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Rusai aL... vokiečiu 
miesteli Rumunijoj

Vokiečių kruzeris paskandino 
22 talkininkų laivų

Nauja $250.000.000 anglų paskola 
Amerikoje

RUSAI ATSIĖMĖ Iš VOKIEČIŲ MAISTO PROBLEMA VO- 
MIESTBLĮ RUMUNIJOJE.

PETROGRADAS sausio 18.— 
Kares ofisas praneša apie tai, 
kad rusai atsiėmę atgal iš teu- 
tinų svarbų karės žvilgsniu 
miestelį Vadeni, kuris randasi 
šešiose mvliose nuo svarbios Bu- 
munijos tvirtovės Golatz.

Vokiečiai susilaukę sustiprini
mų bandė kontrataka užgriebti 
Vandeni vėl, bet buvo atmušti 
atgal.

VOKIEČIŲ LAIVAS PA
SKANDINO 22 TALKININ 

K U LAIVU.
<

BUENOS AIRES, sausio 
J8. — Vokiečių žygiai laiks 
nuo laiko nustebina svietą, Ik ' 
jau regis prie visko pripra-- 
tvU- VųA('^cu karės' 
bėgiu. Paskutinis toks vo
kiečių žygis bus sekamas: 
vokiečių vienas laivas pas
kandino 22 talkininku laivu v 
ir suėmė du. Vardas to lai
vo manoma esąs Vineta. Ap
lankyta žinios, kad Pietinio 
Atlantiko vandenyne minė
tas laivas paskandinęs 20 
talkininkų pirklybinių laivų 
ir du franeuzų škunerius. 
Pernambuco uoste tapo iš
sodinta 237 žmonės, paimti 
nuo paskandintųjų laivų. A- 
part to Rio de-Janeiro ap
lankyta žinių, jog dar vienas 
anglų pasažierinis laivas li
ko paskandintas be perspė
jimo ir kad kartu su laivu 
žuvę apie 400 žmonių.

Brazilijos laivyno minis- 
teris kreipėsi i Pernambuco 
su užklausimu, ar teisingos 
yra pasklydusios žinios, bet 
oficialio atsakymo dar ne
gavo. Abejoti tečiaus nega
lima, nes jau ir Francijos ir 
Anglijos admiraltijos pripa
žįsta paskandinimą jų lai
vų, nors jos sako, kad žuvo 
laivų ne tiek daug kaip kad 
eina gandas. Anglai pripa
žįsta tik dešimties laivų žu
vimą.

$250,000,000 ANGLŲ PAS 
KOLA AMERIKOJE.

NEW YORKAS, sausio 
18. — J. P. Morgan and Co. 
firma paskelbė, kad anglai 
baigia derybas del užtrau
kimo Suv. Valstijose naujos 
$250,000,000 paskolos.

MILWAUKEE. --North Wes
tern geležinkelis praėjusiais me
lais turėjo pelno $7,758,369; o 
1015 $7,497,810; gi 1014 me
lais lik $5*814,144. Vienok 
geležinkelio bosai atsisako pri
dėti darbininkams algų.

KIETIJOJ DAROSI KAS 
DĮEN PAINESNĖ.

STOCKHOLM, sausio 18. 
— Maisto reikalai Vokieti
joj darosi kasdien painesni. 
Stoka maisto atjaučiama vis 
aršiau. Bulvių, pavyzdžiui, 
pastaruoju laiku atleidžia
ma tik po keturis svarus sa
vaitėje ant žmogaus. Nuo 
rugpjūčio mėnesio nebėra 
t urge sūrio; kiaušinių taip
jau sunku begauti; o jei ga
linama, tai reikia mokėti po 
16 ar 20 centų už kiaušinį. 
Pieno Berline suvartojama 
po 350,000 litrų, kuomet no- 
imalis suvartojimas pieno 
siekdavo 1,000,000 litrų.

NAUJA TAIjMNINKŲ 
NOTA WILSONUI.

WASHINGTONAS, sau
sio 18. — Anglijos ambasa
dorius Washingtone aplaikė 
naują talkininkų notą, rašy
tą prez. Wilsonui.

Toje notoje talkininkai 
dar syki pabriežia, jog’ jie 
yra nusitarę kariauti iki pil
nos pergalės. Tečiaus čia 
yra daugiau dar parašyta, 
šioje notoje talkininkai at
sako į prez. Wilsono ne kar
tą jau siūlytąjį sumanymą 
sutverti taikos lygą. Jie už- 
reiškia, kad jie to dalyko pa- 
stumėjimui gatavi pilnai 
pašvęsti materialę ir mora
lę spėką. Talkininkai mano, 
jog tokia lyga yra būtinai 
reikalinga, kad sulaikius at
sikartojimą konfliktų, pana
šiu šiai karei, v-

RUSAI SIUNČIA 
AUSTRUS Iš GALICIJOS

J RUSIJOS GILUMĄ.

BERLINAS, sausio 18. — 
Laikraštis Colgate Gazette 
praneša, kad rusai visus Ga
licijos gyventojus vyrus, am
žiuje nuo 15 iki 40 metų, siu
nčia j R'usijos gilumą. Siun
čia, suprantama, iš tos Gali
cijos dalies, kurią jie turi 
užėmę.

E L PASO, sausio 18. — 
Sujudinti žiniomis, kad A- 
m e r i k os k a r i u o m e n ė p a s i - 
trauks už rubežiaus, gyven
tojai tų vietų, kur dabar 
kariuomenė randasi, rengia
si bėgti kartu taipjau iš sa
vo apgyventų vietų, į Suv. 
Valstijų teritoriją. Jie bi
jo, kad pasitraukus Suv. 
Valstijų kariuomenei, tas 
vielas gali užimti villistai.
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VOKIEČIAI GRASINA 
PASTATYTI FRANCU 
ZUS NELAISVIUS PO 

UGNIM.

BERLINAS, sausio 18. — 
Vokietijos valdžia parašė 
Francijai notą, kurioj reika
lauja, idant franeuzai laiky
tų suimtuosius nelaisvėn vo
kiečius toliau nuo musių li
nijos, taip kad jų nesiektų 
vokiečių kanuolių ugnis.

Jei franeuzai neišpildys 
to reikalavimo, vokiečiai 
grąsina, kad jie atgabensią 
franeuzus, suimtuosius ne
laisvėn, taipjau į frontą ir 
pastatys taip pat po ugnimi, 
kaip kad franeuzai buk da
rantis su vokiečiais. Vokie
čiai davė laiko franeuzams 
atsakymui iki 15 d. sausio.

Francijos valdžia neatsa
kė. Tai franeuzai Belaisviai 
bus laikomi, kaip ir vokie
čiai pas franeuzus. Vokie
čiai ketina juos laikyti toliai, 
keliai jų reikalavimas taps 
išpildytas.

VOKIEČIŲ LAIVAS PRI
DARĖ TALKININKAMS 

$30,000,000 NUOSTOLIŲ.

NEW YORKAS, sausio 
18. — Apskaitliuojama, jog’ 
vokiečių laivas, kaip mano
ma, kruizeris Vineta, per 
kiek laiko paskandinęs 23 
laivus, pridarė talkininkams 
nuo $25,000,000 iki $30,000- 
000 nuostolių. Išviso pas
kandino jisai į 1.00,000 tonų 
intalpos.

GRAIKAI IŠPILDĖ TAL 
KININKŲ REIKALA

VIMUS.

LONDONAS, sausio 18. 
— Aplaikyta oficialiai pra
nešimai, jog graikai priėmė 
talkininkų ultimatumą. Pra 
neša Anglijos pasiuntinys iš 
Athenų.

WASHINGTONAS, sau
sio 18. — Apskaitliuojama, 
kad iš 24,000,000 Brazilijos 
gyventojų 18,000,000 yra ne
mokšos.

■—Kirby in Now York World.

Maišas su šalies gyventojų maistu, kurį pragriauže žiurkės — maisto spekuliato- 
/ riai.

iš Rusijos.
—T— 

RUSŲ AUGŠTIEJI VAL
DININKAI PEŠASI.

---- u—
PETROGRADAS, sau šio 

18. — Juodašimčių laikraš
tis “Novoje Vjremia” paske
lbė sensacijin^žinią, buk ne
užilgo turinti; įvykti dviko
va tarp dviejų augštų Rusi
jos valdininkiį; Jie yra M. 
Rodzianko, Durnos pirmi
ninkas, ir M. Protopopof, 
Rusijos vidaus dalykų mi- 
nisteris.

Susikirtimas tarp Ro
dzianko ir Protopopovo, sa
koma, įvykęs prie sekamų 
aplinkybių. Kuomet Naujų 
Metų dienoje - caras priimi
nėjo savo dvare Carskoje 
Selo valdininkus, čia susiti
ko Protopopov ir Rodzian
ko. Protopopov ištiesė į Ro 
dzianko pasveikinimui ran
ką. Pastarasis atsakė: 
“niekuomet”. Protopopovo 
draugai sako, kad toksai į- 
žeidimas negalįs apsieiti be 
dvikovos.

LONDONAS. — Kiek la
iko atgal pasklydo žinia, jo- 
gei caras paliuosavo pirmą
jį ministerį Trepovą, o jo 
vieton paskyrė daug dides
nį juodašimtį kun. Goliciną.

Dabar ateina žinių, jogei 
ir iš valstybėm tarybos taip
jau atleista luotas ne taip 
juodų caro^^nų, o jų vier 
ton paskirti užkietėjusieji 
juodašimčiai.

PETROGRADAS, — Ru
sai neužganėdinti rumunais. 
Anot jų rumunai buvę visai 
neprisirengę prie karės. Jie 
bėgdavo nuo priešų prie pir
mo susirėmimo, palikdami 
ginklus, nežiūrėdami koma
ndos.

NAMANGAN (Turkesta
ne) — Stoka miltų. Miltų 
pūdas kaštuoja 8 rubliai. 
Padarius kratą, rasta apie 
100,000 pūdų paslėptų kvie
čių. Kviečiai priklausė vie
tiniams bankams.

CARICYN. — Maisto ta>- 
ryba nutarė išduoti miesto 
gyventojams miltų iš miesto 
krautuvių, bet nedaugiau, 
kaip po 20 svarų ant žmo
gaus kas mėnesį.

ANDIŽAN, — Miestelyj 
Fergan degtukų kryzis. 
Dėžutė degtukų kaštuoja 10 
—15 kapeikų.

VOLOGDA. —Sviesto pū
das kaštuoja 180 rublių. 
Laukiama, kad jis da ir la
biau pabrangs.

EiXPLIOZIJOS AMBICIJOS 
DIRBTUVĖSE 1916 METAIS.

BRIDGEPOBT, Conn. — Me- 
tallic Corlidge Company; sužei
sti 2; ekspliozija ištiko vasario 
mėnesyj.

CABNEY’S POINT, N. J. -- 
Du Point parako kompanijos 
dirbtuvėj; 5 užmušti; ištiko sa
usio mėnesyj. Du Pont kompa
nijos dirbtuvėj du sužeisti vėl 
kitą karta, irgi sausio mėnesyje. 
Parako ekspliozija trečiu kartu 
sužeidė dar septynis taipgi sau- 
syj. Kovo mėnesyj taipjau Du 
Pont dirbtuvėj vėl atsitiko eks
pliozija.

GILLESTOWN, N. J. Du
Pont parako kompanijos dirb
tuvėj; ekspliozija ištiko sausio 
mėnesyj; 3 sužeisti. Nauja ek-
splioži ja 
mpanijos 
syj.

atsiliko los pačios ko-

NEWCASTLE, Del. — Beth
lehem Projectile Plant suardy
tas; ekspliozija atsitiko kovo 
mėnesyj.

NEW1IAL, Me. — Du Pont 
parako kompanijos dirbtuvės 
“press” namas sugadintas; eks
pliozija atsitiko sausio mėnesy
je-

POMPTON, N. J. — Du Pont 
parako kompanijos dirbtuvėj; 
vienas užmuštas; ekspliozija iš
tiko sausio mėnesyje.

BLUPFIELDS, W. Va. — Du 
Pont parako kompanijos dirb- 

i tuvė sugriauta; 3 ypatos užmu
šta; ekspliozija ištiko balandyj.
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Iš Darbo Lauko.
GOMPERSAS KETINA 

LAUŽYTI ĮSTATYMĄ, 
DRAUDŽIANTĮ STREI

KUOTI.

WASHINGTONAS, sau
sio 18.— Amerikos Darbo 
Federacijos prez. Gompers 
užreiškė Suv. Valstijų at

stovų buto tarpvalstijinės 
tarybos komisijai, kad jisai 
pirmas laužysiąs įstatymą, 
draudžiantį darbininkams 
streikuoti, jeigu tik tokis į- 
statymas butų išleistas.

WASHINGTONAS, sau
sio 18. — Keturių geležinke
lių draugijų viršininkai va
žiuoja Washingtonan, idant 
užprotestavus prieš Wilso
no siūlomąjį priverstiną ar- 
bitracijos sumanymą geleži
nkeliu darbininkų nesusi- 
pratimuose su kompanijo
mis.

Darbininkai grąsina, kad 
jie neklausysią jokio įstaty
mo, kurs tik bandytų atimti 
iš jų teisę streikuoti.

NIAGABA FALSS, N. Y. - 
Niagara Electric (Company dirb
tuvės sugriautos; vienas žmo
gus užmuštas, keletas sužeista; 
kovo mėnesyj.

WOBURN, Mass. - New En
gland Chemical Comp.; T. M. T. 
ekspliozija atsitiko vasario m.

WILMINGTON; Del. — Du 
Pont parako kompanijos dirb
tuvėj; dvi ekspliozijos; ‘ištiko 
sausio 10 dienoj. Nauja ekspli
ozija toj pačioj dirbtuvėj sausio 
13 d.

G1BSTOWN, N. J. — Du Pont 
parako kompanijos dirbtuvė su
ardyta; 14 žmonių užmušta; ek
spliozija ištiko gegužy j.

LAUDING, N. J. -- Atlas pa
rako kompanijos dirbtuvė su
ardyta; 5 žmonės užmušti 15 
sužeista; ekspliozija ištiko gogu- v • zyje.

WAYNE, N. J. — Du Pont pa
rako kompanijos dirbtuvė su
naikinta;! maustas, 18 sužeis
ta; ekspliozija ištiko birželyj.

BLACK TOM ISLAND, N. J.
Vagonai su amunicija išspro

gdinti; 7 žmonės užmušti; nuo
stolių pridaryta milionai.

KINGSLAND, N. J. - Ca
nadian Car and Foundry kom
panijos amunicijos dirbtuvės 
sunaikinta ekspliozijos ir gaišiu* 
Nuostoliai siekia milionus do
lerių.

$15,000,000 PAČTO PASTA
TYMUI CHICAGOJE.

WASHINGTONAS, sau
sio 18. — Kongresui buvo 
paduota sąmatas, kad pas
tatymui pačtos namo Chica- 
goje reikės $15,000,000.

PHILADELPHIA, Pa. 
sausio 18. — čia laivų buda- 
vojimo kiemuosee daugybė 
darbo. Taisoma daug ka
riškųjų laivų. Tai yra Suv. 
Valstijų laivai.

