti
ka. Jisai randa, kad bėgdami 
iš S. L. A. katalikai padarytų 
nuostolių tik sau. Vietoje to 
“Dari).” redakcija ragina kovot 
su “bedieviais” Sus-c. Sako:

...“Tėvynė,” pašalpinės or
ganizacijos organas, kurį skai- 
to ir katalikai prie tos orga
nizacijos prigulinti, yni ištik- 
ro biauriai vedama. Toks 
laikraštis katalikui nepaken
čiamas. Bet to blogumo ne- 
išlaisys katalikių, pamesda- *• <>
mi tą organizaciją. Nei pa- 
tersoniečiains, nei kilų kolo
nijų S. L. A. kuopų nariam-' 
ka tulikams nereikėtų trauk
tis iš tos organizacijos. Tą 
darytų su skriauda sau. Na
rys, a įsimetęs iš S. L. A. tu
rės daugiau mokėti, įstoda
mas į Kat. Sus-mą, nes S. L.- 
R. K. A. mokesčiai nustatyti 
pagal metus. Bet S. L. A. 
nariai-ka ta likai turi prabilti. 
Jie gali ir privalo pasirūpinti, 
kad “Tėvynė” liautųs žem'inti 
katalikų tikėjimą. Tegu S. 
L. A. kuopose esti svarstoma 
“Tėvynes” pakraipa kur yra 
katalikų didžiūnui, lai visa 

kuopa išneša protest?) ir šili
nei?! organui. Taip tai pro
testais, papeikimo rezoliuci
jomis, reikalavimai orga
nas turės liautis burnoti. Ty
loj i m ?is, snaudiinas tik drą
sus aršesniuosius laisvama
nius S. L. Aį

MULKINA
ŽMONES.

Ir ‘,Lietuva” kartu su kitais ta
utininkų laikraščiais .mėgina ap
mulkini žmones melagingomis 
pasakomis apie šliupo laiškus.

Pasak jos, šliupo pasielgimas, 
už kurį jį apkaltino socialistų 
spauda, esąs panašus į Gugio pa- 
sielgimą, kadangi juodu abu rašė 
laiškus Raud. Kryžiui. Bet šliu- 
ipas, girdi, mažiau skundęs, ne
gu Gugis, taigi šis pasielgęs dar 
blogiau, šta'i: “Lietuvos” išva
džiojimai:

Šiame numery j telpa turi
nys laiško, kurį Dr. šliupas 
buvo išsiuntęs Raudonamjam 
Kryžiui ir kuriuo pash’emda- 
mi, socialistai lokį baisų gvo- 
Itą buvo pakėlę prieš “Lietu
vių Dieną”; kad juos Šliupas 
buk denuncijavęs. 

t

Jeigu lai viskas, ką Dr. 
šliupas lUHid. Ki’yžiui rašė, 
tai aiškii, kad socialistų, laik
raščiai iš adatos vežimą pri
skaldė. Musų manyniu gal 
neveizėjo dime laiške visai a- 
me socialiltus minėti. Ta

dams matome, kad jeigu jau 
paminėta, tai paminėta ke
letas neužginčinamų faktų; 
neminint jokių sočialistiškų 
komitetų ?ir fondų nei čia A- 
merikoj, nei ten Lietuvoj.

Iš to k?) il<i šiolei girdėjo
me apie p. K. Gugio, L. š. F. 
prezidento, skundą tą patį 
Raudonąjį Kryžių, g?ilime 
spręsti, kad p. Gugis detaFiš- 
kai įvardijo bene visas Lietu
voje veikiančias draugijas ir 
jas šiokiu ar kitokiu budu 
pasmerkė.

“Liet.” s?iko, kad šliupas mi
nėjęs tik “kėlėt?) neužginčina
mų faktų.” O subatoje mes 
padavėme Šliupo laiško žodžius, 
iš kurio aiškiai matyt, kad jisai 
melavo tvirtindamas, jogei so
cialistai norėję trečdalį aukų iš
dalint socialistams Lietuvoje.

Toliau “Liet.” prasimano ne
būtus daiktus, sakydama, kad 
socialistai pakėlę “baisų gvol- 
tą”, pasiremdami šliupo laišku, 
rašvtu Raud. Krvžiui. Tai yr?i 
nesąmonė ir melas. Socialistai 
negalėjo remties šliupo laišku, 
kadangi iki šiol jie visai neži
nojo jo turinio. Rėmėsi socia
listai Šliupo straipsniu, tilpusiu 
“Vienybėje L.”, kur pats Šliu
pas aprašė, k?iip jisai šmeižė 
socialistus pasikalbėjime su R.
K. viršininkais.

Pagalios “Liet.” elgiasi labai 
nedorai, užlylėd?una, kad ne 
Gugis kreipėsi į Raud. Kryžių 
šelpimo organizacijų reikalais, 
o Raud. Kryžius kreipėsi į Gu- 
gį, paduodamas jam tų organi
zacijų vardus ir klausdamas jo 
informacijų. Gugis lik atsake 
į t?i užklausimą ir lodei jo dai
li?) lygint prie Šliupo denuncia
cijų yr?i nesąžiąiška.

PRANEŠIMAS.

Daugeliui žmonių, kurie krei
pėsi prie manęs kokiais-nors 
reikalais, per paskutines dvi sa
vaites aš del ligos negalėjau 
duoti atsakymo. Dabai', kaip 
tik sutvarkysiu šick-liek užsi
vilkusį d?irbą, parašysiu kirk vie
na m po laišką.

Naudojuosi proga, kad čio
nai išreiškus padėką draugams, 
prisiun,tusiems man savo linkė
jimus naujų metų pradžioje.

P. GRIGAITIS.
“Naujienų” Redaktorius.

Korespondencijos
MELROSE PARK, ILL.

Gruodžio 31 d. Draugija Sū
nų ir Dukterų Lietuvos suren
gė prelekciją. Skaitė medicinos 
studentas A. Montvidas. Te
ma “Pašalpinės draugijos ir 
sveikata”. Pirmoje savo temo
je prelegentas gana plačiai aiš
kino, kad darbininkams yra 
būtinas reikalas priklausyti pa- 
šalpinėse organizacijose, k?td 
nelaimei ištikus galėtų gauti pa
šalpą. Prisiminė ir apie lietu
vių susivienijimus Amerikoje, 
k. a. SLA. ir kt. Aiškino, jog jis 
buvęs kadaise beparlyve orga
nizacija, kuri šelpusi vien li
gos ištiktus lietuvius. Jis ir tu
rįs būti beparlyve organiza
cija, bet dabartiniu laiku t?iuti- 

,ninku šulai pavertę SLA. savo 
nešvarios politikos įrankiu. Riv 
gino žmones priklausyti prie 
SLA. ir stengtis prašalinti ne
padori?) tautininkų šulų politiką 
iš pašedpinių organizacijų ir lt. 
Prelegentas belo prisiminė ir 
apie klerikalų SLRKA., kad ir 
ten tokios jau politikos varinė
jama, tik kitokioje formoje. 
Kaip matote pašelpinės didžio
sios organizacijos pavirto poli
tikos įrankiu, sako prelegentas. 
Užtat žmonės irs pradėjo įverti 
mažesnes draugijas, kur neda
roma tokio skirtumo. Toliau 
prelegentas prisiminė, apie vie
tos progresyvus draugijas. Ra-

gino priklausyti prie jų ir tt. 
Girdi, ten jūsų neklaus ar jus 
katalikas-klerikalas, ar kas ki
tas. Galėsite savo m'intis mai
nyti kaip tinkami, ir užtai ne
busite išmesti iš draugijos.

Antru atveju skaitė apie svei
katą. Aiškino plačiai ir aiški?ii. 
Susirinkusieji daug pasfimokino 
reikale sveikatos ir pašalpinių 
draugijų. Baigdamas ragino 
skaityti darbininkiškus l?iikras- 
čius, kai]) “Naujienas”, “Lais
vę”, “Kovą” “Keleivį” ir kitus. 
Prelegentas kalbėjo apie 3 vai. 
Reikia sakyti, jog A. Montvidas 
yra gabius prelegentas ir kalbė
tojas. Taip-pat vert?i pagyrimo 
Simų ir Dukterų Lietuvos drau- 
gij?i už surengim?i tokios pre- 
lekcijos. šioji draugija, yra vie
na veikliausių šiame mieste, 
išskyrus Soc. Party Liet. Sky
rių. Patartina kiekvienam šio 
miesto lietuviui (ei) prisirašyti 
prie šios draugijos.

