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Reikalaujama iš lenkų kareivių
Vokiečių karumenė koncentruoja^ 

ma prie Sveicarijo rubežiaus; I 
Šveicarai bijo užpuolimo.

Naujas Rusų karės ministeris.

VOKIEČIAI GALUTINAI j čiai lengva jiems padaryti 
SULAIKYTI RUMUNIJOJ kad Franciios - Šveicarijoj

LONDONAS, sausio 19.— 
Rusų ir rumunų pranešimai 
pažymi vieną ir tą pati —

pirmyn Rumunijoj galuti-

tos. Naujausios

Manoma

kalavimus.

RUMUNIJOJ.

LONDONAS, sausio 19. 
Bevieliu telegrafu pranešta 
iš Petrogrado, jog Rumuni
joj vokiečiai tapo sumušti a- 
biejuose sparnuose, o taip
gi, jog iie apleidžia miestą
Braila.

PRAŠO Iš LENKŲ 
KAREIVIU. 4-

LONDONAS, sausio 19>- 
Laikinė Lenkijos taryba iš
leido proklemaciją, kurioje 
tarp kitko kalbama, kad at
ėjo laikas Lenkijos atgimi
mo, kad Lenkija turi atsi
griebti ir tas vietas, kurias 
iš jos atėmė rusai. Toliaus 
kalbama, kad ateityj Lenki
ja tapsianti konstitucijine 
valstybe. Ir pagalios apsis- 
tojama ant to, jog Lenkijai, 
kaipo neprigulmingai vals
tybei, būtinai esanti reika
linga savo armija. Ją tai la
biausiai ir kviečiami lenkai 
sudaryti. Vadinas, už “ge
radarystes/’ t. y. “neprigul- 
mybę” vokiečiai jau reika
lauja atlyginimo — armijos.

Len k i j os vi ce- k a rali u m i

law Niemojewski.

VOKI E č IŲ K AR 11 JOM E 
NĖ KONCENTRUOJAMA

PRIE ŠVEICARIJOS

Bijomasi užpuolimo.

LONDONAS,

1

Vokiečiams te-
pereiti per Svei 

įsibriauti Franci 
pusės. Tai ypa

rubežiai palyginamai men-

nurodo,

giasi prie tokio žingsnio. Jie 
maukia čia daugybę karino
me 11 ė s. V i e t a v o k iečių k o n -

riuomenės. siunčiama 
cari ios ka

riuomenė ne kur kitur,

PERMAINOS RUSŲ 
NINISTERIJOJ.

paskirtas karės ministeriu 
o buvęs ka 
Čuvajev pa;
bes Tarvbon.

ministeris

VOKIEČIAI PLENUOJA 
VISAI ATKIRSTI AMERI
KĄ NUO TALKININKŲ.

AMSTERDAM, sausio 19
— Patirta, jog vokiečiai ni

kaip sulaikyti galutinai ga
benimą iš Amerikos į Ang
liją ir Šveicariją amunici
jos. Užpuolama vokiečių 
kruizerių ant talkininkų 
pirklybinių ir pojuriniai lai- 

, tik viena 
tų pienų priemonių.

VOKIEČIŲ SUBMARINĄ 
PASKANDINO .16 LAIVŲ

AMSTERDAM, sausio 19 
—Iš Berlino pranešama, kad 
ką-tik sugrįžo uostan vokie
čių submarina, paskandinu
si 16 talkininku laivu.

VOKIEČIŲ UŽPUOLIKO 
AUKOS AUGA.

, sausio

gia netik kad rėkia, jog rei-

4manoma, kruizerį

ntiko vandenyse sulig vienu
■C' < f i ■

nius laivus, 
kruizeriai
jiniui ant Vineta. Prie to 
dar ir japonų laivas taipjau 
tam tikslui plaukioja tose

vietose, kur manoma, Vine
ta galėtų būti.

Tarpe angliškųjų kruize- 
rių yra kruizeriai Vindicli- 
ve ir Glasgow, kurie gali 
plaukti nuo 20 iki 26 mazgų 
valandoje.

Be vokiečių užpuoliko da
bojama laivas Tinto, kurs, 
kaip spėjama, pristatęs vo
kiečių kruizeriui reikalingus 
dalykus—anglis ir kitas rei- 
kmenas.

Anglų jūreiviai pripažįs
ta, jog pagauti vokiečių lai
vą, nešantį taip didelę pra
gaištį, yra gana sunku. Sun
ku, sako jie, todėl ir pasaky
ti, kapi greitai pavyks jiems 
tatai padaryti.

BIJOS, KAD VOKIEČIŲ 
KRUIZERIS NEPRADe 

TŲ SAVO ŽYGIŲ 
ŠIAUREI.

NEW YORK, sausio 
Kaip vieni spėja vokiečių 
kruizeris Vinetta, kaip kiti 
mano, kruizeris Moeve —tas

19

ninkams, apskaitliuojama

už 15 ar 20 milionų dolerių 
Tečiaus tai dar ne visa.

iš pietinio Atlantiko šiaurės 
link, ten kur svarbusis ke
lias talkininkų laivų plau
kiu iimo randasi. • Abejoja- 
ma taipgi, kad tik tas liavas 
nebūtų užgrobęs ir paver
tęs į savo pagelbinius laivus 
keleto pirklybinių laivų.

Kaip ten nebūtų, sumiši
mas delei vokiečiu kruizerio 
žygių didelis. Laivų ap- 
draudos kompanijos pakele 
apdraudę sęryšyj su pask- 
lydusiomis žiniomis dviem 
nuošimčiais.

■ Daugybę kruizerių siun; 
čiama gaudymui vokiečių 
“jūrių vilko.”

WASHINGTONAS, sau-

stovų buto komisija nubal
savo pabudavojimui Chica- 
goje naujo pačtos namo pa
skirti $4,250,000.

Pragyvenimo brang 
gų augimas ritasi želve

VOKIEČIAI PRISIPAŽĮ
STA APLEIDĘ TRAN

ŠĖJAS.

BIERŽYNSKIO BANKO 
REIKALAI

VISUR TAS DIEVAS 
MAIŠOS.

BERLINAjS,, sausio 19.— 
Vokiečių kar^s štabas ofici
aliai pripažįsta vokiečius ap 
leidus tranšėjas netoli Ser- 
re, Somme fronte. Vokie
čių pranešimas skamba:

“Po susirėmimo netoli Se- 
rre, mes apleidom dalį prie
šakinių pozicijų. Tatai at
sitiko naktį i^ 12.13 d. sau
sio. Nuo to laiko kalbamoj 
apielinkėj kasdien veikia ne
paliaujamai įunkioji artile
rija, taikydama į apleistą
sias pozicijas*”

Matyt, jog'vokiečims y- 
pačiai svarbios tos pozicijos 
buvo, jeigu jie taip neatlai- 
džiaŲbombarduoja, idant iš 
jų išvijus užėmusius jas 
priešus.

IMLIUS, TURĮS PANAI 
KINTI POLICIJOS

GRAFTĄ CHICAGO.!

SPRINGFIELD, Ill., sau
sio 19. — Clettemberg įnešė t
valstijos legislaturon bilių 
anot jo turintį panaikinti po 
licijos graftą Chicagoje. 
Clettenbergo sumanymu rei 
kalinga atimti iš mayoro po
licijos departamentą. Polici
jos reikalus ąnot jo biliaus 1
reikią atiduoti trijų teisėjų 
žinion —^vyresniojo teismo 
teisėjo, api^4io ir pavieto. 
Šitie teisėjai turėtų pa
tįs paskirti policijos virši
ninkus; jie sulig biliaus su- 
mnymu turėtų peržiūrėti ir 
visą policijos veikimą. Girdi, 
tuomet graftal policijoj su
mažėtu.

Vakar teisėjo Eastman 
kambaryj, 10 vai. išryto ta
po išrinktas trustisas likvi
davimui subankrutijusio 
Bieržynskio banko reikalų. 
Teisėjas paskyrė trustisu ko 
kį tai Reinbark. Trustisas 
pastatytas po $50,000 bon- 
dsu.

Žmonės, tai yra depozito- 
riai labai neužganėdinti 
tuo paskyrimu. Dalykas 
mat tame, kad jie tikėjos, 
jog trustisais bus paskirti 
žmonės iš jų pačių — depo- 
zitorių tarpo. Jie mat ma
nė .kad vienas trustisu bus 
lietuvis, kitas lenkas, o tre
čias italas.

Advokatas Fellt tečiaus 
pastatė Reinbarko kandida- 
utrą, ir gana. Jis ir tapo 
užtvirtintas. Kuomet gi de-1 
pozitoriai pradėjo išmėtinė
ti Fellt’ui, kad jis pasielgęs 
ne sulyg jų noro, tai Fellt 
atsakė, jog galima bus rei
kalaujamus žmones paskir
ti prie išrinktojo trustiso. 
Tas prižadėjimas betgi ne
labai nuramino depozito- 
rius. Girdi, kad ir bus pas
kirti tie žmonės, tai kas iš 
to. Jie išrodysią kaip ko
kie parapijos komitetai prie 
klebono, kurie gali kalbėti, 
bet kuriu klebonas neklau-

LONDONAS, saVgio 19— 
Anglų laikraščiai paduoda 
sekamą žinią: Vokietijos 
farmerių associacijos susi
rinkime, Associacijos prezi
dentas Dr. Roesicke užreiš- 
kė, jog Dievas gelbsti vo
kiečiams skandinti laivus, 
kuriais gabenama maistas ir 
amunicija Anglijai ir ki
tiems Vokietijos priešams. 
Girdi, Dievas nubaudęs An
gliją ir tuo, kad ten taip 
prastai užderėję javai, jog 
jų neužtenka šalies išmaiti- 
nimui.

Indomu, ką atsako i tai 
talkininkų Dievas.

$13,449,000,000 VERTĖ VI
SŲ SUV. VALSTIJŲ FAR- 

MŲ PRODUKTŲ.

WASHINGTON, sausio 
19. — Kainos visų produk
tų, kuriuos Suv. Valstijų 
f a r m e r i a i pagamino 1916 
metais neša $13,449,000,000. 
Dar niekuomet šalies istori
joj farmerių produkcija ne-

674,000,000 didesnė, negu 
kainos produktų, pagamintų 
1915 m. ir $3,500,000,000 di
desnė, negu 191.4 m.

Vienas depozitorių.

SUV. VLSTIJŲ PASIUN
TINYS APLEIDŽIA 

BERLINĄ.

19.

PAVOJUS NUO NUMI
RUSIŲ.

LONDONAS, sausio 19.— 
Anglijai naujas pavojus 
gresia. Stoka graborių, sto
ka medegų, reikalingų bal- 
zamavimui, stoka ir kitokių 
dalykų, reikalingų laidoji
mui. Numirėliai guli dieno
mis nelaidoįti. Bijomasi, 
kad nekiltų delei to limpan
čios ligos.

LONDONAS, sausio 
Iš Vokietijos pranešama, 
kad rezignuoja Suv. Valsti
jų pasiuntinys Berline, Ge
rard, nesenai pasakęs sure
ngtam jo garbei bankete, jog 
dar niekuomet nebuvę taip 
puikių ryšių tarp Vokieti
jos ir Suv. Valstijų, kaip 
šiuo laiku. Patyrę apie tą 
spyčių Washingtono diplo
matai pareikalavo iš Gerar
do paaiškinimų. Gerard 
pasiuntęs juos, o kartu buk 
padavęs ir savo rezignaci
ją, jei Wilsonui pasirodytų, 
jog pasakytas Uspyčius” bu
vo netikusis.

kių augmenų kainos nešė $9 
111,000,000, o gyvulių pro
duktai $4, 338,000,000. Kor- 
nų gauta 191.6 m. už $2,296- 
000,000, bovelnos — už $1,- 
406,000,000, šieno — už $1,- 
„162,000,000, kviečių—už$l,- 
026,000,000, avižų — už $656- 
000,000, bulvių — už $417,- 
000,000, obuolių — už $186- 
000,000, tabako — už $169- 
000,000, miežių — už $160,- 
000,000.

m. javų užderėjimas buvo 
palyginamai neperpuikiau- 
sias, tečiaus augštos kainos 
davė farmeriams daugiau 
pelno, negu kad jie turėda
vo jo derlingesniais metais.

Greene in New York Evening Telegram

PATINKA TALKININKŲ 
NOTA.

WASHINGTONAS, sau
sio 19. — Suv. Valst. užrube 
žinių reikalų departamentas 
aplaikė naują talkininkų no 
tą, kurioj sakoma, kad tal
kininkai nepriešingi Wilso- 
no pr oponuojamai tarptau
tinei taikos lygai. Nors ši 
nota buvo parašyta tikslu 
sušvelninti aštrų talkininkų 
atsakymą į prez. Wilsono 
pasiūlymą išstatyti taikos 
sąlygas, tečiaus Washingto- 
no diplomatai labai užganė
dinti ja.

GRAIKIJOS VALDŽIA 
PALIUOSUOJA VENE- 

ZELISTUS.
LONDONAS, sausio 19.— 

Pranešama, kad drauge su 
išpildymu kitų talkininkų 
ultimatume išstatytų reiko-- 
lavimų Graikijos valdžia 
paliuosavo ir venezelistus, t. 
y. karaliaus Konstantino (ir 
vokiečių) priešus.

CHICAGO, sausio 19. — 
Daugiau 65,000 Chicagos 
mokyklas lankančių vaikų 
turi šiokias tokias akių y- 
das. Vieni jų veik visai ak
li, kitų gi regėjimas tik bis- 
kį įkliudytas.

BIČIUOLIAI PJAUJASI.

PHILADELPHIA, sausio 
19. — Harry Thaw, kuris 
prieš kiek laiko detektivams 
atėjus ji suareštuoti, buvo 
persipjovęs britva gerklę, 
eina eeryn.

NEW 
kivirčai 
i daiktu

YORKAS,. — Vėl 
pas susivienijusius 

republikonus ir
LONDONAS, sausio 19.

Kanadiečiai užpuolė vo-

Darbininką
Judėjimas.

IR JIE RENGIASSTREI- 
KUOTI.

YORKAS.— Base- 
Brolija (baseball

NEW 
ball’istu 
players) išreiškė norą prisi
dėti prie Am. Darbo Fede
racijos. Kartu su tuo base- 
balFistai veikliai rengiasi 
prie streiko.

PASIBAIGĖ KONFEREN
CIJA, KURIOJ SVARSTY
TA DARBININKŲ PRE- 

SOS REIKALAI.

NEW YORKAS. — Pa
sibaigė konferencija, kurioj 
New Yorko, New Jersey ir 
Pennsylvanijos valstijų uni- 
jistai svarstė darbininkų 
spaudos klausimus. Nutar
ta sutverti tam tikrą spau
dos organizaciją, kuri rink
tų žinias ir informuotų spa
udą apie darbininkų judėji
mą. Organizacija tečiaus 
negelbės toms organizaci
joms, kurios de! ko nors at
siskyrė nuo Am. Darbo Fe
deracijos ar yra priešingos 
kokiai nors Federacijos uni
jai.

DARBININKAI PRIEŠIN
GI PRIVERSTINAM KA

REIVIAVIMUI.

WASHINGTONAS. — 
Da rbi n i n kai n eklausys pri
verstino kareiviavimo ista- A.
tymo. Tai]) užreiškė sena
to Komisijai socialistas J. 
Maurer, Pennsylvanijos vai 
stijos Darbo Federacijos 
prezidentas. Tegul girdi, 
pirmiausia kapitalistai eina 
kad ir karėn su Mexika. 
Tuomet, girdi, gal ir kiti ša
lies gyventojai panorėtų ka
riauti. Bet ir tas, esą, klau
simas dar.

SLEPIA MAISTĄ IR 
VOKIETIJOJ.

BERLINAS. — Vokiški 
laikraščiai praneša apie da
ugybę areštavimų, padary
tų už slėpimą maisto daly
kų, idant savu laiku iš to 
pasipelnius. Viename tik 
Berline delei to buvo uždėta 
pabaudų rufsėjo mėnesyj— 
280, o spalių — 273.

BOSTON, sausio 19.—BeL 
gijos kar. Albertas išreiškia 
padėką amerikiečiams už jų 
užuojautą link belgų. Ši pa
dėka yra kaip ir atsakymas 
į 500 amerikiečių laišką, ku
riame buvo išreikšta užuo
jauta Belgijos gyventojams. 
Jautrus pasidarė Belgijos 
karalius netekęs sosto. Ki
tados, geresnėse aplinkybė
se, veikiausia jis nebūtų pa
stebėjęs nė 1000 amerikiečių 
užuojautos, ne tik kad 500.