No. 15

KONFERENCIJA DARBI
NINKŲ SPAUDOS REI
KALŲ APKALBĖJIMUL

NEW YORKAS, — Pane- 
dėlyj New Yorke susirinko 
konferencijon atstovai įvai
rių darbininkiškų organiza
cijų iš New Yorko, New Je
rsey ir Pennsylvanijos vals
tijų apkalbėjimui, kokiu bu 
du galima suteikti plačiajai 
publikai ir patiems darbi
ninkams teisingesnias ži
nias apie darbininkų judėji
mą.

JANITORIAI LAIMĖJO 
STREIĄ.

CHICAGO, Ilk, sausio 18 
—Sustreikavusieji užvakar 
300 janitorių laimėjo strei
ką. Namų savininkai į va
karą veik visi užsileido. Ir 
dabar praktiškai tik du na
mų savininkai, kaip sako ja
nitorių unijos viršininkai, 
dar tebesilaiko.

KETINA PARŪPINTI 
PIGESNIŲ BATUI.

NEW YORKAS, sausio 
18. — Kad parūpinus publi
kai pigesnių batų National 
Boot and Shoe Manufactu
rers’ associacija rekomen
duoja siūti batų ne iš odos, 
bet iš kitokios medžiagos, 

kaip sumaišymo gumos su 
siūlais, ir įpatingos rūšies 
popieros batų viršams. Re
komenduojama be to siūti 
daugiau batų audekliniais 
viršais. Tokius esą batus 
galima bus pardavinėti pi
giau.

KETINA ĮSTEIGTI MUNI- 
CIPALŲ KRAUTUV?.

CLEVELAND, Ohio. — - Alex 
Bernstein, viešųjų reikalų kom
isijos narys, įnešė miesto ta- 
rybon sumanymą, kur projek
tuojama, kad miesto valdžiai 
pastatytų municipalius sandė
lius ir sankrovas. Bernsteino 
sumanymu miestui kaštuos apie 
2 mil. su visais intaisyinais.

Bernstein projektas yra labai 
geras, tik nežinia, kaip taryba 
jį pasitiks. Projektuojamas 
marketas, be abejo, pakenktą 
privatinių kapitalistų kišeniams. 
Gi taryba, susidedanti iš kapita
listų reikalų apgynėjų, var
giai panorės savo patronų kiše* 
nius užgaulioti.

NEW YORKAS. — Pa- 
nedėlyj, New Yorke prasi
dėjo pildančiojo republiko- 
nų partijos komiteto posė
džiai. Vienas svarbiausių 
klausimų bus klausimas, 
“kaip palaikyti republikonų 
partijoj progresistus, kurie 
1912 m. buvo sutverę savo 
partiją, ir susivienijo tiktai 
1916 m.”.

LONDONAS, sausio 18.-— 
Vokietijos finansų ministe- 
ris Dr. Lintze, paduodamas 
parlamento užtvirtinimui 
1917 m. biudžetą, pasakė, 
kad Vokietijos valdžia tiki
si taikos. Lentze tečiaus 
prašė pinigų karės tęsimui.
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NORTHSIDĖJE.

Rengiamas Progresyvių Draugijų Sąryšiu. Įsteigimai Viešo Knygyno

Nedėlioję, Sausio=January 2l=mą, 1917
SCHOENHOFEN SVET., kamp. Milwaukee ir Ashland Avės:
Dtirįs atsidarys 4:30 po pict; programų pradžia6:30. Įžanga prie durų 35c. [šaukšto perkant 25c
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Kad sujungus musų išblaškytas spėkas ir surišus jas j viena tvirta ryšį. Tame darbe yra pasi
rengę dalyvauti: mokslo vyras, baigęs universitetą, inžinierius, gerb. lietuvių advokatas, ponas 
K. Gugis, taipgi ir jo žmona—p-nia Precevičiutė-Gugienė, ir garsus kalbėtojas, literatas, me
dicinos studentas, ponas A. Montvidas (Antonov), ir puiki dainininkė solistė, p-lė Sof. Lauri- 
navičiutė ir pianistė p-lė Elsie Makar, Kari Sarpalius. Chorai, kvartetai ir 1.1. žodžiu sakant,

TJKIETUS
Kriaučių Unijos ofise, 1579

“Naujienų” Ofise, 1810 So
M. J. Damijonaitis, 901 W

Milwaukee Ave.,

Didžioji karė ir 
gerovė.

Prof. Scott N e a r i n g.

Kiekvienas darbininkas, 
vyras ar moteris, kurie sun
kiu darbu pelnosi sau kas
dienės duonos kąsnį, Vadi

Vilk CA 1 ViAL

visados, visą savo gyvenimą 
esti persekiojami B a i m ė s. 
Ji persekioja juos kasdien, 
ji grūmoja jiems kiekvienai 
savaitei baigianties, ji paro
do jiems savo baisų pavidalą 
kiekvienai žiemai praside
dant.

Ta šmėkla vadinama n e-

mas.
Nedarbas gali ištikti dar

bininką del daugelio prieža
sčių. Liga, nelaimingas at
sitikimas, streikas, lokautas* 
dirbtuvės uždarymas, įve
dimas naujesnių, geresnių 
mašinų pavaduojančių žmo
gaus darbą — tai keletas iš 
daugelio priežasčių, del ku
rių samdytojas gali ateiti 
kinį pėtnyčios vakarą ir pa
sakyti :

— Po nedėlios jus mums 
nebereikalingi!

Toks užreiškimas darbi
ninkui yra labai baisus, bet

kyta — ir pabaigta. Dar
bo nebėra. Nei algos nebė
ra. Jei urnai darbininkas 

nesugriebs sau kur kito dar
bo, jau badas, kai tas vilkas, 
ir beslankioja palangėmis.

Geri laikai Suvienytose 
Valstijose buvo 1915 ir 1916. 
Dabartinioji karta dar ne
atmena tokių laikų, kur pra
monės ratai butų taip spar
čiai sukęsi, kur butų buvęs 
toks didelis reikalavimas 
darbininkų, kur Amerikos 
industrijos išdirbimai ir pel
nai butų buvę didesni kaip 
kad tais dvejais metais.

Reikalauta darbininkų 
kiekviename mieste. Skai
tant musų didžiulius dien
raščius rodėsi, kad visoj ša 
lyj mažiausia kiekvienoms 
keturioms darbo vietoms 
darbo vietoms reikalinga 
reikalinga trijų darbą pajie 
giančių dirbti darbininkų.

O betgi visu tuo tariamų
jų gerų laikų metu Suvieny
tose Valstijose rimtas ne
darbo klausimas anaiptol 
nebuvo išnykęs. Surinktų i

■HM

džiausiu dvidešimtame šimt
mety,] pramonijos žydėjimo

mo buvo tikras pramonijos

t i n y s i s M assa c h use 11 s va 1 s-

dar paskelbtas, 
indomių faktų 
bą 1916 metais

apie nedar- 
darbininkų 

priklausančių į tos valstijos 
darbo unijas. Apie nepri
klausančių į unijas darbiniu 
kų nedarbą jokių žinių ne
paduodama.

;ną, taigi pačiu vasaros me
tu kada daugiausia darbi
ninkų reikalauta* Massachu
setts valstijos vyriausiuose 
miestuose buvo 7,358 unijis- 
tų — vyrų ir moterų — be 
darbo. Šita skaitlinė yra 
lygi 4 ir penktadaliui nuo
šimčiui visų tos valstijos j 
unijas priklausančių darbi
ninkų.

Žiemą prieš tai bedarbių 
nuošimtis buvo daug dides
nis. Rugsėjo mėnesyj 1915 
metų bedarbių buvo 7 nuo
šimtis; gruodyje tų pat me
tų — 8.6 nuošimtis; kovo 
mėnesyj 1916 mčtų — 8.6 
nuošimtis.

Indomus dar dalykas, kad

visų pramonių, išsl 
tik trobų statomosios k -
monės. Taip antai b

p ra n i o n ė j, verpi rn o - a u d i m o 
pramonėj, susižinojimo ir 
ga ben i m o ii r a m o n ė j, spau
dos pramonėj, ir “visose ki
tose pramonėse ir išdirbys- 
tėse” bedarbių nuošimtis bu 
vo nuo 3 iki 4. Trobų staty
mo pramonėj bedarbių bu
vo 7.6 nuošimtis.

Taigi bedarbių buvo ne 
vienoj kurioj ypatingoj pra
monėj, bet jų buvo visur.

Pranešimas toliau parodo 
ir priežastis pagimdžiusias 
nedarbą vasarą 1916 metų.

2 > 2,527 nedirbo del 
mo dirbti, būtent,

tikimų, del senatvės,

kų ir lokautų;

UŽSISAKYKIT L.S.S. 6(Mon Kuopos 
PUIKŲ TEATRALIŠKĄ VEIKALĄ

kiekvienam perskaityt, nes jis 
“draugijos išmatų” gyvenimų ir to gyvenimo pasekmes.

Veikalų ant dugno parašė Lietuvių kalbon
rusų rašytojas išvertė

MAKSIM GORKI KAROLIS VAIRAS

Knygutė susideda iš 96 pusi. 
Lošimui reikia 16 ypatų. Reik:

P. ŠALOMSK
OADWAY, S

Kaina 40c 
aukite pas

STON, įiASS

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

Subatoje, Vasario-February 3=čią dienų, 1917 metuose
MILDOS SVETAINĖJĘ,

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, 729 West 18 St. 
S. Yagmin ir S. Yuszka, Buffet, 6241 S. State St. Visus kviečia KOMITETAS.

Pirmas Maskinis Balius
Lietuvos Kareivių

NEDĖLIOJ, SAUSIO-JAN. 21, 1917
A. J. LAUTERBACH SVET., 

4819 W. 12th St., kampas 48th Ct., 
CICERO, ILL.

Pradžia 1 v. po pict; įžanga 25c yp. 
Bus 70 praisų. Puiki muzika.

Visus nuoširdžiai kviečia Komitet.

Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprėdalų

Mubu niHteina Ir ypatil 
kati mokinimas padaryt 
jus žinovu u trumpą lai
ką

Mes turimo didžiausius 
Ir geriausius kirpimo— 
designinK ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksima 
praktišką patyrinu) kuo
met jus mokysitės.

Elektra varomos maši
nos musu siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkvieftiam> 
aplankyti ir rfrunatyti 
musu mokyklą Ule lai 

ku — dieną ir vakarais *r vauti upecialikkai 
pigią kaina laike 5io menesio.

1‘etrcnos daromos pagal Ju*U mierij — bito 
atailės arba dydžio, ik bile madų knygos.

Dlplotnni duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KASNICKA. principais.

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

del blogo oro, o 498 del įvai
rių kitų priežasčių.

žodžiu, naujovinė musų 
pramonės ir išdirbystės sis
tema taip suorganizuota, 

vienoj pramoningiau-
šiųjų 
liuos 
dideliausio pramonijos bru
zdėjimo metais tūkstančiai 
žmonių buvo nuolatos be da- (L
rbo del aplinkybių, kurios 
visai nuo jų nepriklauso.

1916 metai buvo metai di- 
džiausio pramonijos veiklu
mo. 0 betgi ir tais gerųjų 
geriausiais metais ta Bai
me, tai baisioji Nedarbo

pramonės centruose,

tančius darbo žmonių vie
noj turtingiausiųjų Ameri
kos kontinento valstijų.

2-ras Didelis Maskinis Balius iį
RENGIAMAS BALTO DOBILO KL1UBO £

Subatoje, Sausio January 20-tą dieną 1917 £
’ COLUMBIA SVETAINĖJ, Kertė 18 tos ir So. Paulina St.

Prasidės 7.30 valandą vakare. Muz
P. S. Atsilankiusieji gaus dideles Dovanas.

JEIGU Jus kenčiate nuo tūlų privatiškų ligų, 
jus turite pasiduoti j rankas specialisto, vieno, 
kuris turėjo metus patyrimo ir pasekmingų 

gydymų aštriose ir chroniškose ligose, įvairiose 
jų formose, 
teikti jums 
žemų kainų 
moksliškos

Nė vienas nėra geriau įsirengęs su- 
pasekmes, kurių jus norite už tokių 
kaip galima trumpu laiku . Mano 
inetodos vadovauja, kitos — paseka.

Ar Jus Turite
NETYRAS KRAUJAS. Pasekmingai gydo
ma vėliausia metodą. Salvarsen (606) ir 
pagerintas Neosalvcrsen Q14) suteikiama 
be skausmo bei nep^5į|Hfr,o, 
GONORRHOEA. Išgydoma į kaip galima 
greičiausj laiką mano metodu. Visi skau
smai, paliuo3uojami ir deginami sulaiko
mi ir atvedami j sveiką stovį suteikiant 
jums nuolatir.es pasekmes.
VARICOCELE. Prašalinama be skausmo 
arba pjovimo, be peilio ir kitko skaudė
jimui. Šis kirmėlynas kaip susikuopiinas 
į krūvą tankiai yra priežastim nustoji- 
mo gyvumo, leiskite man jums išaiškinti 
mano pavyzdingą metodą.
PROSTATIC kliūtis — atgaivinama u 
inai, mano gydymas sumažina uždegimą 
ir sutinimą ir daleidžia sąnariams išnau- 
jo veikti savo veikmę atsakančiai.
MASTURBACIJA. — Jeigu Jus kenčiate 
nuo pasekmių jaunystes įpratimų, pama- 
tykit mane tuojau, kuo anksčiau tuo ge- 
geriau, pirm negu bus pervėlu.

PRARASTAS GYVUMAS. —Alano gydy- 
maa šiame atsitikime daug sugrąžino j 
gerų sveikatų, ji atitaiso dalis ir sustip
rina sąnarius.
INKSTŲ ir PŪSLĖS kliūtis greitai pa
lengvinama. Daug žmonių kenčia nuo 
šios ligos delei neteisingo gydymo tūlų 
privatiškų ligų. ,
RECTAL LIGA. Raudonoji gysla, fistu
la, ir tt. gydoma be skausmo arba pjovi
mo. Jeigu jus kenčiate nuo kokios nors 
Rectal kliūties, ateikit ir leiskit man pa 
rodyt jums ką aš galiu jums padaryti, ir 
kaip tai yra lengva.
STRICTURA. Mano nauja metodą gydy
mui strictures atdaro kanalo ir tekėjimo 
urinos, nereikalinga didelio tyrinėjimo 
bei pjovimo, vienas gydymus kartais su
teikia jums pasekmes.
IIYDROCYLE, 
NUTEKĖJIMO 
viskas gydoma 
moderniškom is 

kainą.

ORCHITIS, SILPNUMAS, 
URINOS, ŽAIZDOS ir tt. 
pasekmingai vėliausoimis 
metodomia už žemiausią

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

219 South nAnkp J PrieS Pačtos Office
Dearborn Street ■ lOI- MOČIO! OOyū CHICAGO
Ofiso valandos: Kasdic 9 iki 4 ir 6 iki 8. Nedėldien. nuo 10 iki 1 t iki aiEVESKIO

Čia gali ifimokti Anglų kalbos nuo pradini 
ligi augSčiausiai, toipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augfit 
Matematikos, Istorijos, Gcojrafijos, PolitiA 
Ekonomijos, Knygvedystčs.Dailiaražčio, Lai
škų rafiynio, Prekybos teisių ir 11 Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL b 
PREKYBOS KURSUS VISKAS AIŠKINA 
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Hdsted St.Chic^

—Hodge in Spokane Spokesman Review.