Charles Kdchones.

SPRINGFIELD, ILL.

Sausio 7 d. vietinė LSS. 29-l?i 
kuop?i surengė vakarą. Buvo 
garsini?!, kad vaidins “Knypkį.” 
Bet susirinkusiems taip ir nete
ko pamatyti to knv])kio... Ren
gėjus čia, suprantama, negali
ma kaltinti. Kalti lošėjai, ku
rie sutiko lošti, bet atėjus vaka- 
sui teikėsi pamiršti atvykti sve
tainėn... Tai visgi neatleistina.

Žmonių buvo daug. Matėsi ir 
aplinkinių miestelių lietuvių. 
Gaila, kad jie turėjo apsivilti.

Vietoj lošimo taigi prisiėjo 
laikyti prakalbas. K?dbejo F. 
Klembauskas. Jo kalb?i susi
rinkusiems labai patiko: aplo
dismentams ir galo nebuvo.

Po prakalbos Jitlikta trumpas 
dialogas “Gamta.” Atliko d. 
Čekanauskas su savo žmona. 
Toliau sekė deklamacija, Džian 
Bambos spyčius ir 11. O paga
lios šokiai. 7

Kuopai liks apje* 15 dol< pelno. 
K. Š.

GRAND RAPIDS, MICH.

S?iusio 7 d. vielinė LSS. 51-m?i 
kuopa surengė koncertą. Va
karo programas susidėjo iš dai
nų, deklamacijų, monologų, 
pasikalbėjimų ir lt. Pirmiausi?! 
padainavo LSS. 51-mos kuopos 
choras, vadovaujamas d. Jasai
čio. Dainuot?! gana gerai. To
liau* sekė eilė monologų,.kuriuos 
išpildė draugai S. Karsukas, S. 
Naudžius ir Barštienė. Gi.drau
gi! i T. Balnis, A. Martinaitis ir 
Barštienė atliko keletą vvkusiu •> c
deklamacijų. Po to d. Vainotas, 
padedamas trijų mažų vaiku
čių, ylių puikiai pagriežė smui
ku. Aplodismentams nesiliau
jant jie turėjo bent kelis syk 
sugrįžt ant estrados. Puikiai 
padainavo solo draugai Valen
tas, Antanaitis ir p-lė Blusiute. 
Maikio su Tėvu pasikalbėjimą 
išpildė T. Balnis ir A. Martinai
tis — gana vykusiai. Publika 
turėjo įvales juoko. Pabaigoje 
d. Stankus darė “magiškas šla
kas.” Ir čia susirinkusieji kva
tojo net iki ašarų.

Žmonių buvo neperdaugiau- 
sia, vis dėlto kiuipai liks dole- 
ris-kitas pelno.

Reiki?! betgi pažymėti, kad 
vietos vyčiai visomis išgalimis 
stengiasi pakenkt musų darbifi. 
Išgirdę, kad socialistai rengia 
kokį nors vakar?) ir jie neatsi
lieka. Kad ir ta diena — sako- 4, &
ma, ir jie buvo surengę kokį 
ten “koncertą.” Bet, matoma, 
labai “pasekmingas” buvo tas jų 
“koncertas”; apie devintą valan
dą visi kaip vienas atpyškėjo 
musų surengiau koncertam

Reikia pažymėti, kad šis kon
certai atsibuvo be šokiu ir svai- t 
ginančių gėrimų. Ir žmones 
buvo patenkinti juo. Daugiau 
tokių koncertų!

Meištų Tamošėlis.

WEST FRANKFORT, ILL.

Vienas vietos lietuvis T. N. 
šiomis dienomis iškirto sekamą 

šposą. Tūlo lietuvio (jKivardes 
neteko sužinoti), kurį mes pa
vadinome Raulu, mirė kūdikis.
Vietįnis malnierių lokalus No.
303 nutarė išmokėti jam pomir
tinę po 50c nuo nario. Ka
dangi vietinėje Chicago Vil- 
mington Franklin NT kompam 
kasykloje dirba 720 d?irbininkų, 
tai Raulas iš lokalo torėjo gau
ti 360 dolerių. Visa bėda betgi 
buvo tame, kad Raulas, nemo
kėdamas anglų kalbos, turėjo 
samdytis “llumočių”, T. N., 
kad atgavus savo pinigus. Sy
kį T. N. pasakė Raului: einame 
į skvajero ofisą, padarysi
me paliudijimą, buk tu man 
kaltas minėt?! sumą, nes kitaip 
tu pinigų neatgausi. Lengvati
kis Raulas taip ir padarė, o 
mandrusai T. N. pasiėmė jo pi
nigus. Ir žinote ką iš tų pi
nigų, t. y. 360 dolerių poinis T. 
N. teikėsi primesti tik 90 dole- 
riukų... Likusius 270 dol. pasi
liko sau “už triūsą.” Raulas pa
state akis ir nebežino kas su tuo 
gudruoliu daryli. Žmonės da
vė rodą, kad reikia ant T. N. iš
imti varantas. Raulas taip ir 
padarė. Sausio 8 d., kuomet T. 
N. išsikėlęs iš kasyklos atėjo j 
maudyklę, žvaigžduotas jxmas 
ir bankierius surakino T. N..n 
rankas geležiniais ir nugabenu 
į “pataisos namą.” Kada ;itsV ’ 
bus byla, nežinia. '*

Kaip žmonės pasakoja, tai T. 
. būdamas Westville, Ill., ang

liakasių komitete taipgi pridir
bo įvairių šposų: išdaVinėjęs 
nepriklausantiems prie* unijos 
mainicriams kortas, o pinigus 
pjisilikdavo sau. L nija susekusi 
T. N. apgavystę, bet jo laimė, 
kad jis iš ten paspruko. Dabar 
mat atvyko apgaudinėti frank- 
fortiečius. Čia betgi tam šposi
ninkui nepasisekė.

Nepaimamas Verdunas.

MINDEN, W. VA.

Pasidarbavimu Vietiniu rŠLA. 
146 ir LSS. 218 kuopų tapo su
rinkta badaujantiems broliams 
ii* seserims $70.70. Aukas rinko 
sekami asmens: K. Strukinskas 
ir S. salei imas - $32.20; J. Ju- 
mauskas ir J. Andrijauskas 
$11.00; J. Raulinaitis ir S. La
banauskas — $10.75; J. Salmon 
ir A. Džiugą — $11.45; P. Kal
vaitis ir A. Beleckis $2.30. 
Viso - - $70.70.

Aukautojų vardai: J. Kin
elis — $5; J. Užkuraitis, J. Rau- 
linaitis, A. Trašminienė, J. But
inis, V. Bluckis, J. Petukaitis, 
J. Lemsutauskas, P. Martinaitis, 
J. Preitikis, P. Orent?is, A. Pietų 
raitis, P. Norvilas, J. Brazis — 
po $1; K. Strupinskas, J. Baške- 
vičius, J. žt mbrieta, J. Gabriiii- 
vičius, M. Gilus, P. Rupsts, K. 
Mažeika, J. Bulevičia, K. Su?ipu- 
nas, J. čiesnis, J. Buividas, P. 
Semilevičia, K. Trašminas, L 
Veršinskas, R. Malekauskas, A. 
Džiugą po 50; A. Šimkus — 
$4.00.

Svetimtaučių aukautojų var
dus negarsinu, kadangi nevisus 
galima surasti. Teiksis atleist 
gerb. aukautojai, jei kurto var
das klaidingai parašyta Jcitų 
vardui buvo kibai sunkiai įskai
tomi...

čekis $70.55 (jMU'sitintiinui 
15c) iš])irkt?i 5r pasiųsta “Tėvy
nės” rednkcijon, kaip to tidi S.
L. A. nariai reikalavo.

Viešiems aukavusiems varde 
badaujančių brolių ir seserų ta
rtu širdingą ačių.