NEW YORKAS, — Praė
jusį panedėlį 400 žmonių ta
po nubausta pinigiškai už 
spjaudymą ant grindų vie
šose Įstaigose.

tai grasina atsimetimu nuo 
republikonų išnaujo. Vie
nok turbūt jie neturės drą-- 

padaryti tokio žingsnio.SOS

kiečių tranšėjas netoli Ar
ras. Suėmę daugiau šimto 
Belaisvių ir užgriebę keletą 
kulkasvaidžių jie sugrįžo į 
savas trašejas.

HASKELL, N. J.— Pra
ėjusiam panėdėlyj, vėl buvo 
kilę du gaisrai Ifct Pont pa
rako kompanijos idrbtuvėse



Ego et nonego

Man tankiai ateina į gal- 
mintis, ar tik žmonės, 

.tzzintis protą, dusią, išmin
tį arba kaip dabar gilozofai 
vadina “ego”—“aš” “subje
ktą”, negalėtų nuo gyvulių, 
taip-sakant, tinkamo pasiel
gimo pasimokinti? Ar ne
būtų geriau vieton žodžio 
“žmoniškas” pavartojus “gv 
vuliškas”?

Tik pagalvokit. Žmonės 
turi protą, jie žino, kad al
koholis naikina sveikatą, bet 
jį vartoja; o, 
kvailiausias “ ” avi-

na degtinės bonką. Karvės 
kramto žolę ir tuomi savo 
organizmui suteikia šilumą 
arba maistą; žmonės moka 
po centą už gumos žmotelį 
ir paskui bereikalingai tam
po kramtymo muskulus ir 
dilina auksinius dantis. Vy
riškas balandis (karvelis) 
su savo motere nesibijo ant 
stogo visiems matant pasi- 
bučiuot; žmogus - vyras su 
motere pasibučiuot prieš 
šliubą tik tamsoj teišdrįsta, 
o po šliubo jis ją nesigėdi 
viešai paniekinti, o priva
čiai apkulti. Kvailiausias 
mulas tik tada anglių veži
mą-tempia, kada vežėjas 
jam botagu pasturgalį dul
kina ir niekados nedirba tai, 
ko nepajiegia; žmogus pats 
savo “liuosu noru” nueina į 
dirbtuvę ir prašosi, kad tik 
jam butų leista dirbti ir ga
vęs džiabą jam atiduoda vi
sus savo muskulus ir nervus 
pakol džiovos bakterijos jo 
kūną galutinai į dulkes pa-

Jei šunims prisieina karė 
užvesti, tai jų vieni nerašo 
ir nesiunčia jokių notų, o 
kiti eina pešties — jie visi 
stoja i kovą ir kaujasi; o 
žmonės? Vieni jų, anot fi- 
lozofo, mušasi karėse, o ki
ti sėdi kabinetuose ir kares 
.aprašo. Alkani vilkai ne
klaupia ant kelių mėsos pra-

lėn nesimeldžia ir neprašo 
dievo, kad jis jiems padėtų 
“priešus” apgalėti, nes pa
tyrimas jiems parodė kame, 
kaip ir kada galima turėti 
pasisekimas; žmonės da ne
spėjo ant tiek išsivystyt, kad 
vilkiškai šiame dalyke ga
lėtų ir mokėtų pasielgti.

Nudegus ant karšto pe
čiaus padus katė sykį ant vi
sados daugiau ten 
džia nevaikščioti;
truf nolicistas irai v

nuspren- 
jei žmo- 
į pramu-

porą savaičių: užgijo gal
va, ir jis vėl balsuoja už tą 
pačią policiją.

Kur jus matėt, kad koks 
nors šieno priėdęs jautis sa
vo draugui ar draugei pavy
dėtų pavalgyti to pačio mai
sto? O jus žinot, kad žmo
gus - kapitalistas sukrauja 
kiaušiniu milionus i ledine.

N A U J I E N O S. Chicago, III., ’ti,r..r^.-T--.‘--Tnin~l m-riiiiwiHfj.r.-iwnwi?iimt»inrt’.'wnrm«rnnTTi:-"iniiwrimmTF.n.r . ■ n—i n

tiems nė parduot nenori.

vunų pasielgimą visokiose 
aplinkybėse, o pamatysite, 
kad žmonės toli gražu ne

timą apie dorą, artymo mei-

, tensingesni, la-

Gal jums reikia faktų? Jei 
taip, tai tik panaudokite sa-

bet man rodos, kad dievo 
paveikslą turintiems bei pa-

produktams (t. y. žmonėms) 
galėtų kiekvienas gyvūnas

mo (gyvuliško) pasielgimo,

ar nebūtų naudingiau

kyklą įrioglinti, duokim sau, 
anglims vežti netinkamą 
mula? — ar vieton žudymo 4/
instruktorių - oficieriu — v- u
nebotu 4-
kokius nors apysenius mar
gius? Visa bėda tik tame, 
kad žmonėms reikėtų mo- A-

pastatyti

vunafns reikėtų ant tiek nu- 4-
pulti, kad sau pasivėlinti ap-
u* Al 4 Vi Utį A i A A A \ / 4 & A UI JklAlKJClj

ko reikalauti iš jų žmonėms

tų naudingiau vieton garsi
nus p. Rockefellerio moksli-

mus visokios rųšies mokyk
las uždėti kokia nors bend- 4-
rovę, kuri su gyvūnais susi
žinojus žmonėms nurodytu

Biznis

Šiandien yra gešefto arba 
^.nio gadynė. Anot filoso- 

ėdamu, 
mokslą

jei nenori būti 
:ita ėsk.” Aš ir

sau gražų gyvenimą pasida
rius. Mokykloj profesorius 
mums nuolatos aiškino kaip 
tinkamiausia su pacientais

patarnavimą paėmus. Tai 
b u vo myli m a s k i e k v i e n o4.

žinai paliko.
am

vadinamu

mums receptus, tūkstančius
receptų, bet jis velniškai 
praktiškas buvo. Štai: jis 
pats savo praktikoje varto-
ja 10 receptų, kurių vienas 
tinka kiekvienam ligoniui ir

ve dyspepsiją suranda, o ki J kiekvienoj ligoj. Mano kny-

::IŠKILMINGAS BALIUS::
SU I’ROGILVMU

Rengia LIETUVIŲ NEPR1GULMINGAS KLIUBAS, įvyks 
SUBATOJE, SAUSIO - JAN. 20, 1917 

MILDOS SVETAINĖJ, 3142 So. Halsted St.
Program© pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga 25c ypatai 

Gi’rbiamoji Publika, atminkite tai, kad tam Vaka
riu yra paimtos abidvi ruimingos Mildos svetainės, ku- 
riy vienoj atsibus programas, šokiai ir kitokios žais- 
inč<« antroj gi—bus puotos ruimas, kur bus įvairus gė- 
r i arui ir skimųs užkandžiai. Taipgi tg. vakarų bus su
teikti, garbės ženklai užsitarnavusiems Kliubo nariams.

Todėl gerbiamos publikos meldžiame neužmiršt 
Sausio 20 dienos ir kuoskaitlingiausia atsilankyti.

Kviečia KOMITETAS.

% %%%%%% CH-U %(&4> Qj %

URA VISf! RENGIA ’’BIRUTĖS” DR JA

Kova Ties Žalgiriu
Sausio-January 20 ir 21 d., 1917 m.

Prasidės Subatoj 7:30 v. vak Nedėlioj 4 vai. po pietų

”, tai dar lab

“Birutė” yra didžiausi, turtingiausi ir i 
kad prie jos visiems yra užsiėmimo. Ku

“ i
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gėlėj jie visi užrašyti — ir 
daugumą jau iš atminties 
žinau. Tokis žmogus, tai ti
krai vertas profesoriaus va
rdo. Kada tik aš pamatau 
savo “alma matter”, tai vi-

profesori as.

lich’o šoniniu retežiu teori-•- (

ją, bakteriologiją ir kitus 
dalykus, kurie duonos mums 
daktarams, nesuteikia. Aš

pasakysiu, kad daktarui ne

logiškos permainos įvyksta

ir pacientui parodyt duris.

gi iš manęs paliktų, jei aš li
goniui pasakyčiau: taip ir

kyti, kad gyvenimo aplinky
bės jam neleidžia tinkamai 
gyventi. O man pačiam tai 
prisieitų Olsewskio bankoj 
darbo jieškot arba kava ir 
duona mist. Tada ligonis 
daugiau pas mane neateitų, 
aš užmirščiau receptus ra-

tai geriausia taip padaryti:

skystimo didelę bonką ir te

nyks, o jei ne — padaryk 
jam operaciją. Dolerių vis

kio ir liepk ateit už savai-

niui nupasakot apie

me u z e
CICERO, ILL.

Ned., Sausio-January 21 d., 1917 m.
Lietuvių Darbininku Bučcriu ir Groseriu Sus. Am.
J. JUKNIS SVET., 1832 W. 1 11h St., arti 49 avė.

WMWWW/WMWMmM
monev . 5(1.00

i

55.10

žmogelis tampa užhypnoti-

Taipgi yra geru daiktu o-

nes tas parodo mokslingu-

rbos priduoda, o bizniui tas 
labai tinka.

Ant galo pasakysiu, kad 
aš bandžiau keletą metų bū
ti teisingu, žmonėms papa
sakodavau kaip hygieniškai 
užsilaikyti, kaip nuo ligų 
apsisaugoti. Mat tada aš 
turėjau miesto darbą ir 
man nerūpėjo duona. Dabar

bsiu už porą dolerių dienai, 
kuomet paprastas juodran- 
kis uždirba tris ar keturis. 
Juk aš mokinausi*irneberei- 
kalo naktimis nemiegojau.

Atskaita
jaus nuo Gruodžio 1, 
iki Sausio 1, 1917.

mt;

Gruodžio 1, 1716 balan
sas ....................................... $16353.18

Per vielos L. S. E', skyrių nuo 
įvairių rengimų Barine, Wis. 100.00

Per K. Jakubka nuo draugiš
ko vakaro pas M. Jakubko, 
Cicero, III.

nų pas S. Kaneerevičių, East
Arlington, Vt..............................

Per “Laisv”’ iš Collinsville. 
Ill, prisiuntė J. Cebanauskas

\ rlington,1).

8.50

teta nuo Benld, III. lietuvių . .
Per J. I. Alexis už štampas 

*20, ii’ *1 nepažymėta nuo ko, 
uopa *50, 

. 71.00 
sekančiai:

*8, vestuvėse Tamošausko su 
Pajuodaite, Westville, UI *10.30, 
lietuviai iš E. Hammond, Ind. 
*5.65. vestuvėse Glemžo su
Radauskaile Chicago, 111 *15.2.) 
prakalbose DeKalb, 111. $00.0d 
vestuvėse Janulaičio su Baigiu-

bose Rockford, 111. Su.20, ves
tuvėse Strumskio su Batasaite 
Chicago, III. $17.00,' vestuvėse 
Tumoso su Zakareviciutr Ci
cero, 111. $15.50, P. Karanaus- 
kas Arlington, N.J. $1.10. viso 153.15

Per F. Juodis nuoMnzikos My-

. 0.70ro. III............................................. •
1‘er P. Kurkulj nuo L.S.S. 

kuopos surinkta lietuvių die
noje Philadelphia, Pa ..........

Per vietos I., s. I'. skyriaus 
pasidarbavimų nuo St. Louis, 
Mo. visuomenės ....................... 30(1.0(1

Per K. Gugi iškolektuota če
kis iš Tananevicz banko nuo

l’kėsų Kliubas *20.00 ir Dr. Vu
. 175.00šk n $5.00, viso . . . .

Per krikštynas pas 
So. Boston, Mass . .. ... 11.00

Per “Tėvvnc” nuo 215 kuo
pos S. I,. A. Poolvillc, N.Y. 25.00

Per “Laisvę” nuo vestuvių 
St, Tvnr,.i<)no •Sl,1 V. Bamanaus- 
kiute Binghamton, N. Y. $9, 
nuo L.S.S. kuop. Los Angeles, 
Cal. $15, ir G. Alcksiunas Gre 
sham,, Ohio $1.00, viso

Per “Keleivį” nuo 
Dr-slės susirinkimo Bridgeport 
Conn................................................ 3.15

Per J. Kavaliauskų nuo L. D.
K. Gedt'inino Ckesų Dr-stės
Boston, Mass. ...»................... 1.75

Per !•'. J. Bagočių nuo Aline
P. Delano Quiney, Mass.......... 5.00

Per K. Tamašiunus nuo ba
liaus parengto sekančiai: L.S.S. 
116 kuopa, D. L. K. Keistučio 
Dr-tė, Pilielinimo Kliubas L. L. 
Mokslo Draugija, S. L. A. 22-ra 
kuopa ir I). M. Draugijos Det
roit, Mich. . ...............     210.00

Per “Ktdeivį” nuo susirinki
mo pas Sadauskų Marhoro Mass 6.50

Per “Naujienas” nuo Dr-lės 
Dramos Dainos ir Laisves, Eng-

uz monev order 10c

V. nuo svetimtaučių . . 
er vietos L..Š.F. skiriu

25.00

00

Ambraziunus Waukegan, III

Vicius So. Boston, Muss..........
Per K. Gugi auką nuo Rosi 

land, Kensington ir West Pull
man, 111., lietuvių draugysčių ■

. 1(1.(Ml

dorf, Iowa....................................... (i.5(1
Per “Naujienas”: Laimutė 

Chicago, III. *1, krikštynose 
pas Gahnjnus Chicago, III. $1.25 
krikštynose pas Dikša Chicago, 
III. $5.(10, viso .......... '................ 10.25

Per Prank Kawaliauskas au
ka nuo 1). L. K. Keistučio Wil
kes-Barre, Pa............................... 20.00

Per vietos L. s. K Montello, 
. 50.00 

nuo kūčių 
uską Chica- 

cago, III *.'».75, money order 5c .3.70
Per B. Skerstoną nuo I). L.

K. Gedcmino l’kėsų Draugijos
So. Boston, Mass ................... 100.00

Per John B: irron nuo krikš
tynų pas M. Maslauskij, Collins
ville, III....................  i.oo

Viso per Gruodį mėnesį

Viso su balansu ................*18058.53
išlaidos.

K. (ingiui L. .8. b'. Pirminin
kui išlaidos už du melu .... *86.00

K. .Šidlauskui išlaidos už du 
melu L. s. E', iždininkui (pp. 
(ingiui ir Šidlauskui, lai yra ra
dinės išlaidos) ....<.......... 1 13f.ot9-

“Laisvt'i” už 500 kanvertų . . 2.00 
t ž išmainymų privatiškų 

čekiu

nansu Basi., už technikų darbą 
už du menesius, 
Gruodi

per Gruodi mėnesi

20.00

Finansų Hast.

ATSIŠAUK IT.

randasi

| Iowa State Savings Bank |
V** ■■■■■** ■■ ■"'■ »«■■■»■«■■ I ■ U!!■    ■■ I II I, III*. .... — ... -L~- || » JL »

g

Kapitalas ...................... $100,000 $
Neišdalintas Pelnas . . $20,000 8*

Po Valstijos Priežiūra §
Nare Sioux City Clearing § 

House (Bankinio Susinėsimo o 
i j • . \ o

('or, Fourth and Jackson o

Sutaisytas iš formuios-
l’<<c;>to: sutrikto išinintin

i nu i pasek tningn 
o ir i.iitiu. ger- 
. d u f ui io, ooh'Gfi

feno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje pi r šimtmečio—2&e. 
UŽ bonkuię \ieos<? aptiekose, 
arta galite u>-<»akyti tiesiai jį 

• F. AI). KICHTFR ® CO. 
74—SO WathiijIce Street Me* Tak.

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto-

gvai sujudinamas, nulindęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stų atmintį, prašių regėjimą, 
dvokiantį kvapų, širdies plaki
mų, katarų, prakaitavimų ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, ajisvaigimų, 
tamsus linkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 

NkWiinas, dusulis, spuogai, ru
di plėniai, žaizdos, užnuodija
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate 
g\ dymo.

Jeigu jus pirmiausia esate 
atsargus nuo bile ligos arba

h;ind\ darni,

('ialista pirmiausia ir čėdykite 
laika ir pinigus.

gas. liet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo speeiališku- 
mo ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa

lio metų, gydyme vyriškų li
gų, kurios suteikia man daug 
pirm\ bės.