Žiemos pavojus Suv. Valst. kongresui: visokių sumany 
mų (bilių) atgabenama kongresan tiek dauig, kad kon 
gresmanai nebežino nė ką su jais bedaryti.

etilai

Kožnas vyrns turi pareikalaut i 
laiku vieną iš tą Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurio mana alsivest’ vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri (laibo ir no galingi 
nauduotis priinmumo gamtos—visi tie 
vyrai turi, pareikalauti vienų i« tų 
didzio.a vertybes medikališkų įmygu. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu 
sava gyvastį, kaip jie Įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprmnas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—-stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelią.

umu

^$10

Tikietas 25 centai. 
/. AMBROZAITIS.

"t.». v YR AI
Ligoti w •«.

Ar esate sILPNAS, 
NERVIŠKAS IR LIGO
TAS? Ar manote nusi
minti? NEPASIDUO
KITE. Mano PATARI
MAI ir PAMOKINIMAI 
DYKAI ir stropiai už- 
tikinti. Jei patirsiu ne
išgydomumų jus ligos, 
taip jums ir pasakysiu, 
nes aš neapsiimu gy
dyt neišgvdomų ligų. 
Esu BAIGĖS TAM TI
KRA MOKSLĄ ir TU
RIU LEIDIMĄ GYDYT 
JUS ir GYDAU VISUS1 
LIGONIUS PATSAI.

606-914Ligų v Ligų
Kuomet kenčiat nuo YPA

TINGŲ kraujo ligų su puliayi- 
niais iš burnos, gerklės ar lie
žuvio, išbėrimo ant viso kimo, 
negaišuok pasitart su manim. 
Vartoju tikrų Prof Ehrlich’s 
gyduolę. BE ĮĖJIMO į LIGON- 
BUTI, be GAIŠATIES galite 
pasigydę eiti namo, ši gyduolė 
pergalės blogiausias formas li
gų: VIDURIŲ stovį, APDENG-

Kelias į SveikaL'1, 
tipruma ir EnergijųC}

Ji yra kroutov 
vyras, jaunas ir senas, turtin 
žinoti. Atmink, jog ta knygi 
vertos niera paduotas rno.iikali.Jum vardas. 
Paduok sava vardQ, pavardę ir adresą aiš

■ painokiuiiinj.

Nepa
siduo

kite!

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

Ar Esi Kankinamas

mus;

ar

Slfilisų arba Užnuodijimų Kraujo, 
Tripoliu, Pulavimų, Nv.EilpnC.timu Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
Llapiuamais Organais, Dusulių, Negnio- 
liiulavimu Vidui 
ir.in, Homoroid 
J:<knų

A r 
i i UOS

, Prictvarką, Sidko- 
Reuriatizmų, Pilvo, 
Inkštu In gomes?

ose, sana- 
blogų a- 

ug<’jimus;
? užpuolimus; 
į kvapą; tam- 
*gnli miegoti; 
Ar esi nusilp- 
id lutas; ner-

tq APETITĄ, SKAUS
MUS j)o VALGIO, šir
dies plakinuĮ ir visus 
kitus vidurių keblu
mus prašalinu greitai. 
VARICOCELE, (Susi

jusios gyslos) su 
smarkiu traukimu “1T 
skausmu, mano gydy
mas sulaiko tuojaus. 
STOVIS šlap. kanalo ir 
visi perštėjimai, degi
mai ir plikinanti simp
tomai tuoj sulaikomi.
SILPNI VYRAI—Ar nu 

st o jot stiprumo, ar nusiminęs, 
silsti protu ir nervuojies. Jei 
taip, pamatyk mane tuoj 
PŪSLĖS ir inkstų ligos, nula- 
tinis šlapinimasis, skausmas nu 
gūroj ir strėnose, nusistojimas 
šlapymo, viską išgydoma ma
no gydymo sistema. 
SKAUDULIAI, plyšiai, dūdos 
ir kitkas gydoma be pjaustinio.

nūs ratv.b 
ir turi m

linis nuo draugyste 
nuaimim- 
akys jum 
lengvei 

i rant i ii ii

nuliudys, priklos 
Uusu knyga už dyką 
■ie tuos daiktus aiškei 
»ei trip, jog galėsite 
mlotij jos patarimų ir 

žinios ir talpina tikini tekius daiktus, kairus kožnas 
is ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
> ra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 

eks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Siask Už Pyką Knygtps Ktųniha ShmdiciL
K mo* .«•»•»« IfrTjr WJ'IJT IMU*4* ' ‘ .-aK-V-rt* M*. t- •»-v • m< .»»**.#- . . uja m.

J® DR. J. RUSSEL PRICE CO., L.204Madison & Clinton Sts.. Chicago, HL 
Godotinasai:—Aš obu užinteroBiiotas jūsų Už Dyką Knygos Paslulynimul ir norėliau 

gauti vienų iš tų knygų, umu laiku.

Vardas ir pavarde......................................................................................................................................... ..

Aftreeas

Miestas .. Stejt as.

id’SilMŠ

nuolatir.es


šio pasisekimo!

matoma

spy rimai

g U

ROCKFORD, ILL.

i nešim

visiems socialistu 
mams ekonominė ji 
r'i pasitraukti nuo

Mažiau tuščiu betiksliu * < 
ginčų-ginčdių, o daugiau sutar
tino ir nuosakaus darbo!

Vytauto Kareivių ir prie SLRKA 
21 I kp. Skaitė laikraščius, o 
už vis labiausia mylėdavo “Nau-

ne sc

Ilk
in us mano

Dievo Muzikantas.

SKAITYKITE IR PLATINKITE
mui.

si.

zmo-

«L

i

am

(įtriau-

dingsi 
ma asmenikuma.

Zmonm 
didžiulė

oridgeviiie lietuviu Kunigui e- 
mus saviškai šeimviiinkauti ne
siklausus nei

s

fanuos.
Lai buna

'M
S®

■ 7.dll

mcrikoie
uorei ule platesnių žinių, 

lionio sesers 
B. Rupšiene,

mano i<iai-
ir nuoširdų;

išsiaiškinimą mes prieisime prie

B. Katra, f

3W

maitienė. rloliu

y *;

IIasi tul i

naujienos:

klausima.

aut

nugabeno j

e

žmonėms 
vaidinama antru kartu 
Boston. Nėra abejonės, 
vakaras turės pasisekimo. nes

Bostono kriaučiai 
subruzdo darbuoties. Po gana 
ilgo snūduriavimo siuvėjai pa
matė, kad samdytojai rengias! 
uždėti jiems naujus pančius.

rities jie jau nebe norėjo tu po
nu malonės. Staigus rubsiuviu

4* A

.: rr u .s i e b n i o *
samdytojus ir jie kiek atližo.

stiprinimui.
kad tame savo

kuriose

juosparčiau

smagiau, 
darbe jie eina

vaidino
Lošėjai

Paskutiniuoju laiku socialistų 
tyku-ramu
Senieji užsi-

’čai užmiršti

Dažnai man tenka 
laikraščiuose ž i nu či u c

Korespondentai, paduodami lai
kraščiams žinių, net atkartoti- 
nai pažymi, kad didelė dalis 
ROckfordo lietuvių eina sykiu 
su socialistais, t. y. pritaria jų 
vedimui. Neganiu to, jie sako,

BRIDGEVILLb

NAUJIENOS, Chicago, Ill

BINGHAMTON, N. Y.
t ir nemandagumu.

santykius.

pasimirė Iii
1‘armcris

plačiai žinomas šioje apielin-
•. Paliko didžiame nuliūdi

me savo šeimyna: moterį, 1 dūk-
• 4 A

teris ir 3 suims. Sausio 9 d. at-

Pastaruoju I: 

duoda žinučių i

kuopa surengė smagų koncertą.

nieko ne!a i i nes

lie relkar-

cia jis veik neturi skailyloj^ 

lai žmonėms taip ir nu Ii1 n k a pa 

judrus ir s\

no vvciai. Kuopieti.*

10(1

kunigužis 

m h i i m a i

kimus jis “instruktino“ juos

negražu

čiomis’’ katalikėmis skaitosi tos

minėtos
seka m u

kame. Pirma, musu 4 
draugams socialistams stoka 
draugingumo. Pavyzdžiui, kuo-

dalyvavo šv. Antano draugija, 
iš Morgan Pa., 1). L. K. Vy
tauto Kareivių Draugija, 
iš Pittsburg, Pa., kad atidavus

“Moteris ir Socia- 
laimėjo p-lė O. šimo- 
ilra Albumą p-

Žmonių buvo c raciniečiai nemėgo

jančiomis" katalikėmis. Toki 
lai santykiai tarp musų moterų 
katalikių. Bi t kame viso to

aujienų” nr. 1 1. korcspon- 
jojc iš Westville, III.. Įsi- 
bė nemaloni klaida. Ten

lesnio apsipažinmo su soc. mo-

čiu.

mintis.

ma klausima
4 4

ir pati ineseją.
sumanymas
Kame

nenoriu pasakyti

cu-ginčehu

tikinimu. ridi A » 
šiurkščiu

nome, kad daugelis Kristaus

Bet del mu-

mo. toli musu
draugui kaip tik ir užšipuldinė-

minios įsitikinimus.
k

nariui. Velionis
ssville Craneriu

4.
palaidota
Kapinėse su bažnytinėmis apei
gomis. G ra nerių kunigas teikė

Paminėsiu 
ii kunigu

ilia. A

pirmųjų organizatorių vielinės 
lietuviu šv. Antano bažnyčios ir

4

gana daug

sai dirbdamas
nors numiręs

A

idolas su lietuviškos
bažnyčios apeigomis.

mai nuėjo niekais.

los lietuviškos bažnyčios ir nu-

ban vein.
* t

dau-

M.
sm

Kalbėli, sako, pa-
I. M. Račiųtė-I ler-

manienė

brangus maisto reikmenims vi

ku. O i socialistus, kurie nurodo A
to viso priežastis. musų žmo-

pradedą smarkauti žJinomieji

Vis dėlto žmonės tikėjosi šio višku žmonių ir tu kataliku.
A A A A

kurie nepučia i vieną dūdą su 
kunigų “Draugo“ redaktoriais.

t urėtu būti LSS. 2f A
Šiuo taigi atitaisau ją

Senio Brolis

vidinio

geresne nc'i

nieku. Žmonių buvo nedaug

a u i ienose
nešima

4

narių pasielgimas 
a nustebinti. 4
i pasielgimas yra

Maikio Brolis.

DONORA, PA.
timtaučiu labai nustebino

A

rie nežinojo priežasčių.

komiteto nariams,

niuosius ir daugi;

kunigo...

kame: šyli apie lokius atsitikimus. IkJ 
sekamas ’‘vaizdi lis“ nušviečia 
didžiumos musu miesto moterė-

Tuomet

priklausė prie šių

jam l(?ng\^gšios^a- 
VelionidWrjiugas.

kunigo koneveikimas “bedie
vių”. socialistų ir jam nepatin-

Redakcijos Atsakymai
Aidoblistui. Omaha.

nvieiKausKui. .\esunau-
totiis rankraščius mes naikina-

me.

Abidvi Rašėm.

ROCKFORD, ILL.

Mano korespondencijoj, lilpu-
>ie “Naujienų“ nr

Kanklių“ koncertą

Lfiiiu
B i? g g I? g H B įw Rff w Fn F-Hfi n SR R R n
R

R 
F • •* • * “ R y

negalimi*

IEKVIENĄ dieną, kada tūkstan
čiai darbininkų išeina iš fabrikų, 
juos pasitinka vaikai, pardavinė- 

/'NAUJIENAS”. Darbininkai per 
ka ir skaito “NAUJIENAS”.
“NAUJIENAS” taipgi skaito inteligentai, biznieriai ir pro
fesionalai.
“NAUJIENAS” skaito moteris, merginos ir jaunuomenė, nes 
“NAUJIENOSE” telpa kiekvieną dieną daug naujienų, žinių

apie moterų klausimą, apie jaunimo reikalus.
“NAUJIENOSE” telpa daug pajieškojimų giminių, kaip iš

, Skaitykite ir platinkite “NAUJIENAS”, didi lietuviy dienrašti
“NAUJIENOS”
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Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III
Rąžytojo ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
ijri rankraščius adresuoti tįsiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
▼ardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros puses, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei

gtas rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
mt, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
X| ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

Šiomis dienomis Amerikos
Darbo Federacijos prezide
ntas, Samuel Gompersas, 

rodinėdamas, kad darbinin-

nę spaudą, kuri teisingai nu 
sviestų jų padėjimą ir rci 
kalus.

Tam reikia pritarti. Dar
bininkų klesa Amerikoje la- 

kenčia nuo to, kad be- 

e yra darbininkų priešų ra
nkose. Ta spauda meluoja 
ir šmeižia rašydama apie 
darbininkus, be galo. Arba 

” svarbius darbinin- 
kams dalykus. Gompersas 
nurodė eilę faktų, parodan- 

elgimąsi.

rinkai iki šiol to nesupran
ta. Juk norėdami jie galė
tu sutvert milžiniška SAVO 
spaudą, kuri apgintų juos 
nuo kapitalistų melų ir šmei 
žimu. c.

Santikių 
aštrėjimas.

Šiuo raštu mes pabaigsi

rie pašvęsta išaiškinimui 
nuomonių skirtumų, apsi
reiškusiu Amerikos lietuviu 

Ir

socialistu eilėse, v

Mes nepretenduojame, 

klausimą iki dugno. Norint 
to atsiekti, butų reikėję pa
rašyt daug daugiau O tam 
mes neturime p a k a n k a m a i 
laiko.

Kas netingėjo tečiaus mu
sų straipsnius atidžiai per- 

turės but aiškiau, už ką ir 
delko socialistų laikraščiai 
paskutiniu laiku tai]) ginči
jasi. Kartu jam turėjo pa- 
aiškėt ir tatai, ar daugiau 

dėjimui.
Mes sakėme ir pakartoja- 

. me, kad ginčai patįs savai- 
mi nėra blogas daiktas. Ko
va, sako, yra motina visa ko. 
Nuomonių kova, ginčai, y- 

•ra viena svarbiausiųjų idė
jinio progreso priežasčių. 
Klausimas tegali but tiktai 
apie tai, ar kartais neper
da u g užsiimama ginčais, ir 
ftr jie vedama tinkamoje 
formoje.—

y Kaip skaitytojai pamena,
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“privatiniais” socialis- 
kraščiais, apie Euro-

radikalizmą ir oportunizmą,

on pačion eilėn reikia pri

klaušimą šelpimo darbe. A- 
pie jį mes rašėme koletą ka
rtų polemikoje su “Kova”, 

straipsnio į musų seriją ne
dėjome.