Liet. Dienos Komiteto Sekr.
J. Andrijauskas.

P. S. — Čia įdedame už 15c 
krasos ženklelių (stempų). Ma
lonėkite perduoti L. š. F, prezi
dentui K. Gugiui — tai už 5 
knygeles po 3 cgz. — J. A.

Redakcijos pastaba. Siun
čiant aukas Lietuvos šelpimo 
Fondan, Čekis arba Money Or
deris turi but išrašomas to Iob* 
do kasieriaus K. Šidlausko var
du, bet siunčiamas L. S. F. Fi-
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iiMttsų Sekretoriui T. Dunduliui,1 tuo 
1S40 So. Halsted St., J
itL, kuris užregistravęs aukų su- sijų Račkus 
<nų Fondo knygose, persiunčia 
<4 &k į ar Money Orderį Kasie- 
riiiu No laikraščių redakcijos

NAUJIENOS, Chicago, IU
IBriMRH*

» “sociologu” diskusuoti,. nes 
Chicago,' žinojo, kad vietoje rimtų disku- 

k olio t is. 
Tečiau, draugas Andriulevičius,

šaukti puikybėje pasiputusi “so-

patriotą. ^Socialistai myli visą 
pasaulį, o patriotai tik vieną tau
tą,“ buvo trumpas atsakymas 
Račkui.

Trečioji R. Kalba: “Socialistai 
tėvynės išgamos, jie netiki į Die

i

Fondo finTtnsų sekretorius; jis 
ir Mskaitas paskelbia.

Beto, konverte radome tik 3 
|H> f centą krasos ženklelių, va
dinas, viso už 3 centus, o ne 
uk 45 centų. Matyt, per neapsi- 
čiuryjimą padarėte klaidą.

šaut valparaisiečių katalikų, su
tiko stoti debatuosna. Bet kas

žmogus, kurs netiki į Dievą nu
sižudo ar bepročiu tampa.” Ma
loti', kokie “sociologo” Račkaus 
argumentai.
Šimčiai bepročių yra ateistai.“ 
Jeigu jau taip, tai turėtų būti

KAZIMIERAS GUG
ATJVS

viHultiuti r^iitafas, kaip kriminali# 
na taip ir cioill#kao>no taionmosa. Ui 

Visokiu* dokumantuB ir popiaras,
Namų Oflsaa:

023 8. HfiLSTEfl ST.
Ant trečiu lubų
Td. Drover 1316

\omuotw.

Miesto Ofiuc 
m H. DEAH80HI 
Room 1111-13 Unit! 
Tol. Central

1ST

441)

Girdi: 4“k> nuo-

CICERO, ILI

BROCKTON; MASS.

Apie trįs metai atgal vietos 
Jauuuommė buvo dikčiai išhu- 
buįyta per įvairius laikraščius. 
Mat sutverta taip vadinamas 
Lietuvių Jaunų Vyrų Kliubas. 
Bet tuoj po susiorganizavimo

vo kurpalio. Taip, jis aprube- 
žiavo laiką po 5 minutes kiek
vienam, pradedant nuo 2 va
landos po rietu ir baigiant 4 va
landą po pietų. Tečiaus, tas dar 
nebūtų svarini, bet kas svarbiau
sia, kad “s(x*iologas“ kalba pir
mutinis o paprastam da riji įlin
kiu reikia tik atsa 
duotus klausimus, 
padėjimo jau ir 
Viena, kad tai e 
diskusijos, o antra 
tas sociologas”.
darbininkas nenuliudo ir davė 
gana gerą lekciją “sociologui.“ 
Bet ar toji lekcija buvo gera ar 
bloga, tegul spręs visuomene. 
Tema Račkus paraše ant len
tos šiaip: “Tema: Socializmas

Sunkesnio 
negali būti.

talentuo-
Tcčiau, ir čia

kų ar jiems panašių. Pats sa
ve dar svki suplakė “sociolo-

Sausio menesį, kviečius plau
na šiose vietose: Australijoje,

nos republikoje.

HA5TBO H*

Mokykis kirpimo Ir 
vyriškų Ir moteriški

Muoų siatema ir 
kns mokinimas j 
jus tlnovu u trun

ng

lai*

gavo “Jacks” kliubo vardą. 
Taigi vos žiemą pa gyvavęs jis ir 
iijųiče. Beje, prieš pat “mirtį” 
fiatratikė “Keleivį“ atsakomy
bėn liž “įžeidimą“ jo vardo... 
Apie tai jau buvo rašyta ir 
‘TfjutjieDotie”, taigi nėra reika
lo atkartoti. Bet štai gruodžio 
26 d. Kliubns liko reorgani- 
zuntas-atnauj in tas. Vardas te-

Mea tuiimn didži 
*r K<,rIaUi,lUB

z—deataning Ir siuvinį Y wMiw riun, kur nm eute
t UraktiAką patyritnų

nILJni mot nioky8itft».
||įvs£3H Ettt'&įL Elektra varomos

n<n* nxU0*l siuvime 
01 r Uuo3«.

jįįį į®rj et Jų» esat* nftkvt
vlra&tJ aplankyti -ir - pai

musų mok.ykljj bil 
ku — dlen^ ir vakarai* ir irauti spech 
patiri kaina laike ftio mCnesio.

Petrenoa daromos pagal Jųsų miert - 
«tallS* arba dydžio, ifi bik madų knyg

Diplomui duodumi mokiniams.
MASTER DESIGNING 8CHO< 

J. F. KA8NICKA, prirwipalna, 

118 N. La Salle St. Kambarys 411 
Prieš City Hali

aky 
b imt 
kuo-

mofti 
sky^.

lai

bil*

5-417

zwoinas kaipo “Lietuvių Jaunų

Kliubas”.
Man tečiaus keista, kad jame 

dalyvauja ir musų draugui so- 
ciali&tai. Dirbkite, vyrai, visi 
“vieiiybė-jA’”, ir Dievas jums pa
dės!

(iiTHMižro 31 d. IJetuvių Mo
terų Progresyvio Susivienijimo 

■22-ni kuopa surengė pirmų me
tini rožini balių. Padeklamuo-

ta ponis monologų. Pi 
sidčjo šokiai.

INiblik os atsilankė
-Matėsi.

i.ž South Boston, Middleboro ir 
flridgcftvater. Spėjama, kuopai 
Tiks šiek tiek pelno.

Pernai pavasarį buvau raŠ

panelė (R. A. patraukė atsako- 
Yiiyliėn vieną turtingiausį vie
los biznierių neva už sulaužymą 
j>rižadų vesti ją. i 
reikalavo $25.000. Šiomis die
gtomis ta pati panelė ir vėl trau
kia jį atsakomybėn už... suva- 
itžiojuną. Paskutinėmis dieno
mis gruodžio turėjo atsibūti ty- 
rimė/tmas abiejų bylų, bet, kaip 
vietos dienraščiai praneša, by
los atidėta “neapribotam lai- 
kur\..

liaudžiai
Matote,

prakilnaus;
pragaištin-

tam “sočio-

tikos pasimokyti.
Pirmoji Račkaus kalba: “ 

cializnias ardo vienybe, nes

uz- 
metimas. Ir pasako, kad “kri
kščionių-demokratų obalsis yra 
kova su savo priešais ir išnau- 
dotoja’is-socialistais.“ šiuomi 
Račkus pats save f muša. Jei
gu jau Račkaus obalsis yra “ko
va su socialistais“, tai kur gi jo 
proponuojama vienybe? Kova 
jau reiškia neapykantą. Čia jau 
“sociologas pats sugriovė savo

pirmas

jo matyti, jeigu šaukė: “plunks
na galingesnė už kardą.” Reiš- 
kį<,'Račkus sės neapykantą

Pirmutinė Andri Ulevičiaus 
kalba “Socializjno šiandieną dar C 
nėra, todėl jis ir griauti nei sta
tyti nieko negali. Socializmas 
yra teorija; Būdamas gi teori
ja jis negali nieko sugriauti nei 
statyti. Todd ir Račkus, mano 

Atlyginimo I Dpommtas, neturėjo tiesos kal
bėti apie nesamą dalyką, kuris 
praktikoje neįvykęs. Revoliu- 
cija-gi maviškia kraujo praleji- 
mą • tai yra staigj permaina.’’ 
Patarė Račkui, “sociologui” per
sitikrinti Websterio žodyne.