Mano sąžiniškas patarimas

tikrų medikališkų patarimų ir 
gydymų be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai atidėlio
site. jus husite vienas iš dau
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai 
apgailestavo, kad jie nesimatę 
su geriausiu daktaru pirmiau.

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darodv imis. Kuomet dėkingas 
ligonis sakvs jums, kad aš jį

ir nusiminę
v\ rai

dykai. Valandoš!

DR. SCHNEIDER
1553 W. 17 g t v. kam. /Ashland 
Ave., antras a įurštas, ('hieago.

Geriausia Laikrodel. Krautuvė.
Visokia auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypatingai laikrodė

lių, Aliubinių žiedų ir 1.1., paviuodu pigiausia kaina. Gerai 
taisau visokius laikrodėlius. Kviečiu savo draugus ir pažįsta* 
•nūs ateiti ir pamatyti mano naujų krautuvę. Adresas:

J. VENCKUS
903 W. 33rd St., prieš pat šv. Jurgio bažnyčią, 

CHICAGO, ILL.

is širdies
St. Biežio. J. Ilgaudo 1a: 

Širdis ir Gyvenimas.

Darymas ir Žinojimas.
Pirmi Žingsniai į Augštesnįjį Gyvenimą.

5U FFfĘRG/STS RSSEMDLED hOfčDUTY"RND OOlN^PtCHET SERVICE RT WHITE HOUSE GRTE

Padrasinimas.
£

Kaina 15c.
Photos by American Press Association.

Sufragystės pikietuoja prezidento namą Washingtone. Ant vėliavų, kurias jos teį
veiksite, kad suteikus moterims balsavimo

I
ko, parašyta: “Pons prezidente, ką jus 
teises?”

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, Chicago, III.
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Skaitykite ir platinkite “NAUJIENAS'; (iidj lietuviu dienraštį
NAUJIENOS

.IQJQ k* 
bulni: 
reikalu

Iii 

T g I ii

“NAUJIENAS”
“NAUJIENOSE
iš karės
apie moterų klausimą, apie jaunimo reikalus
“NAUJIENOSE
Amerikos, taip ii
šokių apgarsinimų, kurie pasakys Jum

varna.
medaus 
shenan- 

lulo

MASBEK 
n Lumber Co.
sih:l 
ink Mnfg. Co.

RUSSIAN
TURKISH

f3ATH
WITH

šyla, taigi
Čia paduo- 

Isibuvusiu pre- 
ruodžio 20 d.

pn
I d. skaitė Martynas Du 
lemoje “Nuolatinis Me

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

. F.L. Takoti 
Specialistas 
ei v\tu ligų.

Spring Valley, m.
Nuo 1 iki 7 |(l. vasario 

field, Ill.

U U (r H »

cill CAGOJ 
vedamoje I 
ring House

lai apmirimo i 
rimtesnio patvaros 
Oi daugelis leidži

čiai darbininku išeina 
juos pasitinl

skaito moteris, merginos ir jaunuomenė, nes 
” telpa kiekvieną dieną daug naujienų, žinių 

iš viso pasaulio, politiškų, moksliškų, apie sveikatą,

laip. gruodžio 40 d. p surengi 
smagu vakarą. Žmonių, kai] 
del tokios neskaitlingos koloni

apie lai jau buvo 
neužsimoka karloli 
du visa eik

kuomet p-as B 
’ vėl sugrįš į šią 

kuomet bus galim;

Iki gorius pa- 
sezona ta ik v Ii < v
s seredomis.

persisKyrinių. keist 
tūli žmonės dūlei to 
menko galvosūkio, 
kurios poros, 
negalės s ūgy v 
gražiu budu, t. y. nesipese ir ne
areštavo vienas kito. l uti tuo 
negali atsistebėti. Kai]), girdi,

Gruodžio 31. d. Socialist Par
tv Lietuvių Skyrius laikė savi 
menesnį susirinkimą. Tarp ki 
ta išrinkta nauja valdyba. Se
kamiems 1917 melams valdy 
bon įeina šie draugai: V. J. Du 
bendris org., Antanas Liutkus

e-r te a r no. 
Pastaruoju 

iai labai pa

as M. X. Mockus 
pažymėtose vir
io 25 d. vasario

telpa daug pajieškojimų giminių, kaip i: 
iš Lietuvos, pajieškojimų darbininkų ir vi 

kur ką pigiai pirkti

Šitą savo įsivatždinimą jie stun 
giasi pernešti net i draugijų su 
sirinkimus

vien pereitais melais čia persi
skyrė devynios lietuviu poros 
iražus būrelis ar m*? Tikrinu 
ipsivedimų ] 
buvo nei k ii

kad atitraukus 
nuo badaujančių 
seserų Europoje 
siant i šį miestelį 
iš Lietuvos p 
Žemaiti*! jis gi 
Jimiems parapijonams, kai 
neduotų “nei cento“ nuken 
siems del karės. Girdi, oin

įvyko čia
d. M. Dundulienė 
Po prakalbos tūlas 
kelia ta savotišl

Nenoriu būti pranašu, bet vi: 
dėlto žinau tikrai, kad Lieluvo 
je medaus kalnų nėra.

Je, geiivs markas, bet sviete

12th St. Tol Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3314-16 W. 121 h Si., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12lh 
St., Chicago. HL

cago III.
Šiuo kariu p 

kalbės lik čia 
lose, kadangi 
jis turės vykti Walerburin byli
nėtas su kunigų pakalikais. Bet 
kadangV aš nulaikiau 'iš įvairių 
lllinois’o miestelių lai
škų, kur prašpma, kad ir pas 
juos atsilankytų p-as M. X. Mo
ckus, lai daliai* pranešu, kad jų 
reikalavimai bus išpf.ldyla kovo 
mėnesyj 
Mockus

šose sueigose! Vieloj lokių ne
gudrių klausimu butų gera, kad 
tas draugas imtų ir perskaitytų 
bent vieną nuosakiai parašytą 
tuo klausimu knyga.

Sutaisau receptui! bu didžiausia ntyda, 
nežiūrint, nr tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie 

tuviška nptieka Bostone ir Massachu 
setts valstijoj. Gyduolių sralit gaut ko 
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga 
lit reikalaut per laiikuv, o ai prisių- 
imu per cxpresą.

K. SidltkvisRis
Aptiekorius f r savininkai 

SOUTH BOSTON, MASS.

ap e kuo]), rengiamą vakarą, ji 
nežinojo kas bedaryti. Šutau 
kęs nedeldienio jis iškoneveikė 
musų kuop

kiekvieno pa
reikalavimo, dieną ir naktį. Reikale kreip
kitės šiuomi adresu:

M o k y. k i s
Masažiuoti

švedišką judėjimą ir Pliiziš 
šką kūlimą nuo .švedu ex 
perlo. Puiki profesija. Va 
kariniai kursai. Paliudiji 
inas. Kreipkis Į

Dr. Birger Ėsk.
1336 Eddv si., Chicago. 1)1

jis ir kunigas.
Musų kunigužis dagi nesigėdi 

rašyti į angliakasių lokali 
kus, kur reikalaujama, k; 
lų baudžiami (?) laisvus žino 
nes. O kai lokalus reikaluuj; 
pinigų, tai iždininkas turi šokt., 
kazoką. Pinigai sukišti į lotus..

Tokie mat .tiu “du.ši u gan v m.

ritime, Rutland, Mass., jau apie 
9 mėnesiai serga visiems darbi
ninkams žinoma liga džiova. 
Naujais Metais jis buvo parva
žiavęs pasimatyti su savo senais 
draugais. Pasiviešėjęs ir vėl iš-

lugiaui
TAUPYMO I 

nkoje. .28 met 
Susiv i e u i ji > no

tie, kurie negali atsilankyti i mano ofisą, turi atsiųsti 
del mano dešimts dolerių naminio gydymo.

Ofiso valandos: f) vai. ryto iki 9 vai vak. Nedaliomis taip pat. 
Privati.škas jojimas per Casino aptieką.

ima ir pa
klausima . K

Turėta nemažai nesmagumo kol 
nuramino tą juokdarį 
matu

komisija garsino, Kad 
lai busią kviečiama bi 4.
parlijinių pažvalgų. Pirmas pre 
legenlas buvo Į). A. Rimka. Be

protokolų seki*, 
šiunas, fin. seki 
iždininku.

Linkiu gero pasisekimo nau 
jai valdybai!

Brocktono Reporteris

rengsime v 
nepamiršta musų...

Tas pats “dusių ganytojas“ 
savu laiku dikėiai pasidarbavo, 

kąsni duonos v v
musu broliu ir t c

Prieš atvyk-

KASP
1900 1

\V. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR 
vicc-prezidentas

WILLIAM OETT1NC 
prez. Oct ling Bro:

CHARLES KRl'PKA 
vice-prezidcnlas

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Nako, grisia, i 1 aeluva 
kalnu jieškoti. Nejaugi 
doahicčiu.s butų užžavėję

iyn.nl-.LL------LL—u---------------JffiJkJu.
MR9 g 13 g 13 " BJĮ R M PJ m ctiks m ry ir f; k h n,

I vašia. jokio 
nio veikimo.

Gruodžio
ir čia susitvėrė LDLD. kuopa 
Naujai kuopai duoto 76-tas nu 

pačioj pradžioj 7C 
toji kuopa rodo daug veiklumo

gerui mą darbo zmomu gvvt 
mo. Kunigužis iki 
jiems į galvas, kad sot 
tikėjimo ir bažnyčių griovikai ir 
tl. Dabar betgi ji(* netaip jau 
“kreivai“ žiuri i musu veikimą.

C l c

Well neabejoju, kad ateityje 
jie jiataps net musų draugais. 
JUidjiieČiar, lik daugiau darbo!

J. Marcinkevičius.

Martynas Dusevičius, sakė pra
kalbą vieloj paskaitos, nes pub- 
blikos buvo suvis mažai. Prie
žastis netinkamas' laikas: 
prieš pat Kalėdas. Gruodžio 21 
d., skaitė* Steponas Michelsonas 
temoje “žmogau pažink save.“ 
Pavvko n’erai. Sausio 3 d. skai- v A ’
lė T'. .1. Bagočius, h'inoje 

litsiplėlojimas civi-

Aš turėjau! uikausia pasisekimą įgijimui greitų pasekmių.
■ ., i yšyV t T . . .... ... . *”

Aš pasekmingai gydau dabartines ir nžsi’senėjušias ligas. s\])hilĮ. Kraujo užnuodiji- 
mą, vyrišką silpnumą. Varicocele. Stricturą, Pūslės ir Inkstu kliūtis ir \ isas vyry

Jums nereikia mokėti dolerio 
iki nebusite išgydytas

nuo kuriu vvrai ser-

s . I r-gi pavyKo gerai
7 d. skaitė Dr. I7r. Matii 

lepamenu). Pa 
lūšio 10 d. skai

Vielos beiuviai jau 
suprasi i 
tai ne tikėjimini

AT1DARYKITI 
Baugioje ir tikroje Ha 
) priežiūra Valstijos ir

Nėra ligos
ga, kurių aš daug kartų nebūčiau gydęs.

Greitas pagerinimas pajauciamas nuo mano gydymo yra pasakinė mano ilgo 
tyrimo. Be gaišinimo mano laiko spėliojimui, aš pradedu likrą metodą luojaus. Aš 
liu pasakyti jums i keletą minuciu, ar aš galiu jus išgyd\ti ar ne ir aš negaišu siu 
su ir savo laiko, jeigu vra abejuflė.

jos? buvo gana daug, 
liko 50 dol. pelno.

Tuo tarpu 76-loje k 
randasi 30 nariu, k

Reikia teėiaus pažymi 
vietos kunigužiui musų kuopeli 
tai kaulas gerklėje. Atsižinojc^

|IEKVIENĄ dieną, kada tukstan 
fabriku 

vaikai, pardavmė- 
iantįs "NAUJIENAS". Darbininkai per
ka ir skaito'"NAUJIENAS”.

i* '■ '‘f j A-v'ACtv-’,

prelekcijų šiuo sezonu po du 
kariu i savaite: uedeldicniais ir 4 C
seredomis. Prrlekcijų rengimo

P-as M. X. Mockus kalbės 
unose vielose:
Sausio 21 d. SI. Charles, 
Sausio 23 d. Rockford III. 
Nuo 25 iki 30 d. sausio

G 1.0. C, WILCE (H ’TO K t BIN
Co. vice-prez. T. Wilce Co. nrw. At1»*

JOZI .r SI KA TA [Brewing Co
kasiurius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
K A1 A MA LT ETŲ V1SK AI

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos



NAUJIENOS
The lUthiMmsm Dsiilyfcwg

Knut Lietuviu Dienraštis Amerikoje
Meldžia NA UJIENU B ENDPO VE Ine.

Kasdien, išskiriant nedeldieniiis

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 
■rtų savaitėje. Pačiu siunčiant, 
Mcagoje metams $6.00, pusei me-

litur, ne Chicagoje, metams $5.00
Pusei metų................................$3.00
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam . 
Kanadoje, metams 
Europoje, metams

$1.75
$1.00
$6.00
$7.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III
ytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
rankraščius adresuoti tisini Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
hi. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
ekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
r išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

Redakcijos Straipsniai

Progresyvūs 
Chicagos 
moters.

Progresyvis Lietuvių Mo
terų Susivienijimas pasiro
dė, kad jisai yra tikrai pro
gresyvis.

Yakarykščiame “Naujie
nų0 numeryje buvo aprašy- 

nijimas Chicagoje. Skaity
tojai matė rezoliucijas, pri
imtas viešame mitinge, kurį 
sušaukė progresyvės Chica
gos moters pereitą nedėl- 
dienį. Jose protestuojama 
prieš gyvenimo reikmenų 
brangumą ir prieš karišką 
■tavtrrirrrą mokyklose.

Tai yra klausimai, verti 
rimčiausios domos. Ir ver
ti rimtų visuomenės veikėjų 
yra tie atsakymai, kuriuos į 
jį davė minėtasai susirinki
mas.

Gyvenimo brangumas yra 
skaudi rykštė, kuria kapita
lizmo tvarka plaka milio* 
nūs beturčių šeimynų. Ka
riškas lavinimas yra blogu
mas, gresiąs dideliais 
jais ateityje. Darbo žmo- s* kariško lavinimo priemo- 
nes negali tiems dalykams l nemis užmušti jaunuomenė-
ne

Ant nelaimės, darbininkų 
minios iki šiol dar mažai te 
sinteresavo jais. Jie neįsi
vaizdina sau visos jų reikš
mės.

« D ...r, ~ ~  *4  ’ . 1...

rn ko dau-

First Lithuanian Daily ii> America
Published Daily Except Sunday 

BY TH< 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

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

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

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

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

European countries, 1 year .. $7.00

blogumas, kaip sakėme, yra 

negu šiai valandai. Todėl 
ypatingai malonu pastebėt, 
kad moters moka suprast ne 
vien šios dienos arba ryto
jaus reikalus, bet ir žiūrėti 
toliau.

Kariškas lavinimas, kaip 

m o priimtoji rezoliucija, y- 
ra įvedamas tikslu paverst 
besimokinančią jaunuomenę 
tinkamu kapitalistams įran
kiu, išauklėjant ją paklus
numo ir vergiško nuolanku
mo dvasioje. Todėl jisai y- 
ra pragaištingas darbinin
kams, todėl jie privalo prie- 
šinties jam iš paskutinosios.

Darbininkai negali gyvent 
nekovodami. O kovot jie ne
gali, jeigu jie yra vergai 

i, energija 
ginties nuoir

rbo žmonėms turtai, negu 
ų ypatybių 

palikę, jie netektų visko; o

laroinm- 

kiaušiu pasipriešinimu te
gali pasitikt darbo žmonės

abu grynai partijų reika- Matai,
lams.

Klerikalai susėjo sky
rium, tautininkai skyrium. 
Klerikalai priėmė nutarimų 
priešingų tautininkams, o 
tautininkai — priešingų kle
rikalams. Pirmieji pakar
tojo savo reikalavimą, kad 
kitos srovės prisirašytų prie 
klerikalų “Tarybos”, ir4pas
merkė tautininkus iš C. K-o; 
antrieji atmetė klerikalų 
reikalavimą ir nutarė palai
kyt toliaus C. K-ą, nežiūrint 
savo buvusiųjų talkininkų 
opozicijos.