Well — tai ką-gi parodė 
mums tų visų dalykų gvilde
nimas? Del jų socialistų 
laikraščiai karštai “faituo- 
jasi” — ar yra juose pakan
kamai pamato tokiai kovai, 
kokia verda musų tarpe?

Musų nuomone, — ne.
Kivirčai del vadinamu 

“privatinių” laikraščių susi-

meniškų ir kitokių nesusi
pratimų. Faktas ir tas, kad 
tie laikraščiai stengiasi, 

galėdami, kooperuot 
su socialistų organizacija. 
Jie atlieka didelį ir naudin
gą darbą. Jie milžiniškai iš
plečia organizacijos intek- 
mę miniose, ir jie rengia di
rvą organizacijos augimui.

“privati-
niuose* socialistų laikraš
čiuose, o kitur; jie butų kal
ti tiktai tuomet, kuomet jie 
skelbtų priešingą organiza
cijai dvasią. Bet to juk ne

lios įsitaisyt tiek nuosavų 
spaudos organų, kad galėtų 
aprūpint darbininkų minios 

toliai visoks mėginimas iš 
jos pusės pastot kelią 'pri
vatiniu” soc. laikraščiu au- v 
gimui, butų tolygus saužu-

Kampanija prieš “privati
nius” laikraščius dabartiniu 

vedėjų noro kadir čia dar 

sam liet. soc. judėjimui; 
“Privatiniai” laikraščiai lai
kosi, apskritai imant, kito
kios taktikos, kaip “Kova”, 

gi. Kitas priežastis mes pla
čiai gvildenome pirmiau;

ta “vinis”, del kurios atsi
rado šiandie toks aštrumas 
šituose ginčuose.

Musų atsinešimas link 
Europos socialistų kriziso, 
Čia irgi daug bereikalinga 

”; o ki-

aštrumo. “Social-patriotiz
mą” skelbti pas lietuvius 
nieks rimtai neketina. Lie
tuviai socialistai visi dau- 
giaus ar mažiaus kovoja su 
juo; tik ne visi vienaip. Vie
ni jų mano, kad reikia dar
bininkų miniose kelti kuo- 
daugiausia neapykantos 
prie “social-patriotų 
ti deda daugiau svarbos ant 
socialistiško tų minių išau
klėjimo. Kada darbininkai 
gerai supras socializmo idė
ją, tai jie bus daugiau ap
saugoti nuo “social-patrio- 
tizmo” pavojaus, negu kada 
jie tiktai išmoks niekinti 
Scheidemannus, Plechano- 
vus, Renaudelius ir kitus. 
Prie to, kova su “social-pat- 
riotizmu” neturi eiti tokiu 
budu, kad žmonių akyse su
kompromitavus socializmą 
apskritai. Šiap ar taip mes 
visi manome, kad ir dabar
tinė karė ne “sumušė” soci
alizmą, o patvirtino jį.

skirtumu tiktai kovos bu- V'
duose su socializmo iškry- 
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pimais, tai ir kovot nereikia 
taip, tarytum vieni esame 
geri socialistai, o kiti blogi.

Panašiai stovi dalykai ir 

ino klausime. Lietuviu so

tinu nepataisomų oportuni- 

zacta kovos ir taiKosi lik prie 
aplinkybių. Visi mes kovo
jame už idėją su daugybe 
josios priešų. Toje kovoje, 
žinoma, atsižvelgti j aplin
kybes reikia, bet visai kas 

cipų del aplinkybių. Tokio 
išsižadėjimo pas lietuvius 
socialistus retai pasitaiko. 
Jeigu jie nevisados sugeba 
tinkamai pravesti savo pri
ncipus visuomeniškame vei
kime, tai tas pareina daž
niausia nuo nepakankamo 
pažinojimo principų, nuo 
spėkų silpnumo arba nuo ki
tų priežasčių. Ir tai nenuo
stabu. Ar senai čia prasi
dėjo platus sočia listiškas 
judėjimas pas lietuvius! Mu
sų Sąjungai suėjo dar išvi
so tik vienuoliką metų. Ki
tos srovės gyvuoja kelis ka
rtus ilgiau, o žiūrėkite, koks 
jose idėjinis svyravimas ir 
sumišimas.

lietuvių socialistų eilėse ga
li tiktai tie draugai, kurie 
mano, kad darbininkų iš
ganymas yra sekt kraštuti
niais radikalais. Bet mes 
parodėme, kad radikalizmas 
(kraštutinis revoliucioniz- 
mas) yra visai ne toks ge- 

įsivaizdina. Jisai neduoda 
geriausių rezultatų kovoje 
prieš darbininkų klesos iš
naudotojus ; jisai neapsau
goja savo pasekėjų nuo “nu- 
dardėjimų”; jisai nėra stip
rus teorijos žvilgsniu.

Kas del Lietuvos politiš
kų obalsių ir del tėvynės gy
nimo, tai čia irgi, nors yra 
socialistų tarpe nuomonių 
skirtumų, bet jie toli-gražu 
nepateisina atkaklių jų vie
nų ant kitų užsipuldinėji
mų. Dalinties į frakcijas 
del Lietuvos klausimų Ame
rikos socialistams apskritai 
butų keista; jie pasirodytų 
tuomet esą patriotai. O to
kia ar kitokia pozicija tėvy
nės gynimo klausime nepri
valo būti skaldymosi arba 
vaidymosi priežastim, koliai 
tas klausimas nėra išrištas 
kokios-nors autoritetingos 
socialistų įstaigos. Europo
je tame klausime draugai

■

mano nevienodai; Ameriko
je dar tik ketinama šaukti 
partijos suvažiavimą, kad jį 
perkračius išnaujo ir nuo
dugniai išrišus. Tai ko tu-f dėjo jisai “trevogą 
retų del jo pešties lietuviai 
socialistai? Tegul eina di
skusijos ir tegul kiekvienas 
turi teisė/s, neužsitraukda
mas ant savęs paniekinimų

savo nuomonę. Tada tik iš
eis aikštėn tiesa, kurios mes 
j ieškome kartu su viso pa
saulio socialistais.

Vadinasi, pešties ir uiti 
vieni kitus nėra reikalo. Iš 
tų peštynių naudą gali ap- 
turet tiktai musų priešai.

Pirma mes nesipešdavo- 
me. Nuomonių skirtumai 

pas mus atsirado juk ne da
bar. Jų visuomet buvo, ir 
pasakysime: jų buvo pirma 
daug daugiau, negu dabar. 
Mes visa laika einame ne 

€■ C

nuo nuomonių vienybės prie 
jų skirtumo, bet priešingai: 
nuo skirtumų prie vienybės. 
Pirma tečiaus mes mokėda
vome pergalėti tuos skirtu
mus praktiškame veikime, 
o dabar mes jau pradedame 
to gabumo netekti.

Kodėl? Todėl, kad pas
kutinių kelių mėnesių bėgiu 
atsirado lietuvių socialistų 
judėjime 
ardytojų, 
juos, mes 
visų-pirma drg. V. Kapsu
ką. Jisai pas mus sukėlė 
triukšmą ir jisai savo takti
ka sustiprino tuos elemen
tus Sąjungoje, kurie ir pir
miau mėgdavo iš adatos ve
žimus skaldyti.

Kaikas šituos musu nu- 
rodymus pavadins gal “ypa- 
tiškumais”. Tegul sau va
dina. Mes neužginčiname, 
kad prie tam tikrų aplinky
bių ir viena ypata gali turė
ti daug reikšmės.

Vienybę ardo dabartinis 
“Kovos” redaktorius pir
miausia tuo, kad jisai sten
giasi ne mažini esančius 
musų tarpe skirtumus, bet 
didint. Kur jisai mažiausią 
plyšį pastebi, tenai jau tuo- 
jaus kylį kala; kur tik kas 

sužinių vienybes
Kalbėdami apie 

turime omenyje

nį, tai jau jisai “karaul” rė
kia. Nuo to ir darosi suiru-

Priminsime keletą faktu. V <
Drg. Kapsukui pasirodė, 
kad Amerikos lietuviai soci
alistai savo veikime šelpimo 
dirvoje permažai pabrėžia 
“klesinę darbininkų pozici
ją”, ir jisai šoko juos peikti. 
Bombardavo jisai juos iš 

važiavęs Amerikon; per di
delę bėdą pavyko jį sulaikyt, 
kad jisai čia neimtų del to 
dalyko stačiai skandalų da- 

die “Kovos” 

gdama, ir į jo veikimą nej- 
neša nieko o nieko nauja. 
Triukšmas, vadinasi, buvo 
pradėtas visai be reikalo.

Arba vėl: ėmė Kapsukas 
purkšti ant Bulotos ir ant 
“Naujienų”, kurios buk per
daug “išaugštinusios” gerb. 
svečią. Tai buvo taip ne
dailu ir taip netaktinga, kad 
ir apsakyt sunku. Na, o ko 
jisai taip karščiavosi? Jo
kio pavojaus iš Bulotos pu
sės socialistų judėjimui A- 
merikoje iki $iol d^r neap
sireiškė.

Panašus jfragi-komiški 
šturmai buyo ’ Kapsuko pa
kelti ir del daugelio kitų da
lykų. Ėmė jisai šukaut apie 
bdstoniškių socialistų nusi- 
dejimųš Lietusių Dienoje, *) 
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pasirodė, kad bostoniškiai 
draugai laikėsi daug vyriš
kiau, negu visas “radikališ- 
kas” “Kovos” štabas. Pra- 

” mušti 
prieš “vienybės skelbėjus”, 
o paaiškėjo, kad politikoje 
joks socialistas nenori vieny 
ties su klerikalais arba tau- 

me “Kovos” “principiališki” 
aiškinimai išdavė tik jos pa
čios neišmanymą socializmo 
principų.

Beje, drg. Kapsukas nau
dojasi gudriu “manievru”, 
kad paslėpus nuo svieto a- 
kių savo nepasisekimus su 

da praeina triukšmas, ir pa
sirodo, kad visai nėra tu 
baidyklių, kurias buvo nu
plėšus “Kova”, tai jos “ant
rasis” redaktorius, išdidžiai 
išpūtęs krutinę, sako: “Ar 

me socializmą nuo pavo
jaus! Kas butų buvę, jeigu 
mes nebūtume 'kovoję’?!.” 
Ant nelaimės, daugelis są- 

yra įpratę savarankiškai 
protaut, kad jie ima tuos 
Kapsuko pasigyrimus už 
gryną pinigą. Tos tragi
komedijos ne kvatot juos 
verčia, bet graudina: ir jie, 
suėie i konferencijas, rašo 
“užuojautos” rezoliucijas ir 
dėkavoja narsiam “kovoto
jui” (su vėjiniais malūnais) 
už jo “ideališką pasišventi
mą.” 

triukšmo nekeltų, jeigu ji
sai butų truputį nuosekles
nis protavime. Kodėl ištie
sti jisai įsivaizdino, kad ji
sai yra pašauktas be atsi
žvelgimo atakuot visus A- 
merikos lietuvių socialistus 
ir jų laikraščius, kurie pa

sai geriau už juos pažįsta 

autoritetas

antra. Apie

jimo reikalus? 
ra toks didelis 
teorijoje?

Nei viena, nei 
šios šalies dalykus jisai iš
mano mažiau, negu by ku
ris lietuvių socialistų laik
raščio redaktorius; jisai šio
je šalyje dar tebėra “grino- 
rius”. Teorijoje jisai taip- 
pat šlubuoja ant abiejų ko
jų. Kiek jau kartų “Nau
jienos” parodė, kad “Kovos” 
redaktoriai tik “fušeriuoja” 
Markso mokslą, kuomet jie 
mėgina juo pasiremti.

Nemanykite, kad mes ši
tuos dalykus kalbame tikslu 

dėjus. Būti “grinorium” vi
sai nėra sarmata; taip-pat 
ir nebūtinai kiekvienas laik
raščio redaktorius privalo 
but išstudijavęs Markso vei
kalus. Dalykas eina tiktai 
apie tai, kad jeigu ko žmo
gus nežino, tai jo pareiga 
perdaug nesmarkaut.

Bet drg. Kapsukas to ne
paiso. Tik suspėjo jisai į- 

jaus ėmė lošt profesoriaus 
ir diktatoriaus rolę. Atme
nate istoriją su “Milwaukee 
Leader”: išpyškino jisai il
gą straipsnį apie tą laikra
štį, cituodamas porą dešim
čių jo numerių: o “Naujie
nos” pašmaukšt ir prirodė, 
kad tuose numeriuose para
šyta visai kas kita! Paskui 
drąsusis kritikas teisinosi L 
S. S. suvažiavime, kad, gir
di, “klaida” Įvykus del jo 
nepažinojimo anglų kalbos. 
Pasirodo, žmogus nemoka 
perąkaityt, kas rašoma laik- 
raSįyje, 
mynęs!

o kritikuoja prisi

A

Toks-pat kurjozas išėjo ir 
su Socialistų Partijos plat
forma. ’’Kova” sulig jos 
davė sąjungiečiams tokį pa
tarimą, kad jie, sekdami juo, 
butų turėję atmest visą pla
tforma. Kada mes nurodė- 
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me tą “Kovos” išsišokimą, 
tai jai ir vėl prisėjo teisin- 
ties. O ar mažesnis buvo 
d r g. Kapsuko i š s i š o k i m a s, 
kuomet jisai, nemokėdamas 
apkainuoti musų srovių spė
kų santykių, pasiūlė “penk
tadalį”?..

Tatai vis parėjo nuo to, 
kad Kapsukas perdaug bu
vo įsitikėjęs į savo neklai
dingumą ir permažai žinojo 
apie dalykus, kuriuos jisai 
mėgino “autoritetiškai” iš-

Apžvalga
MELAGIŲ DĖDĖS.

ziniais,

kos esą žmonių ūžta ry tojai 
o ištiesti patįs nedirba ir ki-

metimus, kolioja “R. 
“nepraustaburniu“ ir 
“R. Garsa“ kaltinti. 

4.

“meluoja“; 1 peikda

trečdalio aukų

na Amerikoje; įsrodyua- 
mas negražų pasielgimą A. 
Bulotos, atvykusio Amerikon 
atkalbinėti tautiečių nešelpti 
Lietuvos per lietuvių tautines 
organizacijas. Kaipg'i cicili- 
kai prirodo tų trijų jiems ne
malonių priekaištų neteisin
gumą? Gi sako: 1, mes nu- 
rodinėįolne kaip geriaus ir

rodinejome komiteto bloguo
sius darbus ir tuo budu sten
gėmės juos pataisyti” Bet 
kas 'iš to stengimosi, kad tai 
darote “blogiausiu budu”

Leonas augščiaus minėtame 
straipsny “Nesąmonių eilė“!
2, “Amerikos soeijalista'i, gir-

aukų surinktų per “Liet. Die
ną“ butų atiduotas jų parti
jai, bet kad butų siunčiamas 
ne Lietuvių Komitetui“ (Vil-

socijalistų nurodytai (musų

pia del karo nukentėjusius.

lis visų aukų, Lietuvai gelbe-

merikos socijalistai ar kita 
draugija socijalistų nurody
ta? Tos aukos teks visųpir- 
ma socijalistų reikalams, o 
ne lietuvių tautos, kuriems y- 
ra visųpirma skyriamos.