žmonių tai kur jūsų scio-

Sutaisytas m founnio* 
recepto; sutelkto iitniijitin 
gu Ėgypto zokoninku,

apsireiškia esąs etebotinai pasekmingu V, 
nuo į/ėlimo piho ir šotiiti, ger- y. 

Kzhf lil^s pkatkdvfinio, dusulio, galvos 
n-* ih'atidi-iinio, uimtoj-HHo apetito, 
tf I Saloto palvo;?, cet., c-cf., Hutui- j 
IRjl somuH išdii bėju labai pagarsOjuHio r

PmEXPELLERIO- f 
sena ir ištikimo draugo fceimy- lį 
dos, Jiaiulojiimn rišame pašau- t 
Ų'jj p>-r pue*; AiintmeObj- -25c. t 
uft bonkute visoje uptiekoso, į 
arba galite už-shiakyti tiesiui 15 L r. au. BiuirrKK & co. f. 
74—80 Wa$h!»gtoi Street, New Yorh. L

EVESKIO 
^™,"H0KYKIA

Čia gali Išmokt! Anglų kalbos nao pradini 
Ugi augščIauoLd, tclpgi Lietuvių, Vokiečių. 
Rusų ir Lenkų kalbųjį Aritmetikos, Augfit 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politic 
Ekonomijos, Koygvedy«tCs,Dailiaraščio, Lai 
Skų rašymo, Prekybos tolstu ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL b 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA 
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So. Hoisted :St.,Chic0

Amerikos LleWvIy Mokykla į
i Angly kalbos (

Lietuvių kalbos > 
Aritmetikos |
KnygvcdystCs s 
Stenografijos ?
Typewriting J
Pirklybos teisių L 
Abelnos historijos p 
Suv. Valst. hlstorijos | 
Geografijos §
Pilictystės r
Politines ekonomijos 4 
DailaraSystes S

Mokinimo Valandos: $
(j Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietŲ. 
g Vakare nuo 7^30 iki 9:30 $
3 3360 Emerald Ave, Chicago. S

Mokina

Pas mus esama keistų socia
listų. Štai viena “Laisves“ skai
tytoja, p-lė T. A. pareikalavo, 
kad atnaujinčiau jai “Laisvę”, 
bet kada apie lai patyrė jos my- 
iiiiwsLs draugas J. U., pradėjo

kščionija ir pasekmės-šiandie- 
ninė Europos kare? Netikus 
dabartinė krikščioniška i ilsu

M JOSEPH C. WOLON g
• LIETUVIS ADVOKATAS M
* Ruimo* 902-904 National Life Bld*., G

29 So. La Halle St., Chicago, HL R' 
Q TeL Central 84190-6391. Atdara: Utar- W 
& ninkęs ketverto i» »ubatos vakarai* nuo 
$ 6 ik t 8 vaL vakare, no mtmerfa t « 
n 1S«4 MILWAUKEE AVE.. Chicana, TU.
M TeL Humboldt 97. £

jojus konflikto su Jonuku pa- 
klausė jo ir pinigus įsidėjo ki- 
šcuin. Keista.

Brock tono Reporteris.

Antroji R. kalba: “Netiesa, 
socializmas viešpatavo per ke
lis menesius Paryžiuje,“ Račkus 
bandė atsakyti į pasakymą, 
jog socializmas tai tik tiviri- 
ja. Beto, Račkus pasisakė, kad 
jis ir “tiki į revoliuciją, tik ne
kruviną.” Alright, reiškia, 
Račkus čia sutinka su markšis-

1MEBATA1 “SOCIOLOGO” AL. I tais, ir darbininko pasiuntimas 
M. RAČKAUS SU PAPRASTU ('pažiūrėti revoliucijos reikšmės 

Websterio 
Račkaus

WALTER F. 8OMIWBRS 
ADVOKATAS

RECTOR BUFLOING
7t W. Monroe S L, Ko*jm 18*7.

Chicago. HL
Phone* Central 6107 tr 6108

DARBININKU V.
ANDRIU LHVIčlU. rcvoliucionieriu”.

l'm’but, bus dar pirmas toks 
atitikimas lietuvių istorijoj, 
kuomet “sociologas“ stojo i vie
kas diskusijas su paprastu dar
bininku, kuris vos tik antra sa-

universitetę ir pradėjo mokyties 
prirengiamajame skyriuje. Rei
škia. A. B. C. mokinys darbi-
lunkas, stojo su laienungu 
sociologu“ ir karštu kataliku į 
debatus. Augštcsniųjų skyrių 
mokiniai, žinodami, kad “igno-

švarų žmogų, kuris drįso L. J). 
L. M. V. U. susirinkime. ' 

’tauriausius kohonės žodžius. 
'J'ofk-I ir nestojo nei vienas su

mą antras nackaus užmeti
mas. Beto, aš noriu pažymėti, 
kad pas tą “soči 
koliones žodžių.
vėliai,

komunistai.

> ir
Jus c.

lėtų nors tiek suprasti, kad val
džia negali būti išbandoma per 
kelius mėnesius, lodei ir Parv-

Hack u.
sociolo-
i nėra

vartoti i riotizma^ kraujuose paskandino
Y • lw»* T Y * • A • ♦ • • Y

A muša

mmroMm

IŠMOK BARBERYSTi 
AMATĄ.

Viskas sulig naujausia 
Mokestis $25. Inrankiai 
darni. Algos mokamos. 
TRI-CITY BARBER CQIJ 
819 S. State St. ir

606 W. Madie 
CHICAGO, ILL.

PROGA KIEKVIENAM. 
Nes kiekvienas gali degtinę 
ba arielka padaryti namie 
pusę kainos, kokios tik n 
Nereikia jokių įrankių negi 
tyrimo: į dvi minutes gali 
daryti kvortų skanaus ir sa 
ko gėrimo, bile tik žinosi me 
ga. Rašydami laiška indei 
už 2 centu štampą, o mes ; 
rašysime visas paslaptis.

4255 S. Richmond, Chicago,

‘WSAUIJS”
Lietuvių laikraštis, sp 

sdinamas su įvairiais pa^ 
kslais. Prenumerata $1.

8t.

ar-
uz

pa
pa-

de-

111

C. KENTRAITIS, Pub
448 Leonard St., N. W.
Grand Rapids, Mich,.

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

valstijas tiesas.
1617 N. Hohey St, Chicago.
Prie Milwaukee ir North avės.

Dr. Rams< Ik

Prirenka visiem* tinkamu* akiniu*, ajrzai 
nuaja ir patarimu* duoda tykai.
786-88 Milvvaukro Avo., *rtf Chfearo Av<. 2- 
lubos. VALANDOS' Nuo 9 Wry to iki vai 
rui. Nedaliomis nuo 9 Iftryto iki 2 po plat

TeL Haymarket 2484.

Vyriški! Orapany Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertas 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
tu overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir oven 
k oats , vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augšČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $750.

Atdara kasdiena, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 8. HaJsted St, Chkaxa, Iii

Telephone Drover 969;

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas MoterMky, VyrfJku, Vaiku 
ir visų chronlikv I»KV-

Valanda*: 10—11 ryto, 4—fi po pietų, 7—8 vi 
kare. Nedčliomiu 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted SI. irti 34 St. Chicaa

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis 
UETUVrS DENTiSTG 

blandom dho _
NcdClloinh auljirlru<, 

471280* Ashland Avt. 
arti 47-tos gatvfl®.

o IM B vM

MOKYKIS 8IUT MOTERIŠKUS 
RUBU8*

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik-

kiekvienaiih kurs išsimokins 
Valandas dieną arba vakarais 
del jūsų parankamo. Už $10 
išmokiname j us siu t visokius 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

. | HHHH

DR. M, HEHZMAJI
2 IŠ RUSIJOS |
A Gerai lietuviam* ilnomas per 16 me- A 
q tų kaipo patyrę* Kydytoj^s, chirurgą* 
& ir akušeri*. 0
Y Gydo aMrb«.» ir chTonlika* liga*, vy- T 
X rų, moterų ir vaikų, pagal n-aujaukias -S 
Jl metodas X-rny ir kitokiu* ekktras T 
A prietaisu*. J£
y Ofitiaw ir Jnbnratorija, 1026 W. 18th Q 
g St., netoli Fisk St. ’ -Jj
v Vaiando*: Nuo 10.--12 pietų; ir G—8 A 
•f’ • vakiiraia. , Telephone Canal 8110. o
£ Gyvenimą*: 8412 S. Hoisted Street. A 
0 Valanda*» 8—ryte, tiktai. X

GERA NAUJIENA
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kenlančią vyrų ir mo
terų negauna pagelbos. Ko
de*!? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkines kirmė
lės, bet gydomi nuo kitos Il
gos be jokių pasekmių.