Vienybė dešiniųjų srovių 
tarpe tuo budu suiro. Bet 
kiekviena jų stipriau susi
organizavo savo viduje. Ir 
tatai įvyko kaip tik tokiu 
laiku, kada ir tautininkai ir 
klerikalai daugiausia šaukė 
apie partijinių varžytinių 
kenksmingumą ir apie vie
nybės reikalingumą. Dabar, 
pasak jų, sprendžiama Lie
tuvos ateitis; dabar lietuviai 
turį būtinai veikti bendrai, 
kad nuspaudus likimo svar
stykles į savo tautos pusę;

prieš pasaulio akis Lietuvos 
reikalavimus... Ir to visa 
neveizint, pas klerikalus ir 
tautininkus nutruko net ir 
tie vienybės ryšiai, kurie bu 
vo užsimezgę.

Tas dviejų partyviškų su
važiavimų reginys tai mu
sų dešiniųjų politiško bank
roto demonstracija. Pasi
rodė, kad gyvenime jie nė 
mažiausiame laipsnyje ne- 
pajiegia įvykint to, ką skel-

Ir kaip menkai tegerbia 
jie savo žodžius! Klerika- 
lų atstovai C. K-e pasirašė 
po nutarimu šaukt “visų sro 
vių suvažiavimą”; bet kada 

žiavimo jiems gali but dau
giau nemalonumų, kaip nau- 

tavo” prieš tą nutarimą ir 
pasiskubino sušaukt savo 
suvažiavimą, aplenkdami G. 
K-ą penkiomis dienomis. Pe

O ar gerinus pasielgė tau- 

ims kitos dvi srovės, ir kad 
todėl Brooklyno suvažiavi
mas bus grynai party viskas 
tautisinkų dalykas. Vie-

koks vyras!
Kun. Bartuška kreipiasi 

Į per vieną klerikalų laikraš
tį į “Naujienų” redaktorių, 
melsdamas parodyt, ar L. š. 
F. prezidentas nusidėjo, ar 
nenusidėjo savo laiške į 
Raud. Kryžių.

Indomu, kame tasai vyras 
mokinosi logikos. Jisai ap
kaltino Gugį ir jisai dabar 
reikalauja, kad kiti išrodi
nėtų Gugio kaltybę ar ne
kaltybę! Tą dalyką turėtų 
atlikt pats kaltintojas. O 
jeigu jisai jo neatlieka, tai 
jisai pastato save šmeižiko 
vietoje.

“Naujienos” jau parodė, 
kad kun. Bartuškos skunde 
yra daug kvailų ir melagin
gų dalykų. Tas skundikas, 
būtent, pavadino Gugio lai
šką “denuncijacija”, kuo
met tai buvo tiktai atsaky
mas į Raud. Kryžiaus už
klausimą. Kun. Bartuška 

dabar sako, kad tai esą vis- 
viena. Bet tai yra visai ne 
visviena! Kada žmogus 
pats savo iniciativa prane
ša kam-nors savo neprielan
kią nuomonę apie kokį-nors 
dalyką, tai jisai (dažnai) 
galima palaikyt už denunci- 
atorių; bet kada žmogus iš
reiškia savo nuomonę, už
klaustas apie tai, tuomet čia 
nėra jokios denunciacijos. 
Atsakymas į klausimą pats 
savaimi nėra peiktinas da
lykas; peikti jį galima tiktai 
tada, kada jisai yra netei
singas.

Bet ar G. K-o atstovas 
mėgino prirodyt Gugio at
sakymo neteisingumą? Vi
sai ne; ažuot neteisingumą 
prirodęs, jisai pats pripasa
kojo nebūtų dalykų. Tarp 
ko kita jisai papasakojo, buk 
Gugis rašęs, kad Lietuvių 
Draugija visai nešelpianti 
nukentėjusiųjų nuo karės ir 
buk ji užsiimanti žemės pir- 
kin ė j i mu. Tokių d a lyki] 
niekuomet niekas nėra ru

•y?

R e i šk i a, k 11 n. B a rt 11 sk a 
neteisingai apkaltino L. Š. 

apšmei-

įmonišfeisc-
jcialistai slepią savo var-

F-ą “national” tikslu pasi
rodyt patriotais svetimtau- 

spaudoje paskutiniu laiku 
jau ir be to yra daugiau, 
negu reikia.

Vakar, kaip skaitytojai 
matė, mes, išspausdindami 
ilgą redakcinį straipsnį apie 
santykius socialistų tarpe, 
užreiškėme, kad tai yra pa
skutinis tos rūšies raštas 
“Naujienose”. Nesutikimų 
ir ginčų priežastis mes dau- 
giau-mažiau išaiškinome ir 
dabar manome, kad bus ge
riau tam dalykui apriboti 
vietą laikraštyje. Kas no
rėjo suprasti jį, tas suprato; 
o nenorinčius visviena ne
pertikrinsi.

“Naujienos” toliaus ten- 
Skinsis tiktai atsakinėjimu į 
tokius savo oponentų prie
kaištus, kuriuose bus iškrei
piama musų mintis arba fa
ktai. Leisti, kad butų dar 
labiau kurstoma frakcijinės 
kovos liepsna, mes negali
me.

Polemiškus straipsnius, 
kuriuose stačiai kritikuoja
ma “Kova”, draugai geriau
sia tegul siunčia jai. Kuo
met ji netalpins jų, tai rašy
tojai tegul kreipiasi į Lite- 
iraturos Komitetą arba kito
kiais budais tegul kovoja su 
L. S. S. organo redakcija,—

Apžvalga
GABUS INŽINIERIAI.

GYVKNIMAS 
MOKYKLA.

Bidonui yra sekti ta evoliuci

Kaikuriuose dalykuose šiandie 
jie laikosi griežtai priešingų 

linki^ didžiųjų Europos valsty- 

būdavo i jų laikraščius, tai 
na piktų užsipilki i liejimų 
“teutonų” ir komplimentų

“kaziono”

liniukai vadindavo 
bernais” ir panaši:

rusofilizma

rėjimu rase, kad lietuviai ei- i 
. • 1 • j

darni j kariuomenę, giriasi “duo ; 
sik į dantis vokieiu'i,” ir ji viso- 

jeigu jiems tatai atrodo 
svarbu.

Suprantama, mes čia ne
kalbame apie visokias disku
sijas tuose ar kituose klau
simuose, kuriuose apsireiš
kia pas mus nuomonių skir 
tumai. Be diskusijų negali
ma apsieiti ir uždaryti joms 
laikraščių špaltas butų ne
gera. Bet diskusijos yra 
vienas dalykas, o aštrus kits 
kito atakavimai polemikoje 
yra kitas dalykas.

“Naujienos” nesiveržė į 
bereikalingus ginčus su 
draugais. Jos gyvuoja jau 
nebe pirmi metai, ir visiems 
yra žinoma, kad jos savo 
smūgius visuomet taikyda
vo į darbininkų klesos prie
šus, o ne į jos apgynėjus. 
Bet kada atsirado draugų, 
kurie ėmė dėt pastangas, i- 
dant užtraukus ant musu 
dienraščio darbo žmonių ne- 
užsitikėjimą, tai jam prisė
jo stot į kovą.

“Naujienų” pozicija aiš
ki. šmeižimai ir neteisingi 

bar ne daugelį tesuklaidins. 
Todėl jos gali ramiai eiti 
prie sekamų dienos klausi
mu.

nui žos Lietuvos, nei Franeuzi- 
ia, nei Aimliia šių o m kares

nei kalbėti.

delio ir brangaus kąsnio ĮSI

mimą jos nuo Balt i ko jūrių 
ir abelnaj, nusilpn'mimą. 
Taigi, turint visa tai onienyj, 
paantriname, kad i ici»‘

jokio širdingumo.

tokio šiurkštumo, su kuriuo 
musų delegatai susiliko. Pa-

ypač čia

sų piliečių

negu rimtos dip

Reik pastebėti

sados pasielgimo.

taip juk nebuvo pas tautinin
kus. Polemikoje su jais socia-

se, aiškindami suirimną tarpe 
biurokratiškos ir demokratiš-

kai, to nepaisydami, socialistus 
šmeižė. kaipo kaizerio šalinin
kus. Reiškia, jie netikėjo tam 
skirtumui.

Bet ir dabartines tautininkų 
kalbos apie demokratiją parodo 
visišką jų nenuoširdumą. Jei
gu Rusijos atbundančioji demo- 

i savo rankas tai kodėl tautinio*1 ,

Rusijos demokratija neišsikrau
stė ant Marso. O antra vertus, 
ką bendra su tikėjimu į demo

kų simpatijos prie vokiečių? <

kada kaizerio valdžia paleido 
paskalą apie savo neva pieną

Aišku, kad ne

pas tautininkus ir ne pasitikėji
mas demokratija yra jų germa-

Dabar kaip ir pirma, musų tau
tininkai palieka liaudies priešų 
garbintojais. Ir žmonių pris
paudėjų malones jie tikisi su
lauksią išganvmo Lietuvai. Ve

Kle rikalu “Darbininkas” buvo c
vienas uoliausiųjų vienybės 

šokių išmeti liejinių socialistams
už atsakymą prisidėt prie kle-

O
kądabar jisai jau rašo visai 

kita.
Klerikalai su tautininkais iš

kartu apie penketą manėsių lai
ko. Išvien jie Lietuvių Dieną 
rengė, išvien socialistus šmeižė, 

. išvien “atbudavojimo” bendro- 

aršiausiai

ii, kuriami1 štai kokia 
spjaudoma i akis tauti- 1 <

niau ii
iuiro darbo ne ma- 
ucmanau pradėti su 
musų “tautiečiais”, 

kurių visas jų kultūros “taiK 
Iišleis"' veikimas remiasi ir
remsis ne; 
di ne i ima is

įsi tikrinimų.

uždirbame daugiau, 
pirma!” Tie žmonės patyrėme, kad j

ris. Mes 
neužilgio 
panašių

nereikia.

susirinkimu.

jas, kaip S. L. A., pasinatu 
dodami tuo, kad jo valdybo
je sėdi didžiuma tautininkų.

o čiu. “barbarizmų.
su

atitraukima Pru-C

nuo Vokietijos.
dimais parapijų ar klebonų 
tarnų ir tarnaičių, griovimas

!ę; o dar mažiau jie numa
no tą, kad ir padidėjusio

mis algomis šiandie negali
ma tiek nusipirkti reikalin-

rncagos
duoti epiteto “gudraus”, ku- 

jisai vaišina “Naujie- 
redaktoriu.

riuo
1J nu

Kalbūdama apie
priėmimo vokiečių ir rusų jų, kėlimu nesutikimų pa ra

čių žmonių, kad stačiai šly-
nerimtumas, neteisin

gumas ir negudrumas Bar-
toks

mata, kuomet kitur i akis tau V l

pirma. Daiktų kainos pa 
kilo nepalyginamai daugiau

K-ą, nežiūrint, kad steigiant
Gyvenimo su 

riau jaučia mote
IX Vii I KI

rrs. Kuomet 
žiuri tiktai

Du suvažiavimu.
* to, kad daugiau 

tų jo “pėdėje”, t

jogei tolyn darosi vis sun
kiau apmokėti “bučernės”,

.^/‘grosernės” ir kitokias “bi- 
<las”. Todėl tai iš moterų* -

; Ybs prieš brangumą.
' ■ Pilietiškam Chicagos pro- 
',u gresyvių moterų subrendi- 

tečiaus ypatingai gerą

grasinančią užliet šio 
b mokslo jstaigas. Tas'

suvažiavimą 10—11. šio mė
nesio dienas Pittsburge; 
tautininkai tokį-pat suva
žiavimą atliko 15—16 die-
nas Brooklyne. Vienas ir 
antras tų suvažiavimų “nu
veikė” krūvas darbų ir pri
ėmė glėbius nutarimų.

Kokia jų reikšmė?
Abu suvažiavimu buvo 

daromu neva tikslu sujung
ti Amerikos lietuvių jiegas 
Lietuvos šelpimo ir laisvės 
atgavimo darbui. Bet fak
tiškai juodu buvo pašvęsti

fe f M

gei ta įstaiga negali niekam 
kitam tarnauti, kaip tik Lie
tuvių Dienos surengimui.

savo varžą šimtus lietuvių 
draugijų, kurios dalyvavo 
Lietuvių Dienos rengime, 
todėl jie ciniškai mindžioja

Na, sakykime, meldžiami:

bent krislelį užsitikėjimo 
tais ponais — kaip klerika
lais, taip ir tautininkais? 
Daro jie, kas jiems toje va
landoje patinka ir ant visa 
ko kita spiauja. ’ <!

4* $

turi drąsos lįst žmonėms į 
akis ir reikalaut prirodymų!

Išmok, gerbiamasis, pir
ma vyriškai elgties, tai tuo
met galėsi reikalaut, kad 
svietas skaitytus! su Tams
tos reikalavimas.

Dar žodelis 
del ginčų.

* Daugelis draugų, nesu
tinkančių su dabartine “Ko
vos” politika, siunčia mums 
straipsnių, kuriuose jie dau 
žnai gana aštriai ^kritikuo
ja ją. Mes tokius straips
nius, su retaisj išėmimais, 
atidedame į šal
rime juos talpinti ir ateity* 
> Polemikos^ socialistų

; mes neno-

si

ėmimo anglų ir 1‘rancuzų am
basadose reginys jau šiek- 
liek persimaino. Čia lietuvių 
delegahis priimama jau šal
čiau, arba indeferenliškai. Ir

tautoms

šiuo laiku, kuomet jos yra į- 
kibusios į mirtinas imtynes 
ant Europos karės laukų po
litiški išrokavimai neleidžia 
joms “užrūstinti” didžiausi

Rusijoj ir be to tankiai kal
bama apie atskirą taiką su

su visais savo gražumėliais.

ypač kad šiame* atsitikime tu 
rime reikalu su ambasadų 

f

pilim, kuri vienas rusas cha c
rakterizavo kaino “senclka

Matote1:
buvo juoda, tas šiandie balta 
kas tuomet buvo balta, tas šian

bartiniu savo nuomonių “Lietu-5 
lietuviai

biurokratijos, bet ant “atbun
dančios demokratiškos Rusijos, 
kuri savo laiku turės paimti į 

»»i savo rankas viešpatijos valdžią 
Vokietija įr delei kokios ten ;Knd tai tiiip butų buvę! Bet

lu

’■r.n v.'iv' •v-V'; A* ■

nybės negal būti su tokiais 
musu “tautietiškais” veikė-<
jais, kurie yra viešais ar slap
tais šalininkais įvairiu musų 
“šakai ir Kardu ” remia \iso-

* ! * j

kius Mockus, Mickus ir kito
kius svieto padaužas, panau
dodami juos kaijio įrankius 
lietuvius katalikus klaidinti, 
skaldyti, demoralizuoti ir tuo-

be mažinti ir naikinti, c
c) Jokios vienybės ncgal 

būti su tokiais musų “lautic- 
tiškaiš” veikėjais, kurie raštu 
ir žodžiu platina melus pas 
svetimtaučius, klaidina viešą 
opiniją apie lietuvius, nesi
drovėdami savo žemiems sie
kiams patenkinti kraipyti 
faktus lietuvių istorijos ir

re i kala vi-
m a is.

d) Jokios vienybės ir bend
ro kultūros darbo negali būti

-

h v
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jaunuomenę 
civilizuota? -Nolson in St. Paul Pioneer Preso.

s vėjo 
•alinia 
de su

jos skruostus 
. laikas aura-

protų. Gerai, — tuo keliu tie 
klausimai bus išaiškinti iš viso

jaunuomene 
priklauso vi 

buvo 50 melu ai

m, prajovingaa: 
iš miego!

da tu nesustingai

ne teoretiškas tvirtinimas, bet 
grynai faktiškas. Man teko pa
žinti vieną jauną porą. Jauna
vedžių gyvenimas tesės laimin
gai vos vienus 
gyvenimas pradėjo juos pliekti 
nuožmiausia rykštini. Nepai

ma n sireii jie nura- 
Kada nustosiu pask uti

niai! lieps laukti

Medžiai linguodami gaudžia 
Meilė apvylė, ir H ko jaunuolė 
kęsti už nuodėmę skaudžia”...