“lietuviškieji soeijalista'i” rei
kalauja sau net trečdalio visų 
aukų, dedamų visai Lietuvai, 
kad tų socij alkstu lietuvių tar
pe užeisime nedaugiaus 1—2 

šimto? Nei laisvoje Ame- 
j '■'L.j.lA'■ ; L,

n
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rišti. Šiek-tiek labiau skaity- 
ties su draugais, kurie čia 
veikia jau keletą metų, jam 
butų neužkenkę.

Prie to dar reikia pridėti 
ir ypatingas to kovotojo ny- 
kis. Jisai yra labai įpratęs 
frakcijoninę marmalienę da 
ryt. Visi gerai žino, kokią 
košę Kapsukas virė Lietuvo
je, besipešdamas su Lizdei
ka. Tos košės jisai iš savo 
geros širdies nori pagamint 
mums ir Amerikoje. Kad 
galėtume pasisotinti!

Tai tiek apie tuos musų 
ginčus ir jų priežastis. Kas 
moka geriau juos išaiškinti, 
tegu] aiškina. Paklausysi
me. Mes savo žodi pasakė
me.

je, nei pačioje Lietuvoje

nariu tautiškųjų ir krikščioni-

bei soci-

Kuriai patariama lietuvių au
kas siųsti, susideda beveik iš 
vienų žydų, kaip tai sužinojo

iH'tiesa.

kalbinėti amerikie- 
pli Lietuvos per 
aulines organizaci
nis raginąs ameri- 
jsti aukas ne per 

Ulinių Draugiją (Vilniuje), 
bet per kitas demokratines 
draugijas/’ Kokios tos kitos 
“demokratines draugijos“ 
mes gerai nežinome. Gal gi 
toji “Lietuvos atstatymo 
draugove“, kurion ineina vie
nas iš stambesniųjų lenkų 
dvarponių ir aršiausiųjų len-

advokatas rridmanas, nuSi- 
pirinciviavęs davokatas Jonas

Vis dėlto 
faktu, kad

dytų lietuvių vienybės, platin
tų nepasitikėjimo Lietuvių 
Draugija, išrinkta 'ir sutverta 
aiškios daugumos lietuvių, 
turėjusia ir (dabar tebeturin
čia) lig 150 skvrių visoje Lie- 
tuvoje daug gero dariusia ir 
tebedarančia karo apimtoje 
Lietuvoje. Todėl laja draugi
ja pasitiki didžiausioji dalis 
lietuvių Amerikos, Anglijos 
ir pačios Lietuvos dedama jai 
gausias aukas. Jei Bulotai su 
jo palydovais cicilikais netin
ka tautinės lietuvių organiza
cijos gali prie jų nesidėti ir 
sau skyrium prašinėti pašal
pų, bet neturi teisės šmeižti 
lietusių užtikiamų draugijų, 
ardyti jų įstaigų, organizaci-

kų per Lietuvių Draugiją”, 
šmeiždamas 'Tautos Fondą 
Amerikoje. Nepadorų Bulotos 
pasielgimą Amerikoje pas
merkė lietuvių visuomene ir 
lietuvių tautininkų ir katali
kų spauda: Lietuva, Vien. 
Lietuvninkų, Draugas, Dar
bininkas, Išeiviu Draugas

einantieji Rusijoje: R. Gar
sas, Lietuviu Balsas, Vadas. 
Tiktai viena “Naujoji Lietu
va“ užsistoja Bulotą ir kitus 
lietuvių šelpimo ardytojus, 
bet kitaip to padaryti nesu
geba, kaip tikt koliodama 
priešingos nuomonės žmones* 
nepamatuotais pravaixliisvi- 
mais. Ir čia mat savo “nesą
monių eilę” norima 
skandalais įvykinti.

naujai*
įo1'.

^0'-
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cialistai esą blogesni ir mažiau ganizacijos (nežiūrint kokių

esančia

ko tvarkymą paėmė į savo ran-

arbaus dar-

Didelevmie

išreikštas šiame skyriuje.)

narius.

parašiauoreana.

i f S

li visų-pir-

mas.
>

V*.

'numano a-J

jienos
bos” dėlto, kad jos neturi nuo-

PRI.EŠ SAVO 
SĖBRUS.

DRAUGAS” VISA 
NEDRAUGIŠKAS.

duslais prie tokio 
bo.

Matote, kiek 
melo.

šelpimo organizacijas ir musų 
.aukų nereikalauja.

Kiek ima “demokratai
savo

nuomones
žmonėms, veikiantiems

“Draugui' 
nio:
“Dr ingo”

darumo dvasios. Bet tas susi
pratimas ir tas solidarumas ne-

jungiečių prie?; kitus, 
matuoti kandžiojimai

Amerikos lietuvių tarpe suva
žiavimas suranda vieninteli

nuii ir frakcionizmo

Dr.” “Maitinimo 
draugija”, kurios visi sąnariai

nes aš esu įsitikinės, C K

čiai nuo karo nukentėjusius 
savo tautiečius vokiečių užim- 

rašo

kraičius, gerai 
leivis” niekuor

tuvių atstovui d-rui Biels
kiui.

įKUt.TllVlŲ
* XAUMX« i4VtK.ll

KAROLIS X'AIKAS
i9> +

, * h

Ttetvergas, sausio 18, 1917 Chicago, Ill

riai pataria cicilikai amerie- 
čiains lietuviams savo aukas

nulaitis atsilankiusiam šia

tinių musų pinigais
į dieną! Tiek gauna A.Bulo
ta kasdien, važinėdamas po 
Ameriką ir “ragindamas lie

Kaip tik 
prirodinėjo, kad tautininkai su 
klerikalais meluoja, kuomet jie 
prikaišioja “dideles algas" p. 
Bulotai (jisai jokios algos mo

Amerikiečiai taip-pat žino, 
kad L. š. F. ir socialistai reika
lavo trečdalio auku ne sau ir m' c

Maitinimo ir Gydymo Draugi-

gclbos Draugijai, kurioje yra su
sispietę progresyviai lietuvių 
veikėjai.

Tokios doros laikosi kunigų 
partija šiapus ir anapus vande
nyno.

gina paraginimas

mi šimtai 
upie chicagiečius.

rios laikosi “Kcjva” kart 
p r i ta re j a is. Tak i iži m 
sėjimas iš vienos kraštutinyhjs

A

esančios ne
nuoseklios linkui “Globos.” 
“Naujienos”, mat, nurodė, kad

uis, kaip mums amerikiečiams.

kavome, bet nenorėjome jiems 
diktuoti.

davima 1000

Matote, kiek ji išmano a-

ziavo i Brooklvno semia Chica-

socialistai

Ko

rija vi ai nusmukusi; girdi bu-

so
ms ir mes, 
i me jiems

kuriose veikia Cmcr 
lislai. Jie užmiršta,

bai nerimta. O namo statvmas

sižiurėjimo ir rimtumo. Ir ne 
lik pasta lynui klausimas. Na
mo užlaikymas ir jo tikslingas

entuziazmo.

Klerikalų spauda praneša kad 
Pittsburge šiomis dienomis

suvažiavimas.

savo atstovus į jau

Skaitytojų 
Balsai.
(Redakcija neatsako už nuomo
nes

Naujienų Trijų Metu 
Sukaktuves

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

Sukaktuvių Vakaro Komitetas

Draugo ir kitu katalikišku
L.

kieno nors kalbos negali žino

klausti “Draugo” 
kokiam tikslui “ 
nuo karto talpina

PARAGINIMAS.
org

Katalikų suvažiavime, Įvy
kusiame sausio 10-11 d. Pitt- 

dalyvavo apie 10

geriausiai šu
nį spėkos, ir

itas Peterburgo Komiteto po-

minias, kurios

ir, inatenale gerove?

ŽINIOS Iš 
PETRAPILIO.

Liutke-

1000

inininku išrinktas 
čius, sekretorium 
vičius.

“Globai” duota 
tokiom is są 1 y go i
tuos, t) kurie duonos neturi,
2) kurie drabužio trūksta ir
3) mokykloms, jei aniedvi 
retluneni patenkinta. Nuro- 
<|yta, kad šelptlama ji nemo

jos ir laikėsi šovinizmo (at
kreipiame į tai atydžią. Red.) 
Šitai negali neatsiliept ir į 
santykius Komiteto su ja.

“Grūdą” leido pagalios.

pinnininkui žinia.

«nas. Kovoja klerikalai su 
tautininkais iš vienos pusės 
(jų tarpe Petraškevičius su 
Purenu, social-patriot u) ir so
cialdemokratai su vadina
maisiais liaudininkais iš ant
ros. Del kiekvieno žvgio ši-

AISOPO w 
RASAKQSM

to

Knyga
Tinkami pasiskaitymai • 
ir pasimokinimai se- | 
niems, jauniems ir ma- g 
žiems. 360 puslapių, Q 
301 pasaka, 110 puikių S

Popieros apdarais
Audinio apdarais

$1.25
$1.50

X. B. STRIMAITIS,
307 W. 30th STREET 
NEW YORK, N .Y.
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Padarytas ant užsakymo
JVSV PASIRINKIMAS PO $25.

Keletas šimtu petreną šio sezono puikiausią vilnonių. Sutruk
dytas prisiimt imas puošnią vilnoniu audimą, priskiriant daug nau
ją slailiu parodomu pirmu syk. Dauguma ją austa pardavimui po 
keturiasdešimts dol., tūli vra po keluriasdešimts penkių dol. vertės.

A. .1. ŽUKAUSKAS, Siuvėjas,
3310 So. Halsted St r. ('hieago, III.
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*

M
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Tai rodo, pirmiausia, kad

me nuomones apie

kuri ikišiol buvo ’ 
tuvos” šalininkų c 

antra, apie uGrud

nij. Lie-

tuo tar-

rioje dabar eina atkakli kova;

do” įkūrėjai visai nemano 
pradėt jame telktų savo spė-

gos narna.
darni tarpu katalikai nevien nebeeina j so-

i

6susivažiavimą ir tokiu budu
chieagie-me-

kad valdžia

imu. c ir šios šalies lietu-kimės, kad

užrištų tam apgaudinėtojui, šo
vasai

darbininku
musu c

namo statvmas vra visu inu-
* » 4-

žmoniškumą ir tt.

Beikia tik

metinio darbo vaisiai eina vel
niop.

ta keliu liberalu esančių Cent- 
raliame L. Dienos Komitete

Norinčius prisirašyt j musą Kliubą
PETER KABIALIS, pirm., 
JOHN KRŪMAS, raštininkas,

siais, tikrais tėvynainiais, ne
duos tam niekšui lietuvių vardą 
savo blevyzgomis žeminti, bet 
pasirūpins, kad vietinė valdžia

namo reikalui užaugino musų 
socialistų spauda, musų gy- lines organizacijos, nes jau 

nuo seno gyvuoja ir veikia 
Amerikos Lie tuvių Taryba, 
kurion iki šiam laikui tik ka-

Skaityk su Atyda !
Kiekvienas lietuvis, norėdamas lapt piliečiu šio krašto, kreipkitės 
i Lietuviu Piliečiu Darbininką Pašalpinį Kliubą, kurs užsilaiko 
Westsidcj, 2334 S. Leavitt st. J. Mikalajūno svel.. Susirinkimai laiko 
mi kas menesio trečią nedčldienj. Norintis tapti piliečiais yra už
prašomi prisirašyti. Ką musą Kliubas daro?—Pildo aplikacijas kaip
del pirmu popierą taip ir del antrą, duoda liudininkus už dyką, mo- (j 
kiną atsakyti j klausimus, kurie reikalingi prie išsiemimo antrą po- į 
rieru; nemokančius pasirašyti Kliubas išmokina pasirašyti savo pa- b 
varde, ir kuris Įstoja Į musu Kliubą, užsimoka $1 Įstojimo, tai taip- \ 
pat gauna pašalpos laike ligos $5 savaitėje--kaip ir kilos draugijos į 
kad moka savo nariams. Kliuban gali prigulėti ne lik iš Chicaizos. į

biatiru! Tuo

bombardavimu
suma-
nama, v

oįdirbantiems naktimis—3 vai po piet 
i prašome atsišauki. Valdyba:

IG. DACHOLAS. pageli)..

kėjas, bei aš branginu laisve. 
Mano supraIimu. kas kėsinasi

Grįžtant prie L. S. 3. namo 
klausimo, reikia pasakyti, kad 
iki šiol ehieagiečiai interesavosi 
palyginamai mažai svarbiau- čiui Mockui burna. Broliai lie- » « I

cinus Mockaus mulkiuyčia, bet 
jau keliose vietose pasirūpino,

‘D.” nr. I š. m. po
‘Kas rupi socialis

tams”? šičia paduodu ištrau-

socialistai su visais svo šlamš
tais”!

Pasakykit gerbiamieji, ar su-
ten

sau!

Kad kam ko

bend..

ne-

eiti

paraginimą. ■j

Mm

sakyti i mano klausimus, tai aš 
norėčiau, kad 
užvaduotu “D. e

Mes 
naujieniečiams 
narna.v

ra.ščiai turi savo namus. Kuo
met vienam jų sunku, ir

Wf$

1 as 
užgauli ir užgauna, bet vist ik

;: \.J /V***’'

gelhon. Mes ir turime 
tuo pačiu keliu.

Mes tikimės, kad dra 
ehieagiečiai rimtai pr 
musų

K. nutarimų ir taipgi už ig
noravimą kataliku visuome- t u
nes. Suvažiavimas nemato

rius klausimus D ra u

katalikas.” Geistina butų, kad

M. Žinion!.

Vietiniai

ar mes San Francisco, Cbica-

namą. Kamgi ištikrųjų mo
kėti randą, svetimiems, kuo

nymo steigti nuosavą 
mes norime pastūmėt Ghica-

bet nurodymu i jų 
tiška priederme! Juk ir

namą u 
daugiau entuziazmo ir savo 
priedermių supra limo.

Žiūrėkite* linai.

M Z.

man atgal.

o daugiau nieko

Tai aš manau.

D.’

Nclson in St. Paul Pioneer Press.

Patrintas (Paaiškinimas - Š^o laiku Suv. Valstijų ka-pitalistai varo smarkiausią XeTul Suv Val.^gtakluvimosi. Veda jie« neya tėvynės labui. Tuo tar- 

pu K patįs tunka skriausdami tos tėvynės gyvjentojus. Pa-našųs patriotai ne ką gėrės
ni juž pinešus-i|žpuoHkus).

ė;’/ .ur

nuo

dora.

kiek tamsus katalikai gali iš to, 
pasimo- 
Baisiai 
biauru, 

vadinama

kiauru,.
labiau

is ma

algas 20 nuošimčių. Girdi, gy
venimo rt'ikmenos paskutiniais

miošimėiais ir jie nebegalį seno-

siu budu Įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n ą Reikalavimą Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas k a turite

siskelbkite N n u j i e- 
n o s c. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žino

jienas, įtiksiančiai per
skaitys jūsų pusiakel- 
bintą ir tas Jūsų past- 
skelbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

1810 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

,K

: !.«>

&ad yra klaidinga ta pozicija
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Ant Gyvenimo Slenksčio
—- žmogžudys.