Tikru ženklu buvimo lokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkines 
kirmėles.

Nurodymo ženklai yra. išba
lusi išvaizda, tamsus rinkini 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,a privalęs liežuvis, 
nustosimas apetito, godus ap
sivalgymas, si rgtuia vilnas j>o 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkės, svogūnų, uksuso, ir tt. 
dargi žavėjantis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, uusilpnė 

jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, lakiosi
mas juoduliu prieš akis, užsi
kimšimas gerklės, rakštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, Zvimbi
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausdld 
žarnose, murmlenimo ir bli- 
guojunčio judėjimo, širdies pla 
kimas, nuovargiams sųnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir tt.

Jeigu jus esate kankinamas 
stučkines kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinėjimu vaistų del jūsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkines kir
mėlės Į keletą valandų, be jo 
k»o jautimo bei sugaišimo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimu! ir 
greitai veikianti.

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

I)R. FIELD,
740 W. Madison gatvė, kampas 
Malsted Str., 2-ras augštas 

Chicago, Ill.

Br. J. ifan Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnou ir Gydymą# 
Speelailika medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Faridenafa medoga slapi, m Ilgom

2069 W. MADISON 8T., kampan 
Hoyne Ave^ viri aptieko*

Valandos : 7—9 vak. nedėki. 10—1Z

.................. .........."1,1 ■ 11 1 ................. ............................ ... . .................................

tk O. Bksmewthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Aki* išegzaminuotam DYKAI

Valandos: Nuo 9 ryto iki > vakare; n*d#B* 
nuo 10 iki 12 dieną.

4449 6. ASHLAND AV K., kampan 47 fcL

Phon*: 4317

Dr. W. YDSZKIEWICZ

LIETUVIS KAS AKIŲ GYDYTOJA® 
l$M turi skaudančias arija silpnai akis, ar 
tralvo*- »kaud€jinių, atsilankykite pas man* 

Dr. W. Yuszkiewicz 
1135 Milwaukes Ara.

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

Br. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 metai. 

Gyvenimas ir Ofiaas 
3149 8. Morgan St, kertė 32 nt. 

Chicago, IIL 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyrišky ir Vaiky 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1271

M. SAHUD M. D.
Sermą Rusas Gydytojas ir Chirurgam 
Specialistus Moteriškų, Vyrilkų ir Vai

kiokų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1679 Milwaukee Ave,, 

Kampas North Ave., Kambary* 206. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 iiryto;

1:80 iki 8 ir 7:80 iki V vakar*.

Or. A«
GYDYTOJAS ir CH!R»»6AS

I. EPSTEIN
Specialistas moteriškų, 

vyriškų ir vaikų Ogų
Ofisas tr Gyvertinaa*:

3600 S. Hulsted 8t,, kamp 36 st
Ofisai atdaras iki 10 m«1. ryte, 1-—B 
po plet ir vukarais.

Telephone Drover 4974

>123

Telephone Yards 5033

| Dr. MStupnidd 
ž 3109 So. Morgan St, Chicago. 
| VALANDOS: nno 8 iki 11 ižb 
? ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

ė

Amerikoniška Valsam
1824M8Z7 Blue Island Are., Kampan Loomis ir 38-tos Gatrl*. 

KAPITAIAS, PERVIRŠIS IR PELNAS 
$600,000.00

Valstybiniu Bankas su dideliu kapitalu sarti u*m| 
Reguliariškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Associa
tion. žinoma gvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir 
kad jie bus iimokčti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara PimeOlio, Ketvergo ir Subatos vakarais iki $:30 ▼. vilt

Kalbama lietuviškai ir lenkiškai.
Suvienytų Valstijų krasa čia 

laiko savo pinigus
JAS F. STEP1NA, Prezidentas.

ADOLPH J. KHASA, Kasierfaz.

"T" 1 I 1 " - - -- inniiili- .-1.1III - r .. ............. ....*********■■ WH ■! I» I m IM. ■. 1 —I- „IMK*' ■ ■ *pml—ll —
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EIGŲ Jąs kenčiate nuo tūlų privaliŠkų ligi.L 
Įųs turite pasidue-ti j rankas specialisto, vieno. 

» metus patyrimo ir pasekminga 
chroniškose ligose, j va iriose 

Nė vienas nėra geriau įsirengęs sti- 
pasekmes, kurių Jus norite už tokią 
kaip galima trumpu laiku . Mano 

inctodos vadovauja, kitos — paseka.

Ar Jus Turite

kuris turėjo 
gydymą aštriose ir 
jų formose, 
teikti jums 
žemą kainą 
moksliškos

NETYRAS KRAUJAS. Poaekmindai gydo
ma vėliausi:! metodu. Salvar-um (606) ir 
paretintai Neosaivert-en (914) suteikiama 
be skausmo bei neparankumo.
GONORRHOEA. Išgydoma į kaip galima 
greičiaus) laiką mano metodą. Visi skau
smai, paliuosuojmni ir deginami sulaiko
mi ir atvedami j s’veiką stovį suteikiant 
jurna nuolatines )iasekmes.
VARICOCELE. Frakalinarnn Ik* skausmo 
arba pjovimo, be peilio ir kitko skaudė
jimui. t-iis kirmčlynas kaip suaikuopirnas 
j krūvą tankiui yra priežastim nustoji- 
n»o gyvumo, leiskite man jums išaiškinti 
meno juts’y’zdinrą metodą.
PROSTAT1C kliūtis .atgaiAnnama u 
rnai, mano gydymą.* sumažina, uždegimą 
ir sutinimą ir daleidžia sąnariams iš nau
jo veikti savo veikmę atsakančiai.
MASTURBACIJA. Jeigu Jus kenčiate 
nuo pasekmių jaunystėm įpiatimų, pama- 
tykit mane tuojau, kuo ar.ksčiau tuo ge- 
geriau, pirm negu bus pcrvčlu.

Daujr inarnių 
neteisingo

uąrrąstino
ir susti

K reila i

Raudonoji 
be f ka’.rsmo arte 

nuo kokio 
r leiskit) man 
itrms padaryt

ateikit 
is galiu

fistl 
pjo\

nor
l>i

PRARASTAS GYVUMAS. 
)W ė;.'in>e :*t-itikime dali; 
gerą sveikai a, ji atitaiso d 
riua sąnariui*. 
INKSTŲ ir 
lengvinama,
šios ligos delei 
pi ivatiškų ligų. 
RECTA L LIGA. 
1«, ir rt. ffydonta 
mo. Jeigu jus 
RccffiU kliūties 
»\wlyt jums ka 
kaip tai yra ]
STRTUTURA. Mano nauja metodą 
mui strictouros atdaro kanalo ir u 
minos, i»erelkalin'*n 
l ei pjovimo, vienas j 
teikia jums pasekmes, 
HA DROCYLE. 
NUTEKĖJIMO 
vi’-kas gydoma 
ne.dt i-niškomis

dhkdio tyrinėjime 
kartais su-

ORCIH l JS. SILPNUMAS 
rRINOS, ŽAIZDOS ir tt 
pa sek m ingyi včliausoimii 
metodomts už žemiau-i:

Mano gydymas gelksti, kuomet kiti nepagydo; icigu jų,s nebuvote gydytas, Lodei m 
atsiduoti j ranku a specialisto tokio, kuris turi gerai {rengtą ofisą ir patyrimą, >ut«ik(: 
jums pasekmes, kurių jus norite. Nežiūrint kaip ilgai ir nuo ko jus kentėjote, aš noriu 
pakviesti jua j mana ofisą ir pavelyti man parodyti jums ką aš g.diu jums padaryti. 
Mano X-Ray egwaminoeija dažnai atidengia stovį, kurio kiti nepastebėja, mano labora
torija ir vaistų skyrius yra prirengtas iki mažiausio mažmožio ir mr.no ofisas užtaiko 
prietaisus suteikimui jums tų pačių pasektnią, kurty jus norite. Nekiškite «v« pini
gų ilgiau be įgijimo pasekmių, aš nieko nerokuoju už pasitarimą ir visą cgzaminticiją. 
ateikit ir pao i pasakok i t man savo negales.