' Nieko pana* 
badas, vargas ir 

surėdymas

te> išėjo? Už pusei 
‘lėtinas” jud 
ėjo net persis

Gyvenimo sunkumas, širdies 
ligos galutinai nukamavę) Varg
šę. Ji vos tik bepasivilko. Ji 
jau jautė, kad nebeilgai jai liko

žmonės alkartotinai tvir- 
id vienintele“ šeimynišku 

» 4.

kurdas 
e duo-

yvemtno 
Pavyzdžiui, pa- 

l gerai žinoma

re iškimas negu pas darbini li
kus. Tokiu budu skurdo ir ne
turte) argumentas pats savaimi 
nupuola 
moters viešpatauja tikroji mei 
J e, tuosyk jokie* gyvenimo smu

spaus
mins.
nes vilties, j
geresnių lai!
baisios audros sukuria, jie tars 
man žodeli nenustok vilties,

jos numylėtas uz Krūmų
Ji... savo kūdiki mato 

kruvinas, nuogas rankutėmis ploj
Perskelta galva jis krato?...

p panaši : .
įima sulygo 
•eilei ja kuri

Bėga Marydė jau pakraščiu šilo.
Baimė sukaustė krutinę.

Geda ir skausmas nuo baimės aptilo 
Poakiai slūgsta sutinę.

Imp iškilmingai 
Gitaros stygoms 
Linksminsiu tavi

apates, meiliškus žo- 
uįcką* (langiau, kaip 
s va j o n ės. Ji eška n t i s 

ų” turi 99 šan- 
Beikia žinoti, 

veidelis be' jokių

Tel. Drover 7041

Dr. C. Z. Vezelto
LIETUVIS DEITISTA

Valandos: nuo *
Nedatanb

4712 S». AMtui

tingų nuomonių ginus
Kaip apsivesti ir 

gyventi, manding, y r 
svarbiausių klausimų jaunuo 
menės gyvenime. Meilė žino 
gaus gyvenime lošia ytin 
b/a rolę. Kur meilė ten ii

Miestelyj (L prie Ohio upės 
gyveno viena nelaiminga šeimy- 

is ir visuomet dir- 
to uždarbio buvo 
pragyventi. Apie 
jau ir bekalbėti.

paemoeta ir sicngiasj p 

gyvenimu juodą.”

Stosiu aš i eiles laisvu 4. 4
gu ir tenai atrasiu sau

L. S. J. L. 1-ma kuopa tokiu 
trumpu laiku savo gyvavimo 
štai ką nuveikė: Narių turi abie- c C

jų lyčių apie 60. Mėnesinių

mainyti tuos netikusius įpročius 
ir patobulinti šiandieninę civi
lizaciją. Todėl visi prie susi
pratimo ir geresnės ateities! 
Prašalinkime kas yra blogas ir 
bukime tobuli, tegul, prasmen
ga skerdyne 
nedorybės.

mane 
vieta t. 

tarp laisvų žmonių ir laisvos 
mergeles man linksmai dai
nuos... Mano takeliai bus gėlė
mis papuošti ir lakštingalė man 
linksmai giedos. Busiu laimin
gas, kada atrasiu vietą ta] 
svu draugų... J. K

savumu apie 
raudonas I 
delius yra v 

tik tuščios 
visų tų 
sus pralaimėti 
kad “malonus 
kitų “priderk 
šeimyniškame gyvenime žmo

Skaudu darėsi. Kęip čia rei
kės sutvarkyti gyvenk .ą. Kad 
viena — tai dar šiaip ir taip, o 
čia Jonukas... Kada gyveno 
Skurdžius, tai vis buvo galima 
vargais negalais pragyventi...

Vargšė neapsakomai gailėjos 
savo draugo Skurdžiaus. Jinai 
net plaukus draskė nuo galvos. 
Ažūrui Lėgo per 
be persįojn. #e

sustojo prieš nieką. Jis kitiems 
vaikinams pasakė 
romansuos!te su mano mergi
na tai nuvažiuosite pas Abra
hamą ant alaus.” Vaikinai pa
matę, kad su juo juokų nekrėsi 
laikydavos nuo tos merginos 
penkiolika žingsnių atstume. 
Mergina pamate kad jinai ko 
gero gali likti senmergė ir nus-

u nustojo verkus, 
lizdai pradėjo stotis 

prieš jos akis. Štai jinai mer
gina: veidelis skaistus, links- 

vienam jaunuoliui ji- 
savo mė

li odeli oj, sausio
White Square parko name.
Pradžia 10 vai. ryto. Inžanga 
dykai. -Bus mokinama lietuvių 

miatil

uv atjaus sunmoj valau - 
mano takus gėlėmis iš- 
Kad busiu suvargęs jie 
priglaus, kad liūdnumas

nei (trąšiai zengk pirmyn.
Oi, busiu laimingas, kaip lau 

kų gėlele penėsiu jausmus sal 
džiomis mintimis, nes main' su

Bet kas 
metų prasideje 
vie jų tarpt'. > 
kirti, tik namiškiai šiaip 
perkalbėjo. Jinai vedė jį 
ne iš meilės, bet tik del 
išrok avimų ir rezultate 
griautas gyvenimas. Tokiu bu

mė lės ir apsivedimo klausimai. 
Tečiau, prie jokių aplamų išva
dų neprieita. Pasirodė, jog be
veik kiekvienas bendradarbis 
tuos klausimus savaip supran-

ki.imma tuos kurie uzmusmeja 
ir kursto žmogų prieš žmogų.

lai musų šių dienų eiviliza- 
iįos religija; lai musų dora ir 

u limo meilė.
Jaunime, tu esi pasaulio iš- 

Zanvtoias. Pas tave yra toji 
kąri gali pefn

draugo, kuris mokes suprasti 
mokės apverlmtk tave, tuosyl 
yra 99 šansai už tai, kad gyveni 
mas bus laimingas.

Man teko pažinti viena vaiki

Kur persiskyrimų priežastis' 
ligos? badas? šiandieninis blo 
gas surėdymai 
šaus. Juos m 
blogas šiandieninis _jTž- 

perskyrė, bet nebuvimas mei 
les. Užgeso meilė ir jos virti 
užėmė barniai, keiksmai ir ne 
muštynės.

dora
si senieji barba riši 
kurie šios dienos 
nebetinka.

ROCKFORD, ILL.
>. J. B. rengia diskus), 
įvyks nedčlioj, sausio

U vai. vakaro. Vieta

Užtai į apsivedimą jaunimas 
privalo žiūrėti rimtai -— lai vie
nas opiausių žingsnių jo gyve
nime. Vienas rašytojas sako:

kaip karėj mažiausias apsiriki 
mas didžiausius nuostolius pa 
daro —- žmones turtą pražudo 
-- taip ir vedime mažiausias ne 
apsižiurėjimas baigiasi didžiau 
siomis tragedijomis.

Na, o kad tai liesa 
pripažins kuris lik 
mija gyvenimą.

P. Sniurkiškietis

gaus būdas, apskritai, jo tempe
ramentas turi didžiausia reikš- 

(L

mę. 'Meilus veidelis gali “mag
netiškai” pritraukti žmogų vie- 
niems-kitiems melams, o toliau, 
jo spėka silpnėja: veidelis pra
deda vvsli... Bei kada jieško- 

i nei ynų akelių ir kilų 
žmogaus-

laip kalbėdamas 
uaenyje dabartinę j 
Nuo jaunuomenė 
sa ateitis 
gal, tas šiandie visai kitaip atro
do. Reiškia, jaunuomenė yra 
lyg įrankis permainymui žmo
nijos gyvenimo.

Jeigu ištik rujų jaunuomenė 
vykdina žmonijos gyvenimai! 
permainas, tai kode! mes taip 
mažai atkreipiame a lydos i pa
tobulinimą dabartinės civilizaci-

to biedno Makaro kankorėžiai 
Susirgo pati. Tūlam laikui pra
slinkus apsirgo ir vyras. Bei 
kia daktarams mokėti, 
pragyventi, — o pinigų
Kokis vargas jiems prisiėjo per
nešti - sunku ir aprašyti. 
Taip jie karna vos ištisus dvejus 
metus, bet neįstengė nuožmus 
gyvenimas išplėšti iš jų krūtinių 
meilės. Jiedu sykiu k e
vienas kita ramindama, 
jo juoduosius dienos ab 
sveiko ir vėl jųdviejų gyvi 
užviešpatavo laimė, meile ir ra
mybė. Dabartės juodu, pasitiki 
vienas kitu, žino, kad jokios 
gyvenimo sunkenybės nebeper- 
skii’s jų. Taip, kiekvienas yra 
tikras, kad reikiamoj valandoj, 
jis turės žmogų, draugą, kuris

Tokių pavyzdžių butų galima 
surasti nemažai. Ir lik tokia v 
meilę aš pavadinsiu tikrąja 
meilė. Visi kiti “poetiški” du-

dirbsiu išvien 
lia biednam 
prie laimės, mokslo ir šviesos.

Ir man taip bedrbant su lais
vais draugais, beširdžių žmonių 
jausmai suminkštės ir jie stos į 
musų eiles, kad veikti išvien 
brolybė ir lygyl>ė visur pražydės 
Tuomet mano priešai pai 
kad jie man veltui laimės 
dėjo ir visokiais žodžiais 
persekiojo. Aš atrasiu

na. Aors vyr 
bdavo, bet iš 
labai sunku 
drabužius ka c.
Moteriai jei kas primesdavo ko
kią “dresę”, tai ji tuo ir dėvėda
vo, o vyras nešiojo tą pačią ser
mėgą, kurią pasisiūdino vestu
vėms penkiolika melų algai.

Jų vyresnysis vaikas turėjo 
jau aštuonis melus, bet jis nega
lėjo lankyti mokyklos, nes ne
turėjo drabužių...

Namuose įiebuv 
tinkamo rakando

me. 
vada 
kuogeriausia suprasti me 
jos apsireiškimus. Tatai 
čia dalyti pats gyvenimas, 
del musų laikais įvyksta 
daug jH'rsiskyrimų?

Nesigilindamas į visokias fi- 
lozofijas, aš bandysiu išrišti tą 
klausimą paprastais 
apsireiškimais. J 
imsiu man labai 
nedidelę lietuvių koloniją. Be

metu čia pers'iskyrė
Kai-kurie jųjų

Audra kas kartą vis si 
Nuo nepaprastai stipriui 
bakūžė svvravo. Buvo i 
numauti, jog vejas galų g; 
griaus ta menka nameli 
staigu suuže vėjus ir senulė ha 
kuže, nt hea 1 įnikiusi lokio riepa- 
prasto užpuolimo, sugriuvo 
Be<?riuduma jinai prislegi

Vargšę niekuomet neišeidavo 
mielsan pasižiūrėti puikių mies- 

nes neturėjo drabn
os sulikti pažįstamų, 
‘ieš Kalėdas siautė

Bet prisižiūrėję 
jneii pas lobia me, k 
civilizacija auga ii 
darumas, ištvirkimas ir žiauru

• milionai .jaunų 
sustotu i r numėtė, 
padnolu viens I

Kartą Įirisispaudė savo kūdi
kį Jonuką prie krutinės. Sus- 
{>audė širdį sopuliai ir jinai nu- 
celiavo ten, iš kur jau niekas 
nebegrįžta... Taip, varge gimu
si. varge augusi, varge ir užbai 
gė savo dienas. Niekas nesigai
lėjo Vargšes ir Skurdžiaus, nie
kam jie nebuvo reikalingi. Tik 
karts nuo karto Jonukas aplan- 
kydavo jų kapus ir gailiai ten

Lietuvių Socialistų Jaunuo
menes Lygos 1-mos kuopos la

mas atsibus 
21 d,. Mark

Skurdžius pasirėmęs alkum 
giliai užsimąstė 
laimiu

Tuosyk 
dima išaiškinti 

persiskyrimus turtuolių tarpe? 
O juk, žiūrėkite, tąrp jų persis-

pai'ko name. \ ieną nedeldienį 
būna mokinama Politiška eko- 

j lietuvių kalbos 
Inžanga visiems 
iek šiuom sykiu iš 
; veikimo,

St. Narkis.

ną, kuris, “įsispitrėjęs” į gražų 
veidelį, <lėjo visas pastangas, 
kad laimėjus jį. Mergina už- 
reiškė, jog jinai nieku budu ne
galinti pamylėti jį

už tuos žmones, kurie 
porą tuksiančių metų ai

Tie žmonės, kurie gy\ 
Ii, tūkstančiai melu atge 
nojo kas yra civilizaciji 
žino doros ir žmogaus prakilnu
mo. Pergales savo priešų jie 
skaitė didvyriškais darbais.— 

xBrU^iandie, kada civilizacija 
taip augštai pakilo, kada visur 
pilna vra mokslo vvru, kurie 
aiškiai, nurodo, kas yra geras ir 
kas vra blogas; kurie1 nurodo 

nei’cil

Amerikos visuomenė (su pagaikščiu rankoj) ir 
rengusi perti^li,

mylėk artimą savo. Kaipo pat.1 
įve.' Bet ka šiandie lie reti 

tiesioj.

line tu Keiksmu ir
C 4^

imu, kokius musu
- .4

l'it'siog

nos ir meiles negali būti 
pranlamas daiktas 
e’ž i a t1 i n is skard

.era reikalo ais 
lavinimus susi

gm keru
dešimtis porų
apsivedę išgyveno vos porą me 
nešiu.

(iison.
Irau 
lone

nai apsukdavo
lynomis akute
kad tfttnnet nebuvo tokio žmo
gaus, kuris nebūtų pamylėjęs ją

puolė“ ant 
kelių prie'š Nukryžiavoloją ir 
karštai meldėsi. Ji niekaip ne
galėjo suprasti. kodėl vieni žmo
nės gyvena pertekliuj, nežino 
savo turtams galo o Ino tarpu

susirinkimų iš viso turėjo 12. 
Lavinimus susirinkimų kur bu
vo mokinama politiška ekono
mija buvo iš viso 32. Lietuvis^ 
kos gramatikos pamokų buvo 
iš viso 10. kūrėjo 1 debatus, I 
išvažiavimus, z pasilinksmini
mo vakarus.

Prie to kuopa I 
sk yri u s: SI y gi nes 
skyrių, kuris turi 20 narių: 11 
vaikinu ir 9 mergaitės, šilas 
skyrius gana gerai gyvuoja, nes 
nariai ir narės su pasišventimu 
mokinasi ir tikimasi, kad Irufu- 
poj ateityj bus galima ką nors 
gero išgirst.

Idramatiškas skyrius sparčiai 
rengiasi persta tyli veikalą
“žmogžudžiai.“ Perstatymas į- 
\ yks kovo 1 1 d. Pulaskio sve
tainėje. Lavinimus skyrius lai
ko susirinkimus kas nedeldienį 
10 vai. rvlo. Mark W’hite Square

Mes paimkime pavyzdžiui da
bartinę Europos kare. Tenais 
visi kariauninkai susideda iš 
jaunuomenės. Bet jie lyg pasi
tyčiodami iš eivilizaeijos muša 

kitą, kai j) 
mes tokia 
pavadinti 

prieš isto- 
barbarizmas ir tokis pat 

į&,<<iąr neblogesnis, spėka

I
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n most
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Prašau atsiusti man knygą SocHIli

NAUJIENOS
ieago, III

Chicago, Illinois1840 South Halsted Street

Skaitytojų 
Balsai.

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

Torrin- 
Hart- 

Bristol, 
, Nau- 

Mcridcn, 
Haven ir 

Paskui

rcncija,
1916 m, 
ja tęsės visa savaitę 
vavo 26 delegatai.

Ant to paties to laikraščio pu 
šlapio paduota klerikalu konfe 
rencijos (pitlsburginės) nutari 
inai, kur tarp ko 
“Nutarta nevienyti 
fondų.”

Tųs kiekvienų gali įtikinti, kad 
jiems nerupi darbininkų gi 
o tik savi reikalai, 
svarbu buvo iškovoti 
vieteles.

Tai yra viena puikiau
sių lietuvių kalba iš
leistų knygų tiek turi
nio tiek technikos žvil 
gsniu. Kadangi Lie
tuvių darbininkų lite-

kareiviai eina išvien su klerika- 
lais ir tautininkais ir tuo keliu 
trukdo darbininkškam iudėji-

mo
tus arba aprėdalus 
kiekvienam, kurs 
Valandos dieną arba 
del jūsų parankunip 
išmokiname jus siĮtf 
drabužius
DRESS MAKING COLLEGES, 

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

SARA PATEK. MOKYTOJA.

NAUJIENOMS,
Chicago.
Indedu čia money orderi (čeki) ant simM I 

mo Minties Blaivumas. Adresas:Knygelė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys “Lietuvių žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai
na 10c. ■ /

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertes nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0(* 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va 
karais

IŠMOK BARBERYSTGS 
AMATĄ.