Tuosyk *>

amos...

s »

O

Sename albume

Evg. čirikov.

.r—Oi, tu! 
keli m.. Ka

bus! — sakė Aleša.
Paskui Vania išimdavo Ale-

padėdavo sau po pagalves.
—Galbūt, išleisi jį, Vania? 

prašė Aleša.

garas, velnias ir-gi buvo pa
darytas: sulužusi beždžionė per-

jųs visi! visi! visi!
Vania surinkdavo išmėtytus 

kareivius ir mesdavo juos po 
lovos. Taip bežaidžiant Vania

.Nenori:

, manydamas kad

užmesta už

met išvežė
ūsais pa

u

neina gerin, ir kad Aleša negrįž
ta namo. Valandėlei jis už

Aleša po pagalve, namie, mama 
— sveika, priešai nubausti ir su
mesti pragaran. Kada n u varg
davo bežaisdamas, tuosyk jis at-

i/’f.
—O Aleša?
—Parvažiuos.
—Kuomet? Vėl vkoms ?

—Velykoms...

taip besikalbant:

Juk ne su

Vonia

ima

dede su

Ii būti, ir pavogė, bet Jėzus Kri

sim e dabar’..

nes ?

su-

grasino Vania,

Teta ! Aš noriu mamos

- Geriau.
- O kodėl manęs neleidi?

budinti...

kokia lai boba ir pasakė 
Vanios mama greit mirs...

Vania nutilo. Jis netiki

pa-

NAUJI E N O S. Chicago, III

ir re-
Nesi-

juo kalbelis ii
4<ia:...,,l, 11”

nebežiurėjo į
Bei jam darėsi mine!

neramu

Ketvertas, sausio 18, 1917

tavimi!
—Bedievis!

rnanęs!

viena šmočiuka€■ C

davo ant lango, netoliese nuo 
Kristau s pave i k si o.

t į nesuėsi
igu per naK- 
nenori...

ne virėjai, r ‘ramumo 
apimtas, su išsigandusiomis aki
mis, jis klausėsi, stovėdamas lai

riu. vedančiu į mamos kambarį.

o kas darosi

sužinoti...

— Depozitoriai

State Bank of Chicago
Kurio turi sudėję $32,000 0011,

L VALDŽIOS, nacionalės,
valstijos ir municipalės, ku-

VALDYBOS, kuriu iš
lojai, globėjai, arba 
nistratoriai pasiri nko 
anka del jo pinigiško

jos stiprumo, valdymo su
tarime su atydžiais bankas

2. BANKUS IB BANKIE- 
PJAI, kurie supažindino 
viršininkus apvertimi šio 
banko neperviršijanuj ga-

k u -

šnabžda. Kad nors i 
mos baisa... Miela mulomis, geras Kris-

laimino jį.. Vis- 1 ir sumurmėjo:

kus

mane

Mama

atska- 
vtis, o

eidavo

Vania prisiglausdavo prie ma
mos kambario duriu ir kiaušy- 

C *

kiekvienas sudejavimas vėrė

- Mamyte,

-Ach, Vania! Kode! tu...
— Mamyte! Miela mano ma

myte! Aš noriu pas tave!
Eikš, mano mielas!., tik- 

t ik girdž’iamai ištarė mama.

ir abu inėjo mamos kambarin. 
Koki pasidarė mama! Liesi... 
Nepanaši j mama... Vania bu-

nomis akimis žiurėjo į jos vei
dą, j baltas lupas, smailią nosį 
ir j žilus prilipusius p die veido

o akįs, didelės ir tamsios, žiu
rėjo, lyg svetimos, ne mamos 
akįs... Mama nusišypsojo ir

riedėti per jos 
iena ašara ilgai 

plauko, o pas-

Mama

įgavo galva ir 
nepraverdama

m.C

■—Kad nors greičiau
Ivkos!.. Mamyte, tau nuga

su-
a-

nią.,. Mama žiurėjo į jį labai

matė to gerumo ir malonumo, 
prie kurio Vania buvo pripra-

ša numirė.
mama, ir di
ve I užsimer-

Vania nuslinko nuo lovos ir

nusviro...

Vania pažiurėjo į tėtę, 
Ivos linktelėjimu pa

stiprumo.
5. INSTAIGOS, 

ir įvairios ryšius 
jimai ir lt., 
nigus j šią bank 
mi užlaikyti savo pinigus

susi vien i- 
kurie deda pi- 
>anką, norėda-

> 
saugiai ir tuo pačiu

42000 PAVIENIŲ V

tuvių, laiko savo taupomuo
sius pinigus šioje bankoje, 
dėlto kad jie žino stiprumą 
šios jstaigos ir mėgsta jos 
patarnavimo ypatybę.
orių siekia nuo vieno iki

3. KORPORACIJOS, 
riu perdėtiniai mėgsta 
biau turėti reikalus su 
na jsig> venusia banka.

Piningai laikomi siu dc 
šimtų ir lukstančių dolerių. 1 
lankumi), visi yra apsaugoti 
$5,000,000, ir visi gali liuesai 
gišknose reikaluose.

Galima pradėti taupyti nuo .$1.00 arba daugiau. Taupo- 
masai skyrius atddras subatornis iki 2 VAL. PO PI ET ir SU
BATOS VAKARAIS nuo 6 iki 8.

STATE BANK of CHICAGO
La Salle ir Washington Sts., (Priešais City Hall.)

perviršiu

kambario ir taip jau tyliai įėjo 
savo kambarin. Vadinasi, lau-

nebeparvaž'iiios... Aleša nie
kuomet nebeparvažiuos... Nie
kuomet!.. Ir Velykomis jo ne
bebus... Vania nedrąsiai pažiu-

zu apie Alešą... 
siminusiai ir p popierj, jo 

>s i siena.

Tokiu budu ištiko Vanios pir
mas nesusipratimas su Kristum. 
Tą dieniu Vania nebenorėjo su

atsitiko nesuprantamo ir neti
kėtino, kas galėjo neatsilikti, 
jeigu to butu panorėję ten, vir
šuj... Vania nenorėjo žiu rėti į 
ta kampa su šventaisiais,. Atsi-

atsigulei ? - užklausė teta.
—Šviesa muša į akis... neduo

da m'iegoti...

Vania paėmė A lėšos
pagalves, 
paveikslą 

jį... Manė

naktis

Aleša vis rodėsi stovinčiu prie

nia.€
uz akių, ir jis vis juos taisė... 
Paskui atsiminė, kaip Aleša pa-

Kokis buvo Aleša? Va-

A lėšos pa veikslą ir ilgai žiurč-

gimnazislas su

mas, o Aleša jau buvo studentas

vo užsimąstęs, nelinksmas. Na, 
visVien: visgi lai Aleša! Vania

garą jis puikiausiai galėjo sau 
perrišta lyti, o rojaus jis niekaip!

is vaidinosi 
. , i

apie kuriuos

rojaus paveikslas nesitverdavo! 
ir gana,... Ne, rojuj nelaip!j 
Prisiminė mėlynas dangus, alė-

roj u j, ir žeme

O kokie ine-

Gydytojas ir Chirurgas
1749 So. Halsted SI, kampas

IŠMOK BARBERYSTES 
AMATĄ.

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

606 W. Madison st.
CHICAGO, ILL.

styti!<•
Kenkia ma
inai neis į

m a tokias į rojų

neileis..€

Tas jau Aleša

Aleša, ką lik nepaklausium... 
Labai galima, kad Aleša net 
protingesnis ir už mamą,. Kar
tais užklausdavau mamos, kaip 
yra padaromas stiklas, knyga 
arba kas kitas, o jinai siunčia 
mane pas Aleša... Suprantamas

Aleša!

žino...

slas ko tai šviesaus, malonaus

griežė neapsakomai puiki muzi
ka, o gali būti, negriežė, o tik

l’žmirsai, nebeatsiminsi visą 
sapną, tą stebėtiną sapną, nuo 
kurio ir dabar darosi taip gerai 
-gerai ir biskutį liūdna..,. Kode! 
liūdna? Ach, taip, atsiminiau! 
Vania mate rojuj Alęšą, vadino 
jį, bet Aleša buvo toli ir negir
dėjo jo balso... / Taip Vaniai ir

do; jis mate tik nugarę... ; Alė-

Kalbama lietuviškai ir lenkiška.
Suvienytų Valstijų krasa čia 

laiko savo pinigus
JAS F. STEPINA, Prezidentas*.

ADOLPH J. KRASA. Kasiems

Hlr.k JMland Avė., Kampan Loomia ir 18-tos Gaivi* 
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS 

$600,000.00
Vata!> iiirth Bankas su dideliu kapitalu arti narni 

Reguliariškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Assocu 
tion. Žinom* gvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti h 
kad jie bus Umokčti, kuomet jus pareikalausite
Atdara Psn*cįAiio, Ketvergo ir Subatos vakarais iki A:3() » *■>

fe JOSEPH C. WOLON Ž
* LIETUVIS ADVOKATAS g
* Ruimas 902-904 National Life Bldg.. C
B 29 So. La Salle St., Chicago, Ill. gį 
q Tel. Central 6390-6891. Atdara: Utar- v 
A ninko, ketvergo ir nubaton vakarais nuo C 
Hr 6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: ffi

S 1566 MILWAUKEE A V K., Chlcage, HL 3 
Tel. Humboldt 97.

3 A U!
Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama 

Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas

jmis.

Tai yra viena puikiau
sių lietuvių kalba iš
leistų knygų tiek turi
nio tiek technikos žvil 
gsniu. Kadangi Lie
tuvių darbininkų lite
ratūra vis dar netur
tinga, tai pasirodymą 
šito stambesnio vei
kalo, kur paprasčiau
sia, kiekvienam su
prantama kalba išdė

stoma socializmo mo
kslas, kiekvienas mą
stąs darbininkas su
tiks didžiausiu pasi
gerėjimu.

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

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

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

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

NAUJIENOMS,
Chicago.
Indedu čia money orderj (čeki) ant limo! g 

mo Minties Blaivumas. Adresas:

Vardas ir pavardė

P. 6. Box arba namų No, gatv® ir mieataa.

Mčnesio 1111

Prašau atsieiti man knygą Socialia*

NAUJIENOS
1840 South Halsted Street

s . m. . e ' ’ ■ , ' 1 - '
Chicago, Illinois
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or arc about to

Naujienų agentai

BRIDGFJPORTO 
NAUJIENOS.

1 Ant Bridgeporto gyvuoja ma
žai chicagiečiams girdėtas pro- 

‘ -gresyviskas kliubas, po vardu
Ulinojaus Lietuvių Kliubas. .Jis 
Miorganizuotas yra vos metai 
laiko, narių jau turi apie 300. 
Ar nebūtų pačiam kliubui ant 
naudos, jei jo valdyba suteiktų 
platesnių žinių apie jį?

• •

Subatoje, sausio 13 d.f Jung
tinė Chorų Taryba turėjo su
sirinkimą. Buvo daug kalbėta, 
bet nieko nenularta. Girdėjau, 
jog norėta išmest i protestas prieš 
Laisvą, kam jis įvardijęs Tary- 
bą Gabrio Biuru, bet niekas ne
suradęs argumentų kuriais bu
tų galima protestą pamatuoti 
padėta sumanymas į šudį.

• •

Po subąnkrutijimo Jono Ta- 
nanevičiaiis banko, Bridgeporto 
gyventojuose neliko užsitikėji- 
mo “savaisiais.” Dabar neku- 

vidurnrieseio bankai daro iš 
. \^*’ivių gana gerą biznį.

-i-

, Laisvos Jaunuomenės Choras 
sausio 16 d. nutarė “Du Broliu” 
pradėti lošti pagarsintame laike, 
nežiūrint, kad ir žmonių mažai 
butų, nes.veikalas užims apie 3 
vai., tai šokėjams ilgu bus lauk-J 
ti.

Bridgeporte “Mildos” teatro 
gyvavimas sugadino biznį sa- 
liunininkams. Pirmiaus būda
vo vaikinai nuėję pas merginas, 
turėdavo fumlvli burdingie- 
rieins; kitaip nevalia nei su me
rginomis kalbėlius. Dabar ge
riausia pasimatymo vieta su me
rgina “Mildos” teatras.

‘ idušvaš%

JANITORIAI STREIKUOJA.

Vakar prasidėjo jani torių 
strėikas. Apie 100 namų tos prie 
žasties dūlei liko nešildomi. Kai 
kur net ištiko ekspliozijų.

Reikalaujama pakėlimo 10 
nuoš. mokeslies. Kaikuric sa
vininkai sutiko tatai padaryti ir 
apie 300 janitorių grįžo prie da
rbo.

PROTESTO MITINGAS.

Nedėlioj, sausio 11 d., Melda- 
žio svetainėje įvyko masinis mi
tingas, kurį sušaukė L. M. P. S. 
9-ta kuopa. Kalbėjo p-as A. Mo- 
ntvidas ir poni M. Jurgelionienė. 
Susirinkusieji išnešė sekamą re
zoliuciją prieš maisto brangu
mą, kuri liko pasiųsta į Washi- 
ogtoną.

REZOLIUCIJA.
Mes Amerikos darbininkės 

moteris, daugiausia jaučiame 
nedateklių musų gyvenime del 
maisto brangumo, nes musų vy
rų uždarbio neužtenka šeimynos 
pragyvenimo reikalams.. Todėl 
L. M. P. S. 9 kuopos šauktame 
massmitinge protestuojam prices 
maisto brangumą ir prieš siun
timą maisto ir kitų gyvenimo 
reikmenų į Europą. Protestuo
jame prieš išvežimą gyvenimu’! 
reikalingų produktų, nes Ame

rikos darbininkams prisieis ba
dauti.

’Uoliau reikalaujame, kad val
džios butu išleisti įstatymai ku- 
rie reguliuotų kainas ant pragy
veni moy reikmenų ir kad tai 
butų padaryta greitai.

kaipgi išnešta rezoliucija, rei
kalaujanti, kad gyvenimo reik
mėms butų paimtos į miesto 
rankas. Bezoliucija pasiųsta 
miesto valdžiai.. Jos turinys se
kamas :

REZOLIUCIJA.

Mes reikalaujamae kad mie
sto valdžia paimtų į savo ran
kas visas maisto ir anglių krau
tu ves, kurios dabar yra po glo
ba spekulia torių.

Mes reikalai!jame, kad mies
tas kuogreičiausia įstdigtų mu- 
nicipališkus marketus užlaiky
mui maisto ir anglių ir parda
vinėtų tai žmonėms be pelno.