219 South OrAl Da-uJ Frieš F*ačtos Office
Deaborn Street “lOL UOClOr O0y0 CHICAGO
Ofiso valandos: Kasdie 9 iki 1 ir 6 iki S. Nedėldien. nuo 10 iki 1 tiktai

KflllllllllllllllllllllllllllllllllHffl
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i Silpni, W A T K«Pa- ij Nerviški, %/ V ZJk i s'd,,°' 1 
ės Ligoti *** JbL vik.<r kifejli

NERVIŠKAS IR LIGO 
TAS? Ar manote misi 
minti? KEPASI D 
KITE. Mano PAT 
MAI ir PAMOKINIMAI
DYKAI ir stropiai už 
tikinti. Jei patirsiu ne- 
išgydomunią jus ligos, 
taip jums ir pasakysiu, 
nes aš neapsiimu gy- 
dyt neišgydomu ligų. 
Esu BAIGĖS TAM TI
KRA MOKSLĄ ir TU
RIU LEIDIMĄ GYDYT 
JUS ir GYDAU VISUS 
LIGONIUS PATSAL

606-914Ligų Ligų

Kuomet kenčiat nuo YPA
TINGŲ kraujo ligų su puliayi- 
mais iš burnos, gerkles ar lie
žuvio, išbėrimo ant viso kūno, 
negaišuok pasitari su manim. 
Vartoju tikra Prof Ehrlich's 
gj’<hiolę. BE ĮĖJIMO į L1GON- 
BUTI, be GAIŠATIES galite 
pasigvdę eiti namo, ši gyduolė 
pergalės' blogiausias formas li
gų: VIDURIŲ stovį, APDENG

TA LIEŽUVI, pagadin

us ih) VALGIO, šir
dies plakimą ir visus 
kitus vidurių keblu
mus prašalinu greitai. 
VARICOCELE, (Sitsi- 
pj nusius gyslos) su 
smarkiu traukiniu ir 
skausmu, mano gxdy- 
mas sulaiko (uojaus. 
STOVIS šlap. kanalo ir 
visi perštėjimai, degi
mai ir plikinanti simp
tomai tuoj sulaikomi. 
SILPNI VYRAI—Ar nu 

stojot stiprumo, ar nusiminęs? 
silsti protu ir nervuojies. Jot 
taip, pamatyk mane tuoj 
PI SLkS ir inkstų ligos, ntila- 
tinis šlapinimasis, skausmas nu 
garoj ir strėnose, imsi stojimas 
šlapymo, viską išgydoma ma
no gvdvmo sistema. 
SKAUDULIAI, plyšiai, dūdos 
ir kitkas gydoma be |>j:mstimo.

PASITARIMAS DYKAI
VALANDOS: 9ryto iki 8 vak.

DB. BURGESS, 422 S, Stale St. B 
kasdien. Nedėliotu nuo 9 iki 2. S

PIRMA NEGU PIRKSI OAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Fr Stoginio Popferos 

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

Vasario pradžia sukako trįs m. 
o NAUJIENŲ gimimo. Dėlto, jų 
jų metų sukaktuvėms apvaikš- 
ti Naujienų Bendrove rengia 
ndiozų Vakarą sekamo Vasario 
n. 18 diena Pilsen Auditorium

V/

Eos gatves. Rengkites ! Artimos
ios žinios bus paskelbta vėliau.

Sukaktuvių Vakaro Komitetas

‘Naujienose
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CHICAGOS ŽINIOS
Frank Tamasewski teisiamas 

už apiplėšimų Stanley Hcyniar’o 
saliuno, 1555 W. 18lh.

Pajieškojimai Pardavimui

MOKYKLOS /KR KAZARMOS? nū

Wm. Talhot, L 
kaltinamas vogime 
vines vielos.

PAJIEŠKAU Vinco Mačio, Petro 
Bieliuno, M. Kaminsko ir Kcidčs 
Sinkevičiūtės. Visi Pirmiau gyve
no Brooklyne, N.Y., o dabar, girdė
jau, atvažiavo į Chicagą. Jie patįs 
arba kas juos žinote, malonėkite at
sišaukti šiuo adresu:

Simanas Jaškevičius, .. 
1840 So. Halsted St., Chicago, Ill

PARSIDUODA geras saliunas ant 
18-tos ir S. Halsted St.,

P. A. Paliulis,
Phone Canal 4995

kurie su atsidėjimu
Irving Bullard, 5111 Wayne 

avė., kaltinamas pavogime $500

ra savo

sai

iiiusų mokyklose
nia ta pilti mokinimo medoda, 
ką ir 25 metai atgal.

senai inokvklu tarybos caras, J.
*" C «,

Locb, didžia vos tuo, kad nebai-

žmonių, kurie
ebę, jo moksliškas prisirengi
mas esąs labai žemas. Na, sa

stahaus, jei Loeb neįstengia pa
gerinti mokyklų. Atpenč—jis

naujiena, kad tas apsukrus po- 
iitik ierius yra niekas daugiau,

jo “bosai

viško muštro į viešąsias moky
klas. Tiesa, kol kas las mušt-

mo-^
norės.

pasilips ir ant altoriaus.

nori

rodo sekami garsiojo
Jack Londono žodžiai:

“Jaunuoliai, žemiausi 
kokis tik gali būti jūsų

kareivis niekuomet nebando at

mąsto, jis nesvarsto, j 
klauso. Jeigu jam liep 
į piliečius, jo kaimynus, 
gus, jo gimines, jis

kalauja duonos,

ptoja nuo kraujo, ir kaip begi

gonijoj.

tam

nors žino.

nors

les mašina. Viski 
žmogų žmogumi,

r
F

kimu kareiviu. Jo protas, akis, 
net jo siela yra oficieriaus ran
kose. Jaunuoliai, laikykitės 

“Mettotoliansia nuo armijos. Tai
yra pragaras. Jokis žmogus 
negali žemiau nupulti už karei
vį. Jaunuoliai, pasmerkite vi
sas tas institucijas ir organiza-

Kaip užmušti vardan įsuiiu ir 
jMitnotizmo žmogų. Mums m- 
rcikia tokių įstaigų ,kurios mo
kina, kaip papildyti žmogžudy
stę. Mums reikalingos tokios 
įstaigos, kurios mokytų, kaip 
reikia mastyti ir svarstyti .Tuo
syk pranyks kares.’

Prie to nieko negalima nei 
pridėti nei atimti: čia kuoaiš- 
kiausla nupieštas kareivio pa

mums

kelia įsivyravusiems mililaris-
4- 4

tams Lietuviams ir-gi nereikė
tų pasilikti nuošaliai nuo to ju-

line Hill, 14411 E. 53rd', mirė 
nuo aborcijos. Jos vjTas Hill, 
ir Dr. G. E. Forsberg, 1501 E. 
53rd, sųryšyj su tuo atsitikimu 
areštuotu.

Pajieškau savo brolio Kaz. Nor- 
vaišo. Kauno gub., Telšių pav., Alsė
džių parap. ir volosties. Pirma gy
veno Chicagoje, dabar nežinau kur. 
Turiu svarbų reikalą. Kas jį žino 
arba jis pats malonės atsiliepti.

Pr. Norvaišas,
1824 S. Halsted St., Chicago. Ill.

MOTERIS su 1 nicty kūdikiu pa- 
jieško namų darbo prie šeimynos 
be vaikų. A. Tamošaitienė 
418 E. 50th PI., '• Chicago.