». GORDON 
Halsted Chicago

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RŪBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi- 
formų siūti naminius daik- 

Diplomas 
išsimokins 

vakarais 
Už $10 

visokius

Pažiūrėk i - 
nuveikė? O-gi 

šulams po 
paaukavo

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

606 W. Madison st.
CHICAGO, ILL.

listai įkalbinėja darbininkams 
kad lai lodei atsiliko, jog strei
kų vedėjai netikę, jiems nerti 
pi darbininkų gerovė ir tt. Vi 
si juk žino kaip tie revoliucijo 
nieria’i stengėsi užslopinti kriau 

Baltinio

šiandie juk pasaulis pergyve 
na didžiausių katastrofų; įdūkę* 
mil i turizmas naikina viskų Eu 

jo bangos jau pradedi 
Na, o I. W

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

Knygą Socializmo 
Minties Blaivumas 
angliškai parašė žino
mas socialistų veikė
jas ii- rašytojas Jonas 
Spargo, o lietuvių kal
bom autoriui leidus.

Minden; paskui 
Steubenville ir 
toliau į Indiana

me, kų jie ten 
nutarė mokėti savo 
$28 į savaitę algos i
$500 Austrijos darbininkams 
vedimui kovos su kapitalistais. 
Apie kitus nutarimus neužsimo
ka nei kalbėli: jie perdaug jau

rove,
Mat jiems 
sau šiltas

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 ii' tuo 

uždą-

Tuoj po tos Dobužinskio ”fi- 
lipikos” seka kito “D-ko” strai
psnis, kuriame prirodinėjama, 
kad vienybė tali esąs “nudėvėtas

mui. O kad aidublistams herų 
pi darbininkų gerovė, tatai pa 
rodė kuoaiškiausia IX konfe 

kuri įvyko spalių 20 
C1 lira m > i. Ko n fe re n c i -

Kad aidoblistai neapsvarstę ir 
netaktiškai kovoja prieš kapita
listus, keldami streikus, riau
šes ir tt., tatai visi žino. Pasek
mes tokios kovos visada esti 
blogbs. Streikininkus ir jų va
dus sukemša į kalėjimų o kar

Bet tas dar butų pakenčiama. 
Aršiausias dalykas slepiasi hune, 
kad tie žmonių liuosuotojai ko
voja prieš darbininkus. Štai 
kaii) jie tai daro. Jeigu strei
kuoja kokios nors kitos organi
zacijos nariai, tai aidoblistai, 
kiek drūti, stengiasi užkenkti 
streikui ir pakrikdyli jį. Gi at

rodęs, yri 
Polam į Omaha 
iš ten į SRoux Ci

ty, Des Moines ir Cedar Ra
pids, Iowa; iš ten į Mineapo
lis ir St. Paul. Minnesota; is

kitur. Ir taip jie elgėsi nei 
k ria ličiais, bot ir su kitais 
visur ir visuomet vienodi.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -(

ropoj 
siekti 'ir Amerik
W. konferencija apie tai nė gu
gu. Kur tau, — tai politiškas 
veikimas ir kaipo tokis, prie
šingas I. W. W. principams...

Dabar, manau, skaitytojams 
bus aišku, kas tie per revoliuci- 
jonieriai yra aidublistai.

Tos priežasties delei ir Rock
fordo nairiai atsisakė toliau vei
kti išvien su tais liuosuo tojais. 
Ištikrųjų, kaip galima veikti su 
tais 
darbininkus ir trukdo nuo lik 
rojo susipratimo.

sykių pakartojo melagingas ži 
irias apie pp. Bulotas, Tas lai 
knistis rašė, kad pp. Bulotai tu
ri vaikų, ima dideles algas ir lt

Pavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomis spalvomis, 
tarpu nejučioms susipažįsti su socializmo mokslu, su socializmo tikslais ir 
viniais.

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

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

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

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

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

e) Jokios vienybes negali 
būti su žmonėmis, kurie, pa

ar jau nustoję ge- 
voglinai svetimu

riebiame iki užku 
lisinės politikos kokios nors or 
ganizacijos tuosyk persi tikri 
name, kad likome* pamauti, kai

su ai. v 
ta lislais ir net su 
Reikia žinoti, juk 
W. narys. Tečiau 
blistų ncnuosakuinų, aš nega
liu tylėti.

Aš jau. sakiau, kad jie kovoja 
su darbininkais-socialistai. Štai 
“Darbininkų Balsas”, jo bend-

esu streikų priešas ar noriu pa
laikyti kokia nors kilų unija 
Visai ne. Mano vieninteliu liks 

ra parodyti, kaip nevyku 
ri dublis t ai kovoja su kapi 

darbininkais 
aš esu I. W 
matant aido

papuolėme į spąstus. Sužino
me. kad viskas biria Įpiršta gud
riais politikieriais. Gi suprate 
tatai, mes, be abejonės, stengia
mės pataisyti savo klaida.

Lyginai tokiu pat būdu pas 
mus susitvėrė I. W. W. unija 
Žmonės, kurie prisidėjo prie jos 
neturėjo nė mažiausio supra ti-

į Muskegon, 
Saginaw ir 

paskui į Ohio 
Cleveland; iš 

ten i Buffalo ir Rochester, N.
C

Y. Cal butų gn
EJasl Arlington
Rumford, Lewiston ir Port
land, Maine; paskui į Ports
mouth, Manchester, Exeter iv

ma: jeigu jie žodžiais ncųsien- 
g'ia pertikrini?, tai griebiasi len
gvesnio budo — kumštimi. 
Taip nelab senai atsitiko pas 
mus. Mat jie pripažįsta tik

su tokiais musu tautiečiu 4
i- ■

ntitiškais” vcikejif.s, kuriu 
suomenės gyvenimo /
ar jų protui ar jų d 

galima (loti siekiams 
to; o tokių-gi bankrotu drįsta 
nėjų ištiesti savo rankas pr i 
visuomenės vairo “tautietis 
kų” veikėju tarpe turime ne 
vienų.

Kaip man rodos, mano ke
lionė turėtų but maž-daug ši 
tokia: Ph'iladelphia Chester 
So. Bethlehem, Easton; V 
Rpjone — MinersvUle-Shena 
ndoahapylinkė; VII Rajom 

ranlon a-

iHisnfl Avė., Kanipart Loomits ir Gatvių
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS 

$600,000.00
hiNist Bankas su dideliu kapitalu arti namą 

liariškiu peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Assocl* 
cion, žinoma gvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti b 
kad jie bus kuomet jus pareikalausite
Mdara Keivergo ir Subatos vakarais iki » ♦«!

ten i Haverhilli, Lowrencc i. c
Lowell, Beverlev, Peabodv 
Salem, \V. Lynu, Boston, Bri 
ehton, Ilvdc Park, Norwood

mo apie tos organizacijos sie
kius; pa tikėjo organizatorių žo
džiams, kurie pripasakojo nebū
tų dalykų. Girdi, tai stipriausi 
ir didžiausi organizacija visame 
pasaulyj (tų patį sako tautinin
kai apie savo Sandara). Esu jie 
tik paliuosuos darbo žmones, o 
visi kili esą apgavikai, išnaudo-

VODEVILWS Hi PAVEIKSLAI 
Vodeviliaus Permaina;

Panedėlyj, Ketverge n Subatoj 
Paprastomis dienomis pirmas floras 

Ule, Balkonas 5<
’'nubalus vakarais n nedeJiomis pir

mas floras 15c, Balkonas iOc 
HALSTED ir 32-rs GATVv

lik moka gražiai kalbėti iš biau 
riai kitus šmeižti, o negali nie 
ko naudngo nuveikti, — kiek 
vienas pamatys iš sekamų fak

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
W. Monro* St., Room IMT.

Chicago, Ill.
Phones Central 6107 ir 6108

Ii socialistams, teisingiau, pro- 
gresyvei lietuvių visuomenei, 
užinlcrcsuolai aukų rinkime. 
Nors patįs aidoblistai pradėjo 
protestuoti prieš savo organo 
elgimųsi, tečiau las nieko nc*- 
gc‘Įliejo: purvina agitacija buvo 
varoma ir toliau. Neužteko to, 
kada vietinis L. š. F. skyrius pa
rengė p}). Bulotams ir gerb. Že
maitei prakalbas, o Rockfordo 
aidoblistai paskyrė iš savo iždo 
$5 nuo karės n u keri tėjusiems 
lietuviams, lai keli tos kuopos 
atžagareiviai ir net pats “Darbi
ninkų Balsas” užbliovė, kad ai- 
doblistams negalima aukauti į 
socialistų fondus. Nepasikakin- 
ta ir tuo nežinia kas pranešė 1). 
galvai), kad Rockfordo I. W. 
Ilaywood’ui (I. W. W. unijos 
W. lietuvių skyrius rėm'iųs pini- 
giškai socialistų politiškus fon
dus. Ar tai gražu taip meluoti? 
Et, kų čia ir kalbėti. Niekam

Drg. Slilsonas ketina ne lik
tai prakalbas laikyti, liet ir lan- 

j. S. S. kuopų susirinki- 
steigt naujas kuopas 

nigų L. S. S. namui, už 
išinėt socialistu laikraščius ii

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama 
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas

ten į Sheboygan, Mi! 
Racine, Kenosha 5r 
Wisconsin; paskui į 
ir apylinkes; paskui I 
go, Hammond, Indiana Hai 
bor, Valparaiso 
Indiana; paski 
Grand Rapids 
Detroit Mich, 
ner Toledo ir EVESK10 KS 

SSMOKYKIA 
Čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradinė* 

ligi augfičiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių. 
Rusų Ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augftl 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Poliliš 
Ekonomijos, Knygvedystč'S,DailiaraSčio, Lai- 
fikų raSymo. Prekybos teisių ir tt Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted St.,Chic^i

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus 

1AS F. STEP1NA, Prezidentai.
ADOLPH J. KRASA, Kasiem**ro vardo 

vardu naudojasi kad savo 
partijos ar srovės reikalams 
kitus klaidinti ir pertai pa
tiems pel n y ties.

Turėdamas prieš akis ne 
nuo šios dienos, kų viršuje iš
dėsčiau, aš niekuomet nei ne
drįsau svajoti apie vienybę ir 
bendrų veikimų su žmonėmis, 
apie kurtinos minėjau.

Neabejoju taipgi, kad jo
kia lietuvis katalikas iš susi- 
pratusiųjų tarpo ne panorės 
dažyti savo pirštų tokiame 
vienybės bl'iude, prie kurio 
tarp kitų lygiai susiesti ir mi
nėtų kategortijų “veikėjams” 
duoda progos susivažiavimas 
šaukiamas Brooklyn, N. Y. š. 
m. sausio 15 d.

Apie metus laiko atgal., Rock- 
forde susitvėrė I. \V. W. (aidui)- 
listų) unijos skyrius. Išpradžir 
sekėsi. Įstojo apie pora desėt- 
kų narių į iždą suplaukė apie 
$50. Bet tūlam laikui praslin- 

rius pradėjo smukti: ne
lik jis nebegalėjo gi 
narių, bet 'ir senieji 
šnairuoti ir apleisti j

Pas mus jau taip priimta: jei 
gii kas naujas, nepaprastas, ne 
girdėtas, lai ir g(iras. Mes sten 
giamės remti. Betgi kada pa 
matome, tikrųjį veidų, kada, tau 
sakant, dusi

{£ JOSEPH C. WOLON į 
y LIETUVIS ADVOKATAS $
A Ruimas 902.-904 National Life Bids*., C 
tt 2,9 So. La Salle St., Chicago, III. £ 
Q Tel. Central 6890-6891. Atdara: Utar- V 
A ninko, ketvergo ir subatos vakarais nuo 
V 6 iki 8 vai. vakare, ix> nnmerln: K
O 1566 MILWAUKEE AVK., Chicare, HL 7 
A Tel. Humboldt «7. s

Providence, Rhode' Island 
l'aunton, Worcester, 
Hudson Eitchburg, 
Athol, Holyoke ir 
field, Mass. Iš ten 
gton, S. Manchester, 
ford, New Britain, 
Terryville Waterbury 
galuck, Ansonia, 
Wallingford, New 
Bridgeport, Conn

Wes turirne didžiausius 
W Gj lr geriausius kirpimo-

č * designinK ir siuvimo sky
IWM riu9« ,cur mea 8Uteik8im*

praktiftką patyrimą kuo 
met JU8 mokynit®8- 

Elektra varomos mali 
nos musu siuvimo sky- 

/ ■ iriuose
J? ■- JR8 e9ftte užkvicftiam,

{Sateįii!/ aplankyti ir pamatyt) 
_ musų mokyklą bile lai 

ku — dieną ir vakarais ir gauti specialižkai 
piprią kaina laike Šio menesio.

Petrenos daromos pagal Jųsų mierą — bile 
s tai les arba dydžio, iš bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams. - 
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. KASNICKA, principalas,
118 N. La Salle St. Kambarys 416-417 

Prieš City Hali

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

Vardas ir pavardė

pyl.’nke (la Įeina ir Bingha
mton, N. Y.); paskui reikė
tų važiuoti į III Rajonų — 
Pittsburgo apylinkę; iš ten į 
West Virginia: Thomas ir 

Ohio per 
Cincinnati; 
er Indiana

polis, d'erre Haute* ir Clinton; 
paskui X Rajonas; Spring
field ir apylinke; paskiri Mis- 
suori valstijų (St. Louis); po 
to į Oklahoma per Hartshor
ne 4r Wilburton; paskui į 
Colorado per Denver; paskui 
į Californijų per Los Angeles 
ir San Francisco; iš ten į Wa
shington per South Bend ir 
Raymond, Tacoma, Seattle, 
Roslyn, Cle Elum; grįžtant 
butų galima sustot Red Lod
ge f Montan 
lietuviu

Vienybės jie negeidė 
met, bet jlie tik dabar p 
tai atvirai. Pirma jie melavo 
ptirma jie apgaud 
menę, sakydami, 
karščiausi vienybės šalininkai.

Mes visuomet sakėme, kad 
klerikalų kalbos apie vienybę 
yra veidmainiškos.
STILSONO MARŠRUTAS.

L. S. S. sekretorius, vienas 
gabiausiųjų lietuvių kalbėtojų, 
neužilgo pradės prakalbų mar
šrutų, kuris tęsis dvejetų ar tre
jetų mėnesių. Drg. J. V. Slil- 
son rengiami apvažiuot lietuvių 
kolonijas nuo vieno krašto A- 
merikos ligi antro. Savo kelio- 

prašo “Kovoji .”

P. O. Box arba namų No, itatvB ir miestas.

tojai ir tt. Žinoma, žmogui i 
ausis linksta besiklausant tų pa 

1 • • Y .1 * K T 1 1 • •

Mokykis kirpimo Sr ^Designing 
vyrišky 8r moteriškųaprėdaly

/y Musų sistema ir ypatifc
ka8 mokinimaf) padarys 

žinovu u trumpą lai-

O&Y5TEH

krastis negeidžia. Žinoma jisai 
negeidė jos ir plirma, nes dabar 
irieko-gi neatsiliko tokio, kas 
butų privertęs jį perkeist savo 
nuomonę. Tas pats reikia pa
sakyt ir apie visų klerikalų sro-

eiių pavasari 
aidublistai aj: 
sos 1. W. W. unijos vardu. Tuo 
tarpu unija visai nieko apie lai 
nežinojo. Nugi ir kas iš to iš
ėjo. Darbininkai buvo visai ne- 
prisirengę prie streiko; nebuvo 
net padarytas nutarimas strei
kuoti. Gi vienų gražų rytų, ke
li aidoblistai atsistojo prie du
riu 'ir neleidžia dirbtuvei! nė vie- 
no darbininko. Pasidarė suiru
tė. Liko pašaukta policija, kuri 
ir kaltų ir nekaltų apdaužė buo
že. Maža to, daug liko nugaben
ta į policijos nuovada. Paskui 
buvo teismas. Kai-kuricms 
vargšmas prisiėjo atsisėsti be
langei) keliems mėnesiems. Pa
našiai, atsitinka ir kitose vieto
se kur randasi tų revoliucijonie-
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tirim

ROSELAND. . . Samuel L. Jones, Barber As-

Chicago, I1L,

šv. Vincento ir Povilo draugys
te surengė vakarą Strumilų bro
lių svetainėje. Pastatė scenoj 
<1 vi veiksme onerete “Kamina-

rius.
Apie vakaro pasekmes nerašy

siu, nes nebegalėjau sulaukti pa
baigos. Tečiau, negaliu iškęsti 
nepasakęs Vieno kito žodžio a- 
pe taL ką mačiau scenoj.

jos pamatyti operetę scenoj. Aš 
skaičiau ją ir gėrėjaus, bei vis
gi ska'ityti ir matyti 
<hi skirtingu dalyku.