Mes reikalaujame, kad mies

tas įsteigtų duonos kepyklas, 
mės'inyčias, pieninyčias, svies
to, ledų ir anglių užlaikymui 
vietas ir kad tie dalykai butų 
pai'daVinėjami už tiek, kiek ka
štuoja. Mes reikalaujame kad 
visokie marketai užlaikymui 
maisto butų įsteigti tokiose vie
tose, kur arti raudasi geležin
keliai, ii* kad tam tikra komisi
ja rūpintųsi tais reikalais. Mes 
reikalaujame, kad visus maisto 
produktus miestas pirktų tie
siai nuo farmerių ir parduotų 
žmonėms už tiek, kiek jam ka
štuoja. Mes reikalaujame, kad 
miestas duotų užkandį visiems 
publiškų mokyklų vaikams. 
Mes reikalaujame, kad federa- 
liška valdžia įvestų įstatymą ge
ležinkeliui, kad už pervežimą 
maisto butų imama mažiau. 
Mes reikalaujame, kad valstija 
su I’ederališka valdžia krimina- 
liškai nubaustų grobikus mai
sto 'ii- bado fabrikantus.

Galop liko išnešta rezoliucija 
prieš kazarminimą viešųjų mo
kyklų. Rezoliucija parašyta 
anglu kalboj ir skamba seka
mai :

RESOLUTION! ON MIL1TARY 
TRAINING

passed by lhe Lith. Meeting 
held Janury 11, 1917

Whereas lhe capitalist class 
and the capitalist press of this 
country docs not stop short of 
any means in their endeavors to 
promote militarism;

Whereas the Board of Educa
tion of Chicago, representing' 
lhe class interests is now about 
to inaugurate* the military trai- 
ning in the Chicago Public 
Schools;

Whereas lhe inauguration of 
lhe military training in our 
schools will be highly detrimen
tal to the propel* education of 
children; and

Whereas the only purpose of 
the military training in schools 
is to spread militarism and to 
cultivate submission subser
vient to the interests of the ca
pitalist class against the inte
rests of lhe large masses of the 
laboring people of this country;

Tebrefore we, the Lithuanian

be introduced m Chicago 
schools by lhe Board oi' Educa-

the obnoxious spirit of milita
rism.

this resolution be sent to the 
Chicago Board of Education

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

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

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

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

3231 S. Halsted St.
Englewood Skyrius: J. Niauru, 

8463 Gilbert Court.
Brighton Park:

M. D. Seefor, 2432 W. 39th St.,
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave.,
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave.
Žurauskas, 4053 S. Maplewood av.

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

Kensingtono, Rosclando ir Burnsi-

WISCONSIN VALSTIJOJ:
Racine, Wis.: Tony Vcgela, 

1029 Ma Lack wood ave.
Racine. Wis.: John Mar«is.

CONNECTICUT VALSTIJOJ: 
1005 Gideon

Kenosha Wis.: K. Paukštis.
Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 

62 Lewis
Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis, 

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

286 Wallace St

et

St

St

! Dr, L W. DIMSDALE I
314 Frances House 

kampas 5th ir Pierce St., 
SIOUX CITY, IOWA.

Kalbu lietuviškai, lenkiškai ir

This resolution was unaniino-

ting Lithuanian citizens, held 
on January 11, 1917, in the Me- 
Idazis hall, 2211 W. 23rd Place,

nian Progressive Women’s 
liance.

Mrs. F. Kemežienė, 
Chairman

Mrs. O. Vikšrienč

Mrs. I). Girdwainis.

Al-

PROPAGANDOS MOKYKLA.

Propagandos Mokykla persi- 
lė į kita vietą— p. Rašinskio

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, III.: K. Lagunas,

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

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

140 Moen Ave. 
1135 Market St. 

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

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

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

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

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

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

1330—15th Ave.
Ill.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland
K. Valančiui! as, 

506 E. 7
W. Petraitis, 

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

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

Atsakantis žmogus.

$10 INDĖJIMAS DANTIES .. $4.00
LAIKE SAUSIO MĖNESIO

$10 viršūnes ................................. $3.00 iki $4.00
Bridge work ................................. $3.00 iki $4.5C

Specialistas Danty Traukimo

Ištraukiau 16 dan
tų prie Bostono 
Dentiatų visai be 
skausmo ir augštal 
juos rekomenduo
ju — H. D. Wa
terman, krautuvė, 
<520 Evanston av.

Į>ff. Z Ii J
BOSTON DENTISTS

135 State St., Kampus Adams.
Virš Peacock’s, prieš “The Fair” krautuvu

. ....... .............. I....—..................         . -

St.
St.
St.

Halsted gat.).
sausio 19 d.

Mokiniai, malones ateiti lygiai 
paskirtu laiku. Vienas mokinių

Po lekcijos bus diskusi-

John Jonison ir Mike Cunnin
gham pripažinti kaltais užmuši
me Frank Medizos, 1303 Mo-

, 5728 Calumet a-

Mabel Clems, 16 metų, ir Ma
rgaret Penu, 15 metų Jackson, 
Mich., areštuotos. Pabėgo iš na-
nut.c

Peter Schumann, 559 W. 31 
st. atsisakė gyventi su savo mo- 
terim. Pastaroji reikalauja per- 
sisk vrimo.

Begiu šio menesio numirė 29 
nuo skarlatinos.

areštuota. Jinai y

nužiūrima ypata. Jinai

Du apsiginklavusiu

Koro-

Ernest Pasėli bučerius, 500

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, 10685 Edbrooke 
ave.,l-mos lubos; nuo 4 iki 9:30 vai. vak. 
Seredomis — West Side, 2512 Blue Island 
ave., 3-čios lubos; nuo 4 iki 9:30 v. vak. 
Gyvenimo vieta — 3146 So. Union ave.

STASYS TURSKIS, Mokytojas.

Poni E. G. William, River Fo-

automobiliams.

Kenneth Brandlee, Montgo
mery Ward and Co., apiplėštas

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 82-ra GATVfi.

7 . !""1 Į....

S a m S t i n e y
609 — 11th Place. Chicago.

Mes parduodame mėsą ir groserj už numa
žintas kainas. Chock 12c, rūkytas šolderis 15c. 
Plate 9c. Cukrus 7c. Amber soap 4c šmotas. 
Duona 11c. Geriausia kava 23c. Antraeilė ka- 

I va 18c svaras.
I Daugiau stempų nebus duodama.

DR. C. H. HAIR
SPECIALISTAS

Gydo įvairias ligas vyrų ir moterų. Dak
taras sako: Mano 17 metų valdiška tar
nystė davė man patyrimą ir patinimą 
dn‘ gelio sunkių atsitikimų, kuriuos sunku 
bv » pergalėti kitiems specialistams. Nau
dojuos naujausiomis francuKitkomis, voki
škomis ir itališkomis metodomis, o taipgi 
ir amerikoniškomis, kurias išmokau Šioje 
Šalyje. Mano spcciališkumas yra pasek
mingas gydyme uis isenė jusiu, chroniškų, 
paslaptingų ir privatiškų ligų, uinuodiji- 
mo kraujo. Geras sutai.symjw vaistų del 
kraujo. Valo greitai kraują. Prašalina 
viso kūno uisistovejimus, jeijru turite. 
Jeigu turite pilve, šonuose, kryžiuje skau
smą, širdies mušimą, kojų ir rankų pra
kaitavimą, nemalonų kvapą — viaa tai 
greitai prašalina. Mano pilno rinkinio 
Bakteriologijos Laboratorija ir X-Ray spi
nduliai Roentgeno atras tikrą priežastį 
jųsų ligos. Egza.minavimas ir patarimas 
dykai, nežiūrint ar gydykitės, ar ne.

DR. C. H. HAIR
Metor Bldg.

Paimk elevaterj. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe. 

39 So. State St., Kampas Monroe. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų.

r

Spring Valley,

Kewanee, Ill.:
Pana, Ill.: W.

St.
St.
St.

Ave.
Ave.

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, 
■•’4- f '101 Oak St.
Worcester, Mass.: “Kardas” (‘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.

N.J.: D. Pilka, .
242 W«ync St.

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

J.: K. Steponavičc,

Jersey City,
Bayonne, N.
Cliffside, N.

St.

St.
139.

407.

Ave.

St.

St.

NEW YORK VALSTIJOJ: 
Albany, N.Y.: M. Lazarko, 

196 N. Boulevard 
Amsterdam, N.Y.: Mr. Males, 

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

235 E. Main 
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.: Omara News Co. 

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

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

5508 So. 32
OHIO VALSTIJOJ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

1726-28 Jackson St.
MICIGAN VALSTIJOJ: 

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

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

Box 138
INDIANA VALSTIJOJ: 

Gary, Ind.: J. B. Aglinskas, 
1101 Madison St. 

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

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

£ary, Ind.: V. Vaičilaitis, i ( «
Box 122 Tollestim Stationi. L . _ _ ' , it . , f

st.

st.

ĄMUm A Oltlj.l

G. Gallagher, 1111 RęGsevdt Str

wfc

Tel. Drover 7042

Dr. C.Z. Vezelis
Linams dentist.

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 v&b 
Nedaliomis pagal sutarimu.

4712 So- Ashland Ava.
arti 47-tos gaivia

GERA NAUJIENA
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentančių vyrų ir mo
terų negauna pagelbės. Ko
dėl? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinės kirmė-
gos be jokių pasekmių.

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

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus rinkini 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs .liežuvis, 
n tįstoj imas apetito, godus ap- 
sivalgyinas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkes, svogūnų, uksuso, ir tt.
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpnė 

jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, laidoji
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerklės, rukštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, zvimbi
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, murmlcnimo ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
kimas, nuovargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir tt.

Jeigu jus esate kankinamas 
stučkinės kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinėjimu vaistų del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkinės kir
mėlės į keletą valandų, be jo 
kio jautimo bei sugaišimo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir
Ateik be atidėliojimo.

PASITARIMAS VISAI DYKAI
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 v. 
vakare. Nedėliomis 9 iki 12 d.

DR. FIELD,
740 W. Madison gatve, kampas 
Halsted St r., 2-ras augštas 

Chicago, Ill.

KAZIMIERAS GUGIS

<fyda visokius reikalus, kaip kriminališkuo- 
se taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

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

Miesto Ofisas:
127 N. DEARBORN ST 
Room 111 1-13Unity Bldg 
Tel. Central 441;

kai Patarimas Vyrams ir Moterims
Trumpam laikui Dr. ROSS suteiks patari- 

mą, exami naciją ir vieną gydymą dykai vi- 
;..O^ sičius sergantiems žmonėms, kurie priims šį 

gausų paaukavimą. Tie, kurie turi NERVŲ 
KEBLUMUS, VIDURIŲ IR KEPENŲ BET- 
VARKE, INKSTŲ, PŪSLĖS IR ŠLAPINIMO- 

a SI LIGAS, KRAUJO BETVARKES, ŠIRDIES 
LIGAS, REUMATIZMĄ, ODOS LIGAS, VO- 
TIS ARBA ŽAIZDAS, CHRONIŠKAS LIGAS, 
SILPNUMUS ir kitus padėjimus reikalaujan- 

—A ^ius specialiu gydymo, yra specialiai užkyie-
čbmii ateiti. Silpni, nerviški, sergą ir suirę 
vyrai yra sugrąžinami į sveikatą Dr. Ross’o 
kuogeriausiu gydymu ir atydžiai pririnkto- 
mis gyduolėmis. Serganti žmonės, neatidė- 

bet tuojaus eikite pas Dr. Ross ir kalbėkite su juo apie sa-Įlokite, ] __ __  ____ . _
vo reikalą. Dr. Ross’o gydymo mctodos, kaip juo vartotos laike jo 
dvidešimts keturių metų praktikos buvo įrankiais sugrąžinimo tū
kstančių žmonių j sveikatą. Eik pas užtikimą daktarą ir buk išgy
dytas. šimtai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suvienytų Valstijų 
kraštų išsigydyti. Adresas jo toks:
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN GATVE, KAMPAS MON

ROE, CHICAGO, ROOM 506 ir 507 CRILLY BUILDING.
PAIMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

Ofiso valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Ne
dėliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. dieną; taipgi Pancdelio, Sere- 
dos, Pėdnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

iki 
iki

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $1.5 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU. Chicwto. III.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKOS 
RUBUS.

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

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

SARA PATEK, MOKYTOJA-

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

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

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

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

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

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St. Chicago, Illinois
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TALKININKAI BIJOSI 
GRAIKŲ.

LONDONAS, sausio 18—. 
Vokiečių generolas von Fal-1 
kenhavn randasi šiuo mo- 
mentu Graikijoj, Larissa 
mieste, žinoma taipgi, jog 
jojo tikslas yra pasimatyti 
su Graikijos karalium. Tik 
dabar betgi prieš visus sto
vi klausimas, kokiu budu ji
sai įstengs pasimatyti, kaip 
jam pavyks perkirsti lanką 
talkininkų kariuomenės, ap
siaubusios Athenus. Ne
bent aeroplanu. Tečiau a- 
bejotina, kad jis tuo keliu 
bandytų pergalėti kliūtis.

Pranešama toliaus, ir tai 
ypačiai svarbu, kad Graikų 
kariuomenė ažuot traukus

Kviečiame visus atsilankyti, 
busite pilnai užganėdinti.

Komitetas.

L. PRESE1KOS PRAKM.BOS
Drg. L. Pruseika, “Laisvės” 

red aktorius, kalbės sekamose 
vietose:

Akron, Ohio. 30

Gausio ir zo u. uauveia
Ohio., Propovičiaus svetainėj

1600

REIKALINGAS atsakantis buce- 
ris, mokantis lietuvių ir lenkų kai 
bas. Atsišaukite

S. and S. MARKET HOUSE 
3215 S. Morgan St., Chicago, 111

R EI K ALA LING A S kriaueius prie 
siuvinio moteriškų drabužių.
2300 S. Leavitt St., Chicago, III.

REIKALAUJAMA: Penkcs 
dešimts skaisčiu merginu dirbti 
prie “Sausage Casings.” Pas-

y mokestis

pietų. Atsišaukit į Superinten
dento offisą. OPPENHEIMER 
CASINGS CO., 1020-8 West 36th

B El K ALAU.J AMA apysenio žmo- 
us už sargą į Warehouse

91‘>7 W.

Typewriteriai Už Pusdyke g
Kiekvieuds gali įgyti naujų 

"rebuilt* typewriter j (rašomų Q 
mašina) su lietuviškomis rai- A

I
: .domis (akcentais) už $25. 

Brangesni už $35 h’ $10. Oli
ver, Remington, Underwood, 
Royal ir kitų systemų. Rašyk 
savo laiškus su typewriteriu 
gražiai, aiškiai ir švariai. Kož- 
mun reikalinga. Puiki proga 
korespondentams, agentams ir 
kitiems. Pristatau į visas A-

7 merikos dalis. Rašyk:
I J. A. CHMIELIAUSKAS
S 521 Fullerton avė. Chicago, III.

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

LEV1NTIIAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

1637 W. Division st., Chicai 
Cor. Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriško Dlagnora Ir Gydymas 
Bpccinliška medicina »uu 

užnuodljimo kraujo 
tfend-eneta medega slaptam Ilgėm

2050 W. MADISON HT., Iriudu 
Hoyne Avė., viri aptiekei

Valandos: 7—9 vnk. nedčld. 10—12.

Dr. A.R. Blumenthal

Phon«: Yard* 4817

" . '•1' —Į... .... J ■
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AKIU SPECIALISTAS 
Akis i&egzamiKwojam DYKAI

Valandos: Nuo 8 ryto iki I vakar*; n*44Įlo
mis nuo 10 iki 12 di«n%,

4449 B. ASHLAND AVK.. kampai 47 lt

BANKER
COFFEE W

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 2§e ir 
po 30c............