ATEIK TUOJ AUS
Apleisdamas miestą parduodu sa

vo puikius 5 kambarių rakandus vi
sus sykiu ar atskirai, vartotus 3 me
nesius, skurinį seklyčios setą, da
venport ,lovas, komodas, valgomo
jo kambario setą ir 11. Taipgi gero 
tono pianą. Puikiausią kalbamąją 
mašiną. Rakandai bus parduodami 
sulyg jų kainos.

1520 N. Western Avė.
Linas FLATAS arti NORTH AVE.

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

SVIESTAS
Geriausios 

imetonos, ge- _ a 
resnis, negu /j | p 
<ur jus ga- *4 I ų 
it gauti ..

RYŽIAI
Geriausio*

rųiies, 10c ve F 1 «, 
1&», parai- H „P 
duoda ui .. V2M

mo botagas neaplenks musu.
ūma iš Dante ir Dalasso saliuno 
$50.

NERŪKANTIS vaikinas jieško 
šviesaus, šilto ir su valgiu kamba
rio, geistina su maudyne, 18-tos, 
Bridgeporto ir West Sidės apielin- 
kėse. Atsišaukite laišku į “Naujie
nų” Ofisą, pažymėdami No 14.

MA IR PARDUODAMA.

ne.

li u s, užveiškė, jog šiame mieste 
viskas perkama ir parduodama

paliuosavus Chicago nuo grafi
škos administracijos. Toliau, 
jis pasakė, kad butų labai ge-
rai, jei jam pasiseKių prašalin
ti nors 10 nuoš. to nešvarumo,

RISTYNĖS.

ristynes, kuriose ritosi Cliicagos 
lietuviai-ristikai su sveliintau-

pareito Jot

msona,
žinio atsisakė antru kartu im
tis su Baiicevičium pripažinda
mas Bancevičiui pirmenybę

Yuoug Sampson yra stambus

mis, ar ne '

MAISTAS BRANGSTA.
Kaina ant valgomųjų daiktų

ims yra pardavinėjamas po 60c.

$2.10; anglįs pabrango 50 nuoš.

Mat, ir s ve

BLANKI ATMINTIS.

sman.
Jis smulkmeniškai išpasako-

sake

met aš nuvažiavau didmiestin, 
tai radau savo kišenių j kruViną

— nežinojau.

Policistas Thos. J. Gibbons ir 
Floyd White, Bullard klerkas, 
Gorney'and Co., areštuoti. Whi
te vogęs revolverius, o Gibbons 
pardavinėjęs juos.

Adam Prochacki, kuris prisi
pažino jog pavogęs $100,000 ve
rtės brangakmenių, nestojo į 
teismų. Jis buvo paliuosuotas 
uždėjus $7,500 užstato. \

Frank Fuscaldo ir Tony Lo
buli, 2008 VV. Grand avė., kesi-

16 metų, Į848 Erie. Kiekvienas 
turės užsimokįti po $50 pabau
dos.

Kenneth Farnam, kuris išeik
vojo American Glue kompani
jos Hammond, $1,100 Chicagos 
kabaretuose bus nuteistas nuo 
vienų iki penkių metų kalėji
mą n.

Dean Alexandei

School, deimantinį susižiedavi- 
mo žiedą. Kilius kokiems ten 
nesusipratimams, jis pareikala
vo savo žiedą atgal. Jinai atsi-

der išėmė jai warrail tą.

Gyles Mysick, 71 metų, tie
sioginis karaliaus Edwardo I 
ainis, visu apleistas ‘ir užmirš-

Pranešimai
PASARGA.—Draugijų pranefiimu* aktlMame 
x užrnokestie*. Pranešimai betffi tari bot 
frizuodami iš vakaro, laiškeliu arba telefonų. 
Priduoti ti> pači$ dienų, kada spausdinama* 
lien raiti*, nebegali but (dėti. — “Naujieną** 
Ldm.)

DRAMATIŠKO RATELIO 
NARIŲ DOMAI.

įvyks 
ularninke, sausio 16, Meldažio 
svetainėje. Pradžia lygiai 8 v.

gas. Visi nariai būtinai privalo 
atvykti laiku, kad apsvarsčius 
svarbesniuosius reikalus.

Valdyba.

PRANEŠIMAS.
Boselando ir Kensiugtono

lupenų

uijienų
liamus,

vielas: “Aušra”, (10900 Michi
gan avė.), M. (t. Valaskas, 349

“N-u” užžiuretojai.

PRŪSEIKOS PRAKALBOS

Drg. L. Pruseika, “Laisvės” 
redaktorius, kalbės sekamose 
vietose:

Sausio 21 d., Akron, Ohio, 30

po i>ietų.

Ohio

7:30

1600
D. Petrauskas,

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED ir 32-ra GATVfi.

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
“NAUJIENAS.”

Randai
PASIRANDAVOJA biznio namas 

su gyvenamais kambariais. Prie to 
yra barnė, beizmentas. Randa $25 
menesyje.
718 W. 31 St. Chicago, Ill.

Reikalavimai I
Typewriteriai Už Pusdyke

Kiekvienas gali įgyti naują 
“rebuilt” typewriters (rašomą 
mašiną) su lietuviškomis rai
dėmis (akcentais) už $25. 
Brangesni už $35 ir $40. Oli
ver, Remington, Underwood, 
Royal ir kitų sy st cinų. Rašyk 
savo laiškus su typewriteriu 
gražiai, aiškiai ir švariai. Kož- 
nam reikalinga. Puiki proga 
korespondentams, agentams ir 
kitiems. Pristatau i visas A- 
merikos dalis. Rašyk:

J. A. CHMIELIAUSKAS521 Fullerton avė. Chicago, III.

r

1878
2054
1045
1510
2880

WEST SIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.

W. Madison St.
W. Madison St.

1644
1836
2612
1217
1882
1818

W. Chicago A v. 
Blue Island Av. 
W. North Av.
8. Halsted 8t
8. Halsted St- 
W. 12th Bi

COCOA
Geriausia , - 

Jankes, suly- | HO 
tink su bent | i U 
tokia, Vj sv

ARBATA
Frlimniau-

»ia, Gvaran- j| —
luoto, vertės «į I iP

Oc p ars id oe ’ ** w 
ia po....

8102 W. 22nd SL

SOUTH SID* 
8082 Wentworth 
8427 S. HaIbUkI 
4729 8. Ashland

norte mm 
<•6 W Divinina 
720 W. North A v. 
2640 Lincoln Av. 
1244 Lincoln Ak 
1418 N. Clark

— JEI TAIP, TAI PRISIMM

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamai Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

bučeriaus
inžinieriaus
bendorių
mašinistų
m oi dorių
prie Gordon fyderio.
stiklo dirbtuvėj

40 prie karų taisymo
1 poliruotojo.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie jvairių- 
ivairiausių darbų j fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

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

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

6

REIKALAUJAMA: Penkes 
dešimts skaisčių merginų dirbti 
prie “Sausage Casings.” Pas
tovus darbas, gera mokestis, 
puikiausios dirbamosios vietos, 
poilsio laiko tarpiai ryta ir po 
pietų. Atsišaukit į Superinten
dento offisą. OPPENHEIMER 
CASINGS CO., 1020-8 West 36th 
St., Chicago.

REIKALAUJU vaiko virš 16 metų, 
kuris yra ščyras ir darbštus — turi 
kalbėti angliškai ir bent kiek lenki
škai. Henry Lederer and Co. 
183Q So. Halsted St., Chicago.

REIKALAUJAMA žmogaus patai
symui namo po N 516, W. 33-čios 
gatv., ir imti mokesčius už randų 
arba pirkti nuosavybę už pusę kai
nos ant lengvų išmokėjimų.

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

Telephone Franklin 1163.

REIKALAUJAMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reikalaujama ci
garų pardavėjų. Atsišaukite j 

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

REIKALINGAS siuvėjas prie vy
riško kostumieriško darbo: Atsišau
kite tuo jaus. S. Alekno, 
911 W. 33 Str., /‘Chicago, Ill.

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

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

REIKALAUJAMA — 2 patyrusiu 
scrap Iron Yard timsteriu, taipgi 5 
patyrusių pagclbininkų dirbti į 
scrap Iron Yard. Atsišaukite 
1717 N. Western Ave., Chicago.