Nueinu vakaran.
tie, su tokiu lošimu.

scenoj

mas. Skaudu darėsi už da į ky
lą tokio gražaus veikalo. To 
,ul gerbiamieji skaitytojai ne

įtarto, kad aš noriu pajuokti. 
a t pene, ne. Aš puikiai supra-

lant dar neteko mat vii.
v

garsusis A,. Kanoverskis.
Naujienose si- 

apie vyčius, o paskui
ėmė plūsti ant sočia-

Studentas privalėjo būti apie 22 
metų senumo, nagi musų did
vyris jau pusėtinai paaugęs, nes 
mažiausia jis tri 40 metų. Paro
dija, ar ne?

Tiesiog nesuprantama, kodėl 
žmonės griebiasi už to ko ne- 

, gali atlikti. Juk jeigu butų pa
ėmę Lokį menkesnį veikalą tuo-

rantanias daiktas, publika butų 
buvusi geriau patenkinta.

Ar šiaip ar hiu’p, bet reikėtų

vežimą nesėsk.

KUR KALTININKAS?

proga visokie spekuliantai 
žmoniškai ėmė kelti kainas.
vo jieškoma kaltininkų, žinoma, 
’ iekvfienas pirštu parode į kitą, 
o pats sau ramiai nusiplovė ra
ukas.

ne*
Bu-

Galop visa beda liko su-

Girdi, anglių trūksta to-

as gabenti.
Miesto galva, mayoras Thom-

mpanijų tūzai. Nu<ji kas pasi
rodė? Jie irgi nekalti. Esą 
šiais metais liko įgabenta Chi- 
cagon 20 n u oš. daugiau anglių, 
negu pradėtais metais. Vadina
mi, kaltininko vėl nėra.

f
policija 'j ieškojo trylika

štuotas. I 
me pinigų.

Win. II. Mac. Fedden p 
bentas iš Knoxville, Tenn., 
cagon. Išeikvojęs Railway 
nal kompanijos .$1,000.

draugija
nori įsigyti naują patalogiską 
laboratorija, kurioj daromi ty-

n A. Clemens nepaten- 
savo pačios testamestu.

savo motinai ir broliui.

Bobunaite Malvina 17/2 — o0 Lomi

Boczuinas .1 1726 State St., Noils 
Chicago, Ill.

Bracks V. 670 W. 18 St.
Broksius Jul. 6159 L:niversit> ave. 
Brūzgulytė Elzbieta 3141 S Inion a 
Buczas Peter 918 W. 33 Str
Buczas Piotr 144 — 33 Str 
Badžius Peter 918 W 35 St. 
Bugailiškis Antanas 3332 Wallace st 
Buivid Marta 2350 S. Leavitt Str. 
Burneika Petras 1530 Arnold str.

Chicago Heights, 111.
Buszas Piotr 944 — 32 Str
Bulatas Julian 1208 Chicago Ave., 

Jacksonville, Fla
Butkus Alex 2153 W 24 Str
Butkus Benny 2207 W 21 St 
Butkus John 4509 S. Paulina Str 
Geovictus Calis 2425 W 45 Place 
(’epauski Jonas 462. S Talman ave 
Cibulski Peter 2297 S. Oakley Ave 
Ciopas Anton 4559 S. Hermitage av 
Ciurlis M 2334 S. Oakley aye 
Czepuleonis Franciszkus 10522 Indi

ana Ave
Davidelis Kazimieras 119 E 107 St 
Dinapas George 3114 S Auburn av. 
Draugelis 1) 257 E 115 Street 
Duplis Jons 370 Kensington ave 
Dvelis Joseph 2332 W 23 Place 
Erčius Aleksander 4450 S. Hermi

tage Ave
Folinas Adomas 2320 W 23 Place 
Forniiska Helena 4547 Wentworth a 
Gacianis Aufras 2013 Canalport av 
Gajzauskas Zigmontas 190 S Ruble s 
Galdikis Alex 368 Kensington Ave 
Galdikas F ? S. Winchester Ave 
Garbenis Dominik 1951 Canalport a 
Gantszis K 745 Milwaukee avc^ 
Geczias Johann Jushm Ave. S. Chgo

'.i

sėj usio
1 numo.

pa gar- 
ska

Gold Sil
ver Raisin, 

Fruit AChoco-'

Račkevičc, 1012 S. Main St. 
W. Pullman, HL: W. Pilypas, 

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

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

1330—15th Ave. 
Ill.: A. Jukųbauskas 

516 Cleveland 
K. Valančiau as, 

506 E. 7 
W. Petraitis, 

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

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

Spring Valley, 
Kewanee, Ill.:
Pana, Ill.: W.

mimą

'ar^aret Hare, 2ę39 Prairie 
f ūmai numirė. Spėjama,

Marv Dulhane

St
st.
St.

Ave.
Ave.

Naujienų agentai

universitetas
> namus su
kta,. Dabar-

Blucher, pasisakė, jogei jinai 
apleidusi 14 dienų senumo vai-

■ Laiškai iš Lietuvos

Vietinė “Immigrants Pro
tective League” gavo pun
dą laiškų iš Europos viso
kiems Chicagoje gyvenan

tiems žmonėms, žemiaus 
paduodu laiškų sąrašą.

Laiškus galima atsiimti 
musu biure, 11401/. So. Mi- 
chigan Ave., 3-čios lubos, 
Chicagoje. Biuras atdaras 
kiekvieną dieną nuo 9 ryto i- 
ki 5 
nuo
mis

vai. vak. Nedėliomis 
10—12 ryto ir Seredo- 
nuo 7—9 vai. vak.

Vizituotoja
Mare Jurgelionienė.

Auga i t is .J C-o Jonas G ribas, 1600 S.
Paulina Street,

Bagdonas Vincentas, 4504 S. Paulina
Baimins Govels 2319 S. Oakley av.,

Bakuti Martinas 3300 S. Morgan

Banaitis (’has. 629 Madison st
Banovicz Kazimieras 9120 S. Mac

kinaw ave.

nes Avenue
Mor-

gan str.
Baskis Juozapas 1607 N Ashland av 
Bajnov Anna 919 W. 33 Street

4600 S. Paulina s

age avenue.

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

Sukaktuvių V akaro Komitetas

Godlevska Petronėle 2930 W 38 St 
Gordon F 1416 S. Trumbul Avenue 
Grablauskas Juozapas 4437 S Wood 
Gramaila Juozapas 926 W 37 Place 
Gudauskis Victor 4301 S Wood SI 
Jakubaitis Franciszkus 4441 S. Ho- 

nore Street

4600 S Paulina Str
Jalczewska Paulina 1956 Canalport 

avenue.
Jarutina Ona 3252 S Halsted Street 
Jarmolovicz Adelija 3244 S. Morgan 
Jerusevicz Kazimieras 714 W 19 Pl 
Jodelia Kasperis 726 W 18 str 
Jonikai I is John 4330 S. Wood str

Juknis Bencventuras 3252 S Halted 
Jurbikas

Jureviez
Jurevicz

Joną 933 W 33 sir 
John 5238 Lime Str 
Anton 10726 Eldbrocke a v 
Frank 2334 S Oakey avė 
Stanislav 3332 S Morgan st 
.Toliu 3238 lame Str

.Turkis John 4543 Marshfield avė 
Jurksius Frank 670 W 18 str 
Jukubovski Stanislav 954 W 19 str

(Bus daugiau.)

wm       n.i—4

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
“NAUJIENAS.”

Kurie užžiuri platininių “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. Niaura, 

8463 Gilbert Court.
Brighton Park:

M. D. Sccfor, 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. Sandarga, 5418 S. Prinpeton av.

Kensingtono, Roselando ir Burnsi- 
dčs.
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, HL: W^ Grabauskas,

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

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

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

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

140 Moen Ave. 
1135 Market St.

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

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

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

Avė.
MASACSUSETTS VALSTIJOJ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

NeW JERSEY VALSTIJOJ:

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. 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, III.

Kazimieras Gugis

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

dokumentus ir popieras.
Miesto Ofisas:

127 N. DEARBORN ST.
Room 1111-13 Unity Bldg.

Telephone Central 4411.

Namų Ofisas:
3323 S0. HALSTED ST
Telephone Drover 1310.

Didžiausias ir stipriausias ban= 
kas ant Bridgeport©

PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT

1112 West 35th St., netoli Morgan St., Chicago, III.
KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300,000.00.

TURTAS VIRŠINA DU MILIONU DOLERIŲ.
Sis Bankas yra suorganizuotas turtin
giausių fabrikų savininkų, kurių išdir- 
bystese dirba tūkstančiai lietuvių ir ki
tų tautų darbininkų. Prie šio Banko 
priguli Vice pirm. Armour and Co. ir 
daug kilų kompanijų.
Moka 3 procentų už padėtus pinigus. 
Daro paskolas, apsaugoja namus nuo 
ugnies. Siuntimas pinigų ir pardavi
mas laivakorčių. Taipgi iškolektuoja 
pinigus iš kitų bankų po visų Ameriką.

STATE
BANK

Bankos valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet; Sukatomis iki 9 vai. vak.
Kalbama Lietuviškai.

J. S. CZAIK ALSKIS ir JURGIS ŠUKYS Lietuviu Skyriuje. 1

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

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

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

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

Jersey City, N.J.: D. Pilka,
242 Wayne St. 

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

Cliffside, N. J.: K. Steponaviče,
Box 17.

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

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

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

235 E. Main St. 
Box 

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

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis,
451 Hudsm

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

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

437 S. Paca St. 
IOWA VALSTIJOJ:

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

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

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

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

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

5508 So. 32 St.
OHIO VALSTIJOJ:

Cleveland, Ohįo.: F. Januška, < 
2529 Superior Ave.

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

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

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

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

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

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

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

1726-28 Jackson St.
MICIGAN VALSTIJOJ:

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

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

Box 13»
INDIANA VALSTIJOJ:

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

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

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

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

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

WISCONSIN VALSTIJOJ;
Racine, Wis.: Tony Vegela, 

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

CONNECTICUT VALSTIJOJ: 
1005 Gideon Ct 

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

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

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

286 Wallace St

139.
407.

Ave.
Copyright Hart Schaffner & Marx

J
eigu Jus turite dabar 
pirkti nauja Siutąar- 
Overkotą Jus - galite 
daryti tai dabar už 
šias labai speciales kainas.

Jus padarysite d»r 7
—gal but ir daugiau. v*' Ud

Musų Pratuštinimo 
Išpardavimas.

Hart Schaffner and Marx ir kitų 
augštos rūšies
SIUTU ir OVERKOTŲ

Čia yra pažymėtos vertės
SIUTU ir OVERKOTŲ
nupigintu dabar iki

$9.45 $11.45 $14.45
Mes aukaujame didelės vertės au

gštos klesos audinių ritinius, kvalduo- 
tus, prosytus ir minkštais rankogaliais 
už didelį nupiginimą.

MARŠKINIUS
Roselando Geriausias ir Didžiausias 
Drapanų ir čeverykų Namas.

Namas Hart Schaffnerio ir Marx 
Puikių Siutų ir Overkotų.

Bach Bros.
115th St ir Michigan Ave.

Florsheim čeverykai Stetson Skrybėlės.

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.



LKBNk W.nu

Pranešimai
(PASARGA.—Draugijų pranešima* •kelbiame 
b* oimukestiea. Pranešimai betgi turi but 
priduodami ii vakaro. Laiškelio arba telefonų- 
Priduoti tų pačią dienų, kada ipausdtnamaa 
AUnraštis, nebegali but Idčti. — “Naujienų**

PROPAGANDOS MOKYKLA.
Propagandos Mokykla persi

kėlė į kitą vietą — p. Rašinskio 
svetainę — 731 W. 18 gat (prie 
Halsted gat.). Sekama lekcija 
jvyks šiandie, 8 vai. vakaro. Mo
kiniai malonės ateiti lyrgiai pas
kirtu laiku. Vienas mokinių 
skaitys lekciją iš kultūros isto
rijos. Po lekcijos bus diskusi-

unijos prakalbos paminėjimui 
kruvinojo nedėldienio atsibus 
nedėlioj, sausio 21 2:30 vai.

Kalbės ką tik atvykęs Chica-

angliškai. Taipgi kalbės lietu
viškai P. Kukutis ir kiti. Be to 
bus deklemacijos.

Kviečiame skai 
nkvti. •» Komtietas.

PRANEŠIMAS.

vakaro, įvyks Laisvos Jaunuo
menės choro gentTališkos r e pe
ticijos “Dvieiu Broliu.” Akto-
riai, malonėkite
būti. Vieta 1

ROSELAND. 
)j, sausio 21 

“Aušros"

mas.
arės

Bus renkamos darbi-

Rašt. J. A. Ramanauskaitė.

Roseland o, Kensingtono i
West Pullman© atydai.

ano “Blindos.”

PRANEŠIMAS.

mo-

d. Meldažio svetainėj. ,
Dainininkai ir dainininkės, 

malonėkite atsilankyti laiku

ROSELAND.

vai. po pietų, Brolių

te atsilankyti- nes šis susirinki
mas yra labai svarbus. Gausi-

AUŠROS MOKINIU 
VAKARĖLIS.

Kad supažindinus jaunini 
svarba mokslo, “Auš 
mokiniai rengia puikų pasilink 
sin/nimo vakarėli, su labai įvai
rili programų, susidedančiu 
prakalbų, dainų, doklcmacijų
1.1. Po programų bus šoki; 
žaislai.

Vakarėlis ats’bus subatop 
d. sausio,-P Aušros” svotai 
(3001 So. Halsted st.). Pra 
8 vai. vakare. Kviečiame ; 
lankyti kuoskaiti i ilgiausiai.

su

n
n

svetainėje

Mokiniai.

IND.

kŠo svetainėje.
Visi draugai būtinai privalo

te atsilankyti susirinkimai! nes 
bus valdybos rinkimas. Po su-

brinkimo buvo repeticijos. Ma
lonėkite atsilankyti visi.

LL>LD. 70 k p. raštin įninkąs
K. L. Kairis.

REIKALALINGAS kriaučius prie 
siuvimo moteriškų drabužių.
2300 S. Leavitt St., Chicago, 111.

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

NAUJIENŲ BENDROVĖS 
DALININKŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS.

Naujienų Bendrovės da
lininku metinis susirinki- b-
mas įvyks nedėlioj, sausio 
21 d., Milda svetainėj, 3142 
S. Halsted St. Pradžia ly
giai 10 vai. ryto.

Susirinkiman bus įlei
džiami tiktai pilni Naujie
nų Bendrovės dalininkai. 
Todėl kiekvienas narys bū
tinai turi pasiimti savo cer- 
tifikata registracijai. Die
nos tvarka bus paskelbta 
ant vietos.

P. CEREŠKA, 
Naujienų Bendrovės sekr.

L. PRUSEIKOS PRAKALBOS
Drg. L. Pruseika, “Laisix\s” 

redaktorius, kalbės sekamose 
vietose:

Akron, Ohio, 30

Ohio., P

1600

Bri( 
kčsv 
nu"

D. Petrauskas,

Jl^ CMM'^WlXJWMOl^l-VtJr-. ^JtlflriJ-jrilJ ~IJ ir r-MTUREMaprurdMU

Pajieškoiiniai
va i k i nas

kamba-
iština su maudyne. 
>orto ir West Sides

s pajieško kamba 
gerai apšildomo, su

valgiu, prie mažos sen 
džiu atsišaukti laišku i 
Ofisą J. S.

PAJIEŠKAU1 DABBO barbernėj 
ant visados iluriu praktikos pusan
trų metų; atlieku darbą labai gerai.

Irvsu: Juozapas

MOTERIS su I metų kūdikiu pa
jieško namu darbo prie šeimynos 
be vaikų. A. Tamošaitienė.
418 E. 5oth Pl,. Chicago, Ill.

Reikalavimai

Valstijos nemokamas Darbo Biuras 
reikalauja daug darbininkų 

Chicagoje ir kitur.
Valstijos nemokamas Darbo Biu

ras, 526 So. Dearborn St., Chicago, 
reikalauja:

15 molderių
1 mechaniko
2 inžinierių

1 prie Gordon lyderio
40 prie, karų taisymo
2 stiklo dirbtuvėj
! spaustuvėj
Taipjau daugelio darbininkų ne 

matninkų kitokiems darbams.

ga daugelio darbininkų prie jvairių- 
įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

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

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

REIKALINGI du vyrai prie jaui- 
toriaus už pagelbininkus. Geistina,

šiuo adresu:

REIKALINGI kriauėiai prie 
vimo moteriškų rūbų. Darbas 
tumieriškas ir “readv-made”.