SVIESTAS
Geriausio* 

nmetonos, ge- _ > ! 
r**ni», negu Alfti 
kur jus M [ Ųi 
lit gauti ..

RYŽIAI
Geriausio* 

rųlies, 10c ve 
i “tęs, pars i- 
i iuoda ui ..

COCOA
Geriausia ■ 

3ankes, auly- | /į p 
rink ru bent | iŲ 
tokia, *v

ARBATA
Friimniau- 

!»ia, Gvaran- 
tuota, vert&e 
0c partiduo 

ia po....

1878
2054
1045

i ibio
I 2880

WEST BIDE
Milwaukee Av. ■
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
W. Madison St. I
W. Madisun St. 1

1644
1886
2612
1217
1882
1818

W. Chicago Av.
Blue Island Av.
W.
S.
S.w.

North A v.
Ilalsted St, 

Halsted Et- 
12Lb St

■MMOB

8103 VE 22nd

SOUTH BIDi 
8082 Wentworth 
842 7 8. HakUd 
4729 8. Ashlard

NORTH RIDI 
406 W. Divide*

1 720 W. North Ar.
2640 Lincoln Ar.
1244 Lincoln A V.

i 1418 N. Clark

na šiaurėsp, grasindama 
t a i p vadina m a m n e n t h ra - 
liam zonui. Prisibijoma, 
kad Graikai tik neužpultų 
talkininku.

Ketverge, sausio 18 d. 
karo, ivyks Lietuviu 'v *

kno

susi
nės

kviečiame ir

ir pusininko, taipgi reik liaujama ci
garų pardavėjų. Atsišaukite į

II19 W. Division St ck icago.

PAIISIDVODA l-2 migšto nil'll, 
namas, krautuve ir 2 kambariai už
pakalyj ir 7 kambariai ant 2-ro au- 
gšto. Kanda $51 į mėnesį 1-2 augš- 
tų med. namas, krautuvė ir 5 kamb. 
užpakalyje ir 1-1 flat frontas ir 5 

2-ro augšlo. 
Kaina labai

Dr. W. YUSZKIEWICZ Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosa
ž

Pranešimai
(PASARGA.—Draugijų pranešimui ikeibiamt 
b* oŽmnkeatiev. Pranešimai betri tr.rl hut 
priduodami iš vakaro, Laiškeliu arba telefonu 
Priduoti (4 pačią diena, kada «pau>dmama» 
AUnrašti*. nebegali but įdėti. — “Naujienę”

NAUJIENŲ BENDROVES

SUSIRINKIMAS.

liniuku met-nis susirinki
mas įvyks nedėlioj, sausio 
21 d., Milda svetainėj, 31 12

giai 10 vai. ryto.

džiami tiktai
nu Bendrovėsv

CERE

žmonėms, kum 
nejaus Central

tiems
i Til:

galima bus gauti nusipirkti
u” Adm.

PRANEŠIMAS.

užsiims

kuopos.

Pajieškojimai
UIS vaikinus 

d ir su vulgiu 
su immd\ ne, 

ir West Sides

kamba-

apiel i n-

duriu praktikos ptnan-

Kalbu kutuliu 
adresu: Juozą

namu scim\nos

ti a briimų Jono ir 
š Kaimo gub., I.žu

malon ėk i I e

Abu gvvcna

Wi.

1)

namus,

vietas:

mpas I9th avė-.

u” užži urėto jai.

Juuuuo-

Sek r. O. But Viliutė.

ATSIŠAUK IT.

šiuomi pranešame, j

Xc•dehhenio. I rograiims susi- 
lėn š ivniriu deklamacijų, mo-

su Tėvu ir U. Pekla n ui toriu

i u 
pirmiau

( Ji i ca go. III.

lemus ir 
po v\ru

Šiaulių
>11 VOIHI

savo dėdės, Baltramie- 
os. iš Suvalkų, gub.. Me- 
iįos. Mctciicos kaimo, ir

Jenenų kaimo. Jie palis ar

nuturiu.
is vuikais. P. B.
Box 191 Pittston, Pa.

Reikalavimai

Valstijos nemokamas Darbo Biuras

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

2 inžinierių

1 mechaniko
2 sliklo dirbtuvėj

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
malniiikų kitokiems darbams.

Išvažiavimui iš Chicago s reikalin
ga daugelio darbininkų prie jvairių- 
įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. 'Taipjau ūkio darbams.

\'aikų skyriuje reikalaujama dau
gybes vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaili 1 1 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinejimui, mokinlies įvairių a~ 
matų etc.

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

B 1,1 KAK Al J AM f. merginų 
uių siūti elektros mašinomis. 
k\ siiiie sinti overals ir ja

JOHN RISSMAN and

11)0

m.

pastovaus žmo-
gaus, kuris gan važiuoti roiuo my 
karu ir išvežioti alų ir dirbti po vi
są likierių namą. Gera inokesti.s 
ir pastovus darbas gtuam žmogui. 
Ateikite tuojaus pas:

11. I>. Silverman,
.3322 S<>. Halsted St., Chicago,

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

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

Pardavimui

ATEIK TUOJ AUS

SUS ,y\ 1 
iicsiiH.

mc-

Igomo-

bus

RAMOFONAS CABINET
IR 100 REKORDŲ

\ iskas vertės suvirs $1 10.00,

\leik apžiūrėt tuojaus pus:
Vi ALTER KAIRYS

.35.38 S. Wallace St., Chicago.

MUD

fornišius
varlo- 
kaina.

nuo .)

Geras amatus su

šviesomis ir elektros įvedimu. 
ioka pats už save į vieną me- 
Kenda nebrangi. Atsišaukite 
njienų’’ Ofisą No 21). laišku.

PARSIDUODA

vertes $ 100.
nauji,

Pardavimo priežastis — v\ras 
go. M. Tapurauckieiie,
21)1)1) So. Ilalsted SI.. 2nd

klaro patarimu, esu priverstas išva
žiuoti į California, 'l'uriu su nuosto
liu parduoti savo lotą Gary, Ind., 
greitu laiku—-pigiai. 'Tas lotas ran
dasi ant Van Buren gatvės ir 251h,

nusipirks, niekados nesigailės, nes 
ten kas kartą kainos eina brangyn 
ir ten darbai eina geriau negu kur

PARSIDUODA keturių kambarių 
kandai už labai pigią kainą. Sa-

vininkas turi išvažiuoti 
Kas pirma, tas laimės, 
šiuo adresu:

PR IV ERSTAS pigiai parduoti bu
veinę. Biznis išdirbtas per ilgą lai
ką. Kas noi'i patirti jos apyvartą, 
gali pagyventi pas mane kokį laika.

kilę kuogreičiausia, nes turiu luo- 
jaus parduoti.

P.\BSJ Dt ()DA krautuvė moteriš
ku ir vyrišku apredalu. su visais li

miestą. Atsišaukite luoįaus laiškų į 
“X iuiienu" Ofisą Xo 15

diunas

pigiai.

šimtai dolerių;

Ta ap-
1 ,aisnis

PAHSIDl ODA lotas labai pigiai, 
greitu laiku noriu parduoti, (įeito 
kad perku bizni. Lotas randasi prie

Ii forui a avė., netoli nuo I l-tos gal 
vės. Atsišaukite tnoiaus šiuo adr.

j? K. Zakar
3415 W 37 Place Chicago, 111

fialai užpakalyje ant 
Bandos $60 i mėnesį, 
prieinama. Atsišauki

PARSIDUODA pieninyčia ir 
sernė lenkų ir lietuvių apgyv

LIETUVIŠKAS AKTŲ GYDYTOJA* 
Kks turi skaudančias arba silpna* akf», 
Ifixlvo* Bkaudėjimų, atsilankykite pa* mane

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Ave.

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

ax Amtrlca* S-OitO 
©f Languages

KORESI’ONDENCIJINIS SKYRUS.— Kiekvienas gali U mokti 
namuose iš lekcijų sutaisyti! 
a labai parankus kiekvienam, 

i Anglų kalbos, bet neturi progos lan- 
jkai. Geresniam persitikrinimui, »>iun- 

ru daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
nejau

kuris nori p veltai 
kyties į nrckyk’ų

greitai

kAinu
: pa

judėk dvi markes prisiu atimu!

gall r>

vininkai su mažais

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 
vo puikius, beveik naujus rakan- 
s už ridai pigią kainą, $160.00 se-

\ eliausios mados valgomojo ir mie 
ganiojo kambario rakandus 
kiu divonu

pm-
davenporf, taipgi $525

*225 Viclrola su brangiais rekordais 
už *•)<).00. šis yra retas piguimis ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint

na.

* )*>

PA.HSIDI'ODA saldinas iš 
(‘S nesutikimo savininku.

t i v veni-

P \ RSI Dl. OI ).\ 3 kambariu rūku
li beveik nauji. Parsiduoda vi-

2019 W. 111.

PARS! DI ODA saldinas j trumpą

vi n i n k as 
mis a t d a 
A įsišauk

šventomis d.ieno-

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

PABSIDUODA trijų krėslų burbo
me, viskas inl;us\(a po naujos ma
dos. Biznis išdirbtus nuo daug 
metų. Parsiduoda labai pigiai, už-

241 t:. Chicago, 111.

TURIU paaukauti $165 seklyčios

mojo kamburio stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, jin veikslui, firankos.

$800 Grojantis Pianas už pirmą jmi-

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., ari i

KUOMET Jus norite pirk
ti arba paaštrinti skustuvų

te) pas K. A. VOGEL,
201 N. Clark Str., Chicago 

Arti Lake St.

R

K. J. Fillipovich

ir Paskolos
Apsaugoja nuo ugnies namus, 
biznius ir rakandus geriausio
se kompanijose, taipgi kas no
rite pigiai pirkti namų ar lotą, 
kreipkitės po nurodytu antra- 

, su, nes randasi didžiausiu bar- 
jgenų, taipgi kurie turėjo Bail
okoje insurance. Alsišaukile pas

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

3149 S. Morgan St., kerte 32 rt.

Specialistas ant
Moteriškų, Vyriškų ir Vaitkų

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

Telephone Yards 687

būti | musų mo- 
klesąs. Mokina-

Klesose irgi turi- * 
I > s.dMamoksHų 
suprantantienM

DYKAI. Ra.šyk laiškų 
KATALOGO.
KLEBU BKYlžll S. -- Tiems, ki 
kyk'»:y ypatiškai, turime dienines 
me daugiau valandų negu kitos mokyklos,
nie atskirų kursų, sutaisytą mu-ų pačių del 
greitam išmokiiiimui Anglų kalbos. Daugiau 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius, 

\ jakas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklom 7:H W. 18th St.. ir 1741 W. 4 71 h 8t.

Laiškus adresuoki!: American School uf Languages, 1741 West 47th St., Chicago, Ill

DYKAI

Veisliti Atsiradimas
. Leidinys “Lietuviu

;c§ar-

!
 Telephone Humboldt 1278 Q

M. SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytoja* Ir Chirurge. Q ^.*<4
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai- M į 

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų. Q j
Q OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., S
Q Kampas North Ave., Kambarys 206. Q
W VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; Q 
O 1:80 iki 8 ir 7 :30 iki 9 vakar*. o

Žurnalo”. Dabar galima
Kaina 15c. Adresuokite:

“NAUJIENOS

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

Ro bev

AKIŲ 8P22CIALI8TAS

A .-A

Prirenka visiems tinkamu* akinius, cgramt 
nuo ja ir 
786-88 Milwaukee Ave 
lubos, 
rui.

patarimus duoda lykai.
arti Chicago 

VALANDOS' Nuo 9 išryto 
Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 

Tel. Haymarket 2434.

A ve. 2-ro> 
ii; i viika- 

po pietų.

Telephone Drover 9693

Or. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Bpccialistn* Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų ligų.

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

3354 S. Halsted St. irti 34 St. Chicago

hn. M. HERZMAN!
IŠ RUSIJOS

X Gerai lietuviams iinomas per 16 m*- A 
D tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas X 

ir akušeris.
V Gydo aštrias ir chroniškas liprns, vy- 4* 
A rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias M 
X metodas X-ray ir kitokiu* elektros T 
Ą prietaisus. jl
•f Ofisas ir labaratorijaų 102K W. 18th 
M St., netoli Fisk St.
S Valando*: Nuo 10—12 pietų; ir 6—8 A 

vakarais. Telephone Canal t>110.
A Gyvenimą*: 8412 S. Halsted Street. T 
Q Valandos: 8—9 ryt*, tiktai. X

Or. M. I. EPSTEIN
CYDYTOJASirCHIRKRGJIS
Specialistas moteriškių 

vyriškų Ir vaikų ligų
Ofisas ir Gyvenimas t

3600 S. Ilalsted St., kam p 36 et
Ofisas Atdaras iki 10 vai, ryto, 1—3 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

d siM’ <4- CSB *$•4* <C «£» -K 2* -J MB4* W 4-

| PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS I 
§ Ant Durų, Lentų Kernų ir Stoginio Popieros g 
į CARR BROS. WRECKING CO. į 
g 3OO3-3G39 S. Halsted St., Chicago, Ill. į

Telefonas Canal 3717

Aknšerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Tenjisylvanijos Hospitalėse ir 
Philadclphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždjką duodu rod< 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru-

CHICAGO,

Jeigu

Jeigu

REIKALAUJI AKINIŲ
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos 'Tau ašaros krinta iš akiŲ, 
Tau skauda akys, 
skaitant raides susibėga j krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba,

Jį Jeigu tau skauda akys skaitant arba aluvant, tvokart I*
.reikalingas akiniy.

§ Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metq pa- 
J tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių Ir 
¥ akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
| JOHN J. SMETANA
T ARin SpecialiatHdS
♦ TF.MYKIT MANO UžRASA.
£ 1801 SOLH'H ASHLAND AVĖ.
§ Kampas 18-tos gatvės Ant Platt's Aptiekęs 2-ras augitaa. 
A Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va. Ncdčliomis nuo 9 ruto iki 12 dieną, 
¥ Tel. Canal 5335.

j fMKTMAS^ »•; W1SSIG
Y B r*. M 01 ■ • t* W'*oyvJ - ■

#-♦«!«« A< ♦ A ♦ <5h -O < <S$» 4 «JJ» o

y saw krajsis
Gydo visa* lira» vyr< ir rtioUrę

Nežiūrint kaip ulsisenijotioi ir neišgy down* yr«.
<5p4claliikfti ardo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslė*, uinuodijimA krauje, 

iicas, lairdas, rmmstiy.uią, galvos skausmus, nkausmus nugaroje, kosOjitna, s«rkJls 
akaudejimą. ir paaloptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite šia fcr 
p-ereitikrinkit*/, k«į jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir LlgyM 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: uuo 10 ryto iki B vai. vakare. Nidfliomis Iki Ii diaae. 
190€ BLUE IfcLAND AVĖ., kampas li-toa ftat.. t iriu j Baakat. Tai. Caxal