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

REIKALAUJAMA operatorių prie 
sijonų. Pastovus darbas. Gera nw- 
kestis.
2134 W. Division St., Chięago, III. 
--------------------------------- ------------

“REIKALAUJAME: firmos kle- 

sos nudlrbėjų, smilkytojų, lakuotų
jų, paliruotojų, mašinomis ir ran
komis trynėjų. Platesnių žinių kas- 
link algų ir tt. rašykite į St Jo
seph Furniture Co., j

' ST. JOSEPHS MO.”

PIRK SAU viaan PlumbavoJI- f 
mui reikmenis tiesini už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. ~ Y

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., t

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

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

Arti Lake St.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianą su 25 m. gvarancija už $ 115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $50.00. Sis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint 
kur jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyveni
mo vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 
22-ros gtv., Chicago, Ill.

PARSIDUODA didelis pianas. Sa
vininkai apleidžia Chicago, todėl, 

jeigu kas nors greitu laiku pirks, 
parduosiu labai pigiai.

' E. Freihoff
3108 S. Halsted SI. 3-čias augštas, 
užpakalyj. Chicago, Ill

PARSIDUODA saliunas į trumpą 
laiką. Priežastis pardavimo — sa
vininkas serga, šventomis dieno
mis atdaras. Laisnis $500 į metus. 
Atsišaukite laišku į “Naujienų” Ofi
są, No. 11.

PARSIDUODA saliunas iš prie
žasties nesutikimo pusininkų. Nuo 

seno įsteigta vieta prieš McCor- 
micko dirbtuves.
2558 Blue Island Ave. Chicago.

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

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

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

PARSIDUODA trijų krėslų barbe- 
rnė, viskas intaisyta po naujos ma
dos. Biznis išdirbtas nuo daug 
metų. Parsiduoda labai pigiai, už
tai kad savininkas turi kitą biznį. 
241 E. 115 St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA: Indėk savo pini
gus į namą, kur jie bus saugus. Ge
ras mūrinis flatas 12 kambarių. Ge
sas ir toiletai; didelis lotas ant iš
taisytos gatvės; kaina $3250. Tiktai 
$300 cash. Likusius mokėk mėne
siais: Atsišauk — E. F. FEENEY, 
3108 Wallace str., Chicago.

DIDELIS namas 4 kambarių kiek
vienas fialas, maudynė, gesas, elek
triką, garage. Kaina $2650; Įmokėk 
$500. McDONNELL, 
2630 W. 38 St., Chicago, Ml.
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. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

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

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

Chicago, Ill.

GERA PROGA GERAM KRIAUČIŲ!
Parsiduoda greitai ir pigiai labai 

geroj vietoj kriaučių šapa su visais 
intaisymais. Randa pigi. Randasi
prie Halsted 'ir 18-tos gatvių. Atsi-1 
saukite: A. J. Tupikaitis, 1
1936 So. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Canal 837

AR NORI 8UTAUPYT PINIGUS? 
PRIE NAMŲ STATYMO BENDROVĖS SPULKO—- 

LIETUVA
KURI LAIKO SAVO SUSIRINKIMUS

Kas Utarninką 8 vai. vak.
D. ŠEMAIČIO SVET., Ant 18 gatvės ir Union Avenue, Chicage.

Ši Bendrovė yra geriausia ir saugiausia vieta pinigų taupymui. 
Klausimas: Kode! ji yra saugiausia vieta?
Atsakymas: Pertai, kad ši draugija yra vedama pagal Illinois 

valstijos teises ir po priežiūra III. valstijos valdžios. Ir viršininkai 
šios bendrovės yra po kaucija (bondsu), kokios valstija reikalauja, 
todėl nėra nė vienai ypatai ko bijoties pradėti taupyti pinigus, kur 
po kelis centus į savaitę sutaupysite kelis šimtus, ši Draugija tur 
3 skyrius 1-mas skyrius 12^c, 2-ras — 25c; 3-Čias sk. 50c. DeJ pla
tesnių žinių meldžiame ateiti kas utarninką ant Bendroves susi
rinkimo, 1750 S. Union Avė. Šios Draugijos nevienas narys suiau- 
pino jau krūvą pinigų, bet kelios dešimtis. Todėl negaišink laiko, 
pradėk mokėti tuojaus.

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosa
KORE8PONDENCTJINIS SKYRIUS.— Kiekvienas Rali išmokti 
ANGLIŠKAI labai Kreitai savo namuose lekcijų nutaisytą 
ypač tarn tikslui. Sis kursas yra labai parankus kiekvieniuaų, 
kuris nori Rreitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos hua- 
kyties | mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, * ren
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATAIXMK 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaus; indėk dvi markes prisiunthKai 
KATALOGO.
KLE8Ų SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti | mo
kyklą ypntiškai, turime dienines ir vakarines klesaa. , Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamokslių 
greitam iftmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantiem* 

^(turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL aklius. 
J Viskas aiškinama Lietuviškai
H Dvi mokyklos: 731 W. 18th 8t., ir 1741 W. 47th St.

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicaga, KB,

American School 
ot Languages

A»*T|k*nlltrB 
LUkykl*

DYKAI

DR. C. H. HAIR
SPECIALISTAS

moterų. Dafc- 
Valdiška tar 
ir pažinimą

Gydo (vairias Ilgas vyrų ir 
taras sako: Mano 17 metų 
nystė davė man patyrimų 
daugelio sunkių atsitikimų, kūrinos trunku 
buvo pergalėti kitiems specialistams. Nau
dojuos naujausiomis francuziškomia, roki- 
Škomis ir itališkomis metodo m is, o taipjd 
ir amerikoniškomis, kurias išmokau Moja 
kalyje. Mano s pečiai iškurnąs yra pasek
mingas gydyme užsisenėjuaių, ohroniAkų. 
paslaptingų ir privatiškų ligų, uinuodiji- 
rno kraujo. Geras sutaisymas vaistų del 
kraujo. Valo greitai kraujų. PraAaTina 
viso kūno uiaistovėjimus, jeigu turit*. 
Jeigu turite pilve, tonuose, kryiiuje skaw- 
*mą, Širdies mušimą, kojų ir rankų jmt- 
kaitavimą, nemalonų kvapų — viaa tai 
greitai prašalina. Mano pilno rinkinio 
Bakteriologijos Laboratorija ir X-Ray spi
ndulini Roentgeno atras tikrų prieiaatj 
jųsų ligos. Egzaminavimas ir patarimas 
rfvkai, nežiūrint ar gydykitės, kt ne.

R. C. H. HAIR
Motor Bldg.

Paimk elevaterj. Kambary* 122. 
Prieš North American Cafe.

39 So. State SL, Kampas Monroe, 
alandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka

re. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų.___________

AKINIŲREIKALAUJI

Gydo vimm iUra* vyrų ir moterį 
Neiturint kaip BŽaiiM>n«/n*lo* ir n«il*ydomoo jrra,

SpocialilkAl vydo lig** pilvo, plauilų, inksto ir pūslės, ainuodUu&ą srauja, «aoa 
Įlos, ftaitdas, roumatiurių, iralvos akauomua, skausmu* nukarojo, kosėjim%, 
•kaudėjima ir paMlaptingas Hgaa. Jeijgu kiti negalėjo ju* Ugydyti, atoikito M» ► 
porsitlkrinKita, kų jh jum* gali padaryti Praktikuoja por daugeli meto tr ttgrH* 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki » vai. rakaro, NoddJtoMia tiu 1> dtaite 
1U.ITB ISLAND AVK.. kaanpa* gat. virtoj Baakae CaaMd IM*

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akly,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba-,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart tu 

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

JOHN J. SMETANA
/Vidu. StjjecialiatiBLS
TEMYKIT MANO U2RAŠA

1801 sourrH ashljvnd avė.
Kampas 18-tos gatves Ant Plan’s Aptiekos 2 ras anaMa*.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va. Nedaliomis nuo 9 ruto iki 12 dieno

Tel. Canal 5335.

DAKTARAS
SPBCllilStlS IŠ

WISSIG,
seno kranui