3117

kite

siu-

UI

atsišau-

J. Pivariunas
3602 Dcodor St, Indiana Harbor, Ind

REIKALAUJAME merginų galin
čių Aiuti elektros mašinomis. Išmo
kysime sinti ovcrals ir jacketus.

JOHN BISSMAN and
841 Blue Island avė.. (’h

SON

ALAl’JU cigarų dirbėjo 
visą darbu.

KAZ. MĖLIOLIS, 
. Morgan St., 'Chicago

11)0

BEIKAjJNGAS atsakantis buče 
mokantis lietuvių ir lenkų kai 

is. Atsišaukite
S. and K MARKET HOUSE 

Chicago, Ill

REIKALAUJAMA: Penkcs
dešimts skaisčiu merginu dirbti 
prie ** 
tovus darbas, gera mokestis, 
puikiausios dirbamosios vietos, 
poilsio laiko tarpiai ryla ir po 
pietų. Atsišaukit į Superinten
dento offisąi. OPPENHEIMER 
CASINGS CO., 1020-8 West 36th

n

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

1449 W. Division St.,

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

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, I1L

Pardavimui

KADA
NORĖSITE

j Lotą pirkti arba
Pasiskolinti Pini-

i'
visiems ai

ir nuo seniai
zmomas -

^RTMANOWICZ
Imerakl Avenue.

ATEIK TUOJAUS
Apleisdamas miestą parduodu sa

vo puikius 5 kambarių rakandus vi
sus sykiu ar atskirai, vartotus 3 mė
nesius, skurini seklyčios setą, da
venport .lovas, komodas, valgomo
jo kambario setą ir lt. 'Taipgi gero
tono piuną. Puikiausią kalbamąją 
mušimi. Rakandai bus parduodami

. G R AMOFON A S C A BINET 
IR 100 REKORDŲ 

Viskas vertės su virš $140.00, 
Parsiduoda tiktai už $35.

Ateik apžiūrėt tuojaus pas: 
WALTER KAIRYS

I’.\ILSIDl ’ODA saliomis geroj vie- 
dirbtuvės. Biznis 

Parduodu delei ne-

Phone McKinley 1617.

PABSIDUODA EORNIšL\I. Turė
damas apleisti miestą greitu laiku 
aš parduodu savo mažai-ką varto
tus fornišius* už labai pigią kainą. 
Kam reikalingi fornišiai, atsišaukite 
šiuo adresu:
3215 Lime Str., (Illinois court). Chi
cagoje. Vakarais nuo 5 iki 9. Su-

mbavojimo biznį. Geras amatas su 
gazo intaisymais, stiklo išdirbiniais, 
gazo šviesomis ir elektros įvedimu.

nok a pats uz save j vieną mc- 
Rcnda nebrangi. Atsišaukite 
mjienų” Ofisą No 20, laišku.
Benda nebrangi.

PAKSIDIODA rakandai ketu- 
riems kambariams. Beveik nauji, 
vertės $100. Jeigu kas greitu laiku 
pirksite, parduosiu labai PIGIAI.

2000 So. Halsted Št., 2nd floor. 
Chicago, Ill.

PARSIDUODA keturių kambariu 
rakandai už labai pigią kainą. Sa
vi ninkas' turi išvažiuoti iš Cbicagos. 
Kas pirma, tas laimės. Atsišaukite 
Šiuo adresu: 
938 W. augšlas, užpak.

PR ĮVERSTAS pigiai parduoti bu- 
ėernę. Biznis išdirbtas per ilgą lai
ką. Kas nori patirti jos apyvartą,

kite kuogreičiausia, nes 
jaus parduoti.
50 Howland avė., K(

PARSIDUODA 
sties ligos labai

tiktai 6 šimtai dolerių; 
saliomis atdaras. Biznis 
bias. Atsilankykite ir

Atsišau- 
tui’iu tuo-

GERA PROGA
Ar nori mainyti arba pirkti nedi

delę Farmą 2l/T, akru, su namu 5-ių 
kambarių; naujas visai. Aš farmą 
mainysiu ant namo Chicagoj. Mano | 
farma yra taipgi netoli Chicagos, t 
Blue Island, kur galima nuvažiuoti I 
už 5c. Parduodu už $3,000, su mažu 
į mokėjimu.

G. WASLOVAS,
3956 So. Rockwell St., Chicago, Ill.

Ar nori savo pinigus indėti ant 7- 
to nuošimčio. Aš turiu pirmą mort- 
gecių ant pardavimo už $1500. Pro
centas mokama kas pusę metų — 
$52.50, Atsišaukite greitai.

G. WASLOVAS,
3956 So. Rockwell St., Chicago. 

Tel. McKinley 4585.
Ar Tamsta nori mainyti savo na

mą arba lotą. Aš turiu daugybę na
mų ant mainymo, kur galėsit pasi
rinkti sau patinkamą, arba lotą, jei
gu turit Gary, Ind., aš išmainysiu 
ant Chicagos namo. Reikale kreip
kitės pas:—

G. WASLOVAS,
395. So. Rockwell St., Chicago, Ill. 
Alano ofisas atdaras nuo 9 iki 8 va

g Typewriterrai Už Pusdyke |
Q Kiekvienas gali įgyti naują 
g “rebuilt” typewriter! (rašomą Q 

mašiną) su lietuviškomis rai- įS 
domis (akcentais) už $25. £ 
Brangesni už $35 ir $40. OI i- Q 
ve r, Remington, Underwood, Q 
Royal ir kitų systemų. Rašyk 
savo laiškus su typewritcriu H 
gražuli, aiškiai ir švariai. Kož- $ 
nam reikalinga. Puiki proga 9

£
korespondentams, agentams ir § 
kitiems. Pristatau į visas A- 
merikos dalis. Rašyk: 9
J. A. CHM1ELIAUSKAS |
521 Fullerton avė. Chicago, III. 3?

i
 PIRK SAU visas Plumbavoji- 

mui reikmenis tiesiai už “who
lesale” kainas. Mes parduosi
me visiems.

LEVINl'HAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

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

PARSIDUODA 1-2 augšto med. 
namas, krautuvė ir 2 kambariai už
pakalyj ir 7 kambariai ant 2-ro au
gšto. Banda $51 į mėnesį 1-2 augš- 
lų med. namas, krautuvė, ir 5 kamb.

Halai užpakaly je ant

prieinama. Al 
“Naujienų’’ Ofi

BARG ENAS.
Parsiduoda namas ir lotas iš prie

žasties senatvės ir neįgalėjimo pri
žiūrėti savo nuosavybės po N 1112 
W, 2O.th SI., kuris neša $700 inclines 
raudos. Parduosiu' už $4600. No
rintis gali paimli $2000 mortgage. 
Tai yra -dviejų augšlų namas su

AlsiŠaiflritv į

Jauna pora priversta paaukauti 
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianą su 25 m. gvarancija už $ 115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $50.00. šis .yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint

9 savaites. Pafsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyveni
mo vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti

Chicago, III.

PABSIDl ODA saliunas iš prieža
sties nesutikimo savininkų. Senai 
išdirbta viela prieš McCormick dir
btuves.
2558—Blue Island av. Chicago, Ill.

PARSIDUODA 3 kambariu raka
ndai beveik nauji. Parsiduoda vi
si labai pigiai. 
2019 W. 21-mas place, ('bic: 

2-ras fialas, frontas.
111.

PARSIDUODA saliunas į trumpą 
laiką. Priežastis pardavimo — sa
vininkas serga. Šventomis dieno
mis atdaras. . Laisnįs $500 į metus. 
Atsišaukite laišku į “Naujienų” Ofi-

PABSIDU()I)A pirmos klesos sa
liu nas ir restoranas rusų ir lenkų

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

TURI.U paaukauti $165 seklyčios

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

$800 Grojantis Pianas už pirmą pa
siūlymą; $225'vietrola ir rekordai

saliunas iš prieža- 
pigiai. Vieta ap- 

ų. Laisnis 
nedėliomis 

gerai išdir- 
pamatykile

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti

PARSIDUODA pieninyčia ii’ gro- 
sernė lenku ir lietuvių apgyvento] 
vietoj. Graži, vieta ir. biznis išdirb
tas Taipgi yra puikus .šlubelis Sa
vininkai negali apdirbti 
vaikais, todcU .parduoda.
-1515 So. Paulina St, Chicago, Ill.

KUOMET Jus norite pirk
ti arba paaštrinti skustuvą 
(britvą) / eikite arba rašyki-

Br.J. Van Paing
Vyru Chroniškos

EJcktriAka DiajęmHca ir GydjiYias 
Speclttliįku medkina iąu<3 

užnuodijimo kraujo

Yandoiiofa mudeRs slant m Hgom
2059 W. MADISON 8T., kampas 

Hoync Avė., virš aptiekos

Valandos: 7—9 vak. nedčld. 10—12

Dr. A.R. Blumenthal

Phone: 4817
AKIŲ SPECIALISTAB

Akis IšegznmlMuojam DYKAI 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakare; raZ 11 la
mia nuo 10 iki 12 dieną.

4649 B. ABHTJLND A V K,, kampai 47 St.

Dr. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKTŲ GYDYTOJAS 
turi ekaudančias arba silpna* ak ir. 

galvon ak audė jimą, ats Hanky kita pa* mana

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Av*.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 2 vakar*. 
Nedelionais nuo V ryto iki 1 po pietų-

Kr.n RT

Br. S. M. GEsscr l
Gyvenimas ir Ofisas 

3119 S. Morgan SL, kerte 32 rt. 
Chicago, Ill. 

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaik^

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir mio 8 iki 8:30 va. Nedėldie-

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1278

M. SAHUD M. D.
SennR Rusari Gydytojau fr Chirurgą*. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai

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

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

1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakar*

K. NURKA1TIS 0. P.
Pritaikau akinius pagal 

valstijos tiesas.

AKIŲ SPBCUU«TA>

WOT
Prirenka visiems tinkamus akinius 
nuoja ir patarimus duoda tykai. 
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicaro 
lubos. VALANDOS* Nuo 9 išryto 
rtii. Nedaliomis nuo 0 ižryto iki 2 

Tel. Haymarket 2434.

ogzamt

ANKES^
GARSI SANTOS KAVA. 

Visur parduodama po 28c ir 
po 30c..........

įSVIESTAS
Geriausios

įnnetonos, ge- _ 
r*inU, negu A 
kur jus g a- *4 
|it gauti ..

• WEST RIDE 
1878 
2054 
1045 
1510 
2880

COFFEE
RYŽIAI

Geriausio® 
rųlies, 10c F | 
Ičia, parai- fl P 
duoda ui .. VZW

COCOA
Geriausia * m

Sankes, suly- | A H 
tiuk mi bent |#V 
cokia, «v

ARBATA j
Frllmnl&u-

•Ir, Gvaran- J| A A
luotą, vertė® Qlj P
Oe p&rsiduo ’ V V 

ia po....

Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee A v. 

W. Madison St 
W. Madison SL

1644
1836
2612

I 1217 
j 1832

W. Chicago Av.
Blue Island Av.

North Av.
Halsted St.

Halsted EL 
12th SL

W.

W.

1102 W. £2nd fit.

SOUTH 8WI 
8082 Wentworth 
8427 S. Halsted 
472t> S. Ashland

r NORTH SIUS 
466 W. Dlviakm 
720 W. North Ar. 
2640 Lincoln Av. 
8244 Lincoln Ar. 
8418 N. Clark

Štai proga Išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesoso
L ■ WMAJ. .7- * K O R Efl 1* O N T) E N CI JI N1S SKYRIUS.— Kiekvienas gali iimoktt 

R(ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iš lekcijų sutaikytų 
IKI-------- -“T‘7TIi liras, tą™ tikslui. Šis kursas yra labai parankus IcKMwIjIRb
| gJ| j jkuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan-
E $l America Scheel Ikyties j mokyklą ypatiAluii. Geresniam pe^itikrinimuU gun- 
SK d LtLHCMages slčiame gražiai ilia-truotų, su daugeliu paaiškinimų KAlALUuA 
M® ♦ IltlYKAI. Rašyk laišką tuojaus; indėk dvi markes pristaaMMI 
raKl a-. glKATALOGO.

Si j KLESTJ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti | mysų roe-
» ' įlkyklą ypatiškai, turime dienines, ir vakarines klesas. Mokiną-

I x t me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi tort-
Ac DYKAI t me atskirų kursą, sutaisytų musų pačių del i radi iamoksltų

g , * t greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprautar.tiems
B i turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius,
gi 11 VUkM aiškinama Lietuviškai

IS^^ESSeSSESlDvi mokyklos: 731 W. Uth St., ir 1741 W. 47th SL 
Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 Wot 47lh St., ChicsfO, HL

American School 
ci Lfttnyuage*

DYKAI

Veislių Atsiradimas
DARVINO TEORIJA

tuvinta Dr. A. J. 1
Žurnalo*’. Dabar gauti “Naujienose”.

NAUJIENOS
Chicago, Ill.

53
I 

ft f’HfflhMBa

? PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS | 
® Ant Durų, Lentų Renių ir Stoginio Popieros S
Į CARR BROS. WRECKING CO. I
I 3003-3039 S. Hoisted.SL, ... Chicago, I1L J!

Telefonas Canal 3717

A k ušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak-

23*•H?

Ave. 2-r o* 
iki vake- 

po pietų.

gimdymo. Uždyką duodu rod< 
’’ mergt- 

Kalbu lietuviškai, angliškai, ru-
visokiose ligose moterims ir 
noins.

1739

Telephone Drover 9693

Or. a. A. BOTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas i

Speciallatas Moteriškų, Vyrilkų, Vaikų 
ir visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedėliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. irti 34 St. Chicago i

| DR. M. HERZMANi
J IŠ RUSIJOS i
Jj Gerai lietuviams žinomas per 16 me- Q 

ehirur- xtų kaipo patj 
gas ir akušerė

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius 
prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, 1025
St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10 12
6 - S vakarais, 'l'eleiihone Canal 3110 

Gyvenimas: K112 S. Halsted Street 
Valandos: 8 9 ryte, tiktai.

vieku *08

W. 18th

pietų, ir

| Dh A. I. EPSTEIN I
t GYDYTOJASirCHinSRCAS 1

Specialistas moteriškų, 
vyriškų Er vaikų ligų

Ofisas ir Gyvenimas: į
3600 S. Halsted SL, kam p 36 st 4
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—8 4 
po piet ir vakarais. (

Telephone Drover 4974 (

O qj,; ■’t ,?«• 4 - »0(.« A «£» <Jįltjjį. O ■*

a 3109 So. Morgan StP Chicago, y 
h VALANDOS: nuo 8 iki 11 IL fcj 
H ryto, nuo 5 iki 8 vakare. K

ALSTED ST., CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akių, 
Jeigu Tau skauda akys,

£ Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
3 Jeigu turi uždegimą akių,
T Jeigu tau skauda akys skaitant arba bIuvamI, tuokart la

.reikalingas akinių.

I
 Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metu pa

tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių U 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA

.AJkivi £5peciaĮlotas

TEMYK1T MANO UŽRASA.

1801 SOUTH A/SHLuykJMO AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės . Ant Platt’s Aptiekos 2-ras a neitai. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va. Nedėliomis nuo 9 ruto iki 12 diena-

Tel. Canal 5335.
♦P'* o O * O ♦ <: > ♦>*>* D ♦OfO* o «i ♦ O -»’<•> *0

DAKTARAS
Ncilarint kaip ui«lsenijuiio

fipecialiikal gydo Hgae pilvo, plaučių, ink 
Hgaa, iaisdaB, reumatixinq, t alvot- t>kaus:nue. 
ekaudžjiui< ir paslaptingas liga.”. Jeigu ) 
pars itik rinkite, ka jte j urna galį padaryti, 
lakstančius Ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki
18S8 BLUK ISLAND AVE., kssapitjj lf-U>s iat., virtoj Ws.*k«*r. T<1 C»m»! 11U £

nkaufin 
negalė.

WISSIG,
■ mot<r<
te ii i, y doB’.o*

ui
J g b koBČjin jį, 

.1, Mtrikite 
H tnttų :ir

*!• !»

Garsinkis ‘Naujienose’




