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Rusai sumušti
prie Rygos

Anglijos valdžia nepriima Wil 
šono patarimų; nori “sutriuš 

kinti” vokiečius

Rumunijoj rusai smarkiai 
supliekė bulgarus

Naujų baisių musių laukiama 
Francijoj

RYGOS.

Vokiečiai atmetė rusus at
gal pusantros mylios.

25. — Atkartotinomis ata
komis vokiečiams pavyko 
nustumti rusus apie pusan- 

mūšiai

nte, tarp upės Aa ir Tyrui 
pelkių, o taipgi rytuose nuo 
Kalnzem.

Karšti 
čia.

Ir matyti, kad vokiečiai 
ištikrųjų gerokai apkūlė ru
sus, jei pastarieji patįs pri
sipažįsta, turėję pasitraukti 
atgal ir net pusantros my
lios.

BULGARAI SUPLIEKTI 
RUMUNIJOJE.

Rusai privertė bėgti atgal 
bulgarus bandžiusius pereit

Dunojų.

PETROGRADAS, sausio 
25. — Ant Dunojaus, ties 
Tulcha, bulgarų būrys mė
gino persikelti per Duno
jaus šaką Georgief. Rusai 
netikėtai užpuolė besikelian 
čius, sumušė juos, suėmė 
323 vyrus nelaisvėn ir už
griebė 4 kulkasvaidžius.

Berlinas pripažįsta, kad 
teutonų spėkos turėjusios 
pasitraukt ant Dunojaus, 
šiaurėj nuo Tulcha.

DĖKAVOJA, BET NE
PRIIMA.

Anglijos iždo ministeris sa
ko, kad talkininkai apkai- 
nuoja Wilsono pažiūras, 
bet negali jų priimti, kol 
vokiečiai bus sutriuškinti.

LONDONAS, sausio

do sekretorius ir karės ta
rybos narys, kalbėdamas 
Bristole užreiškė, jog talki
ninkai apkainuoja prez. Wi
lsono pastangas taikyti ka
riaujančiuosius, bet kad šių

taikos jvykinimui reikalin 

gos esančios kitokios negu 
W ilsono proponuojamos pri
emonės, ir kad taika negali 
įvykti toliai, koliai vokiečių 
k a r i šk o j i masine r i j a n ebu s 
visiškai sutriuškinta.

NAUJŲ, BAISIŲ MŪ
ŠIŲ LAUKIAMA.

Vokiečiai rengiasi pradėti 
naują ofensivą vakarinia
me fronte.

LONDONAS, sausio 25.— 
Naujų musių, kurie pra
lenks savo kruvinumu visus 
buvusius iki šiol mūšius, la
ukiama Vakariniame fron
te. 120 naujų vokiečių kor
pusų (4,800,000) kariuome
nės sutraukta Francijos 
frontam Traukiama čia ir 
daugiau dar vokiečių kariu
omenės. Manoma, jog vo
kiečiai rengiasi prie naujo 
ofensivo.

VOKIEČIAI RENGIASI 
PRIE PASKUTINIO 

MŪŠIO.

BERLINAS, sausio 25. — 
Nežiūrint kalbų apie taiką, 
iš visako matyt, kad Vokie
tija rengiasi prie naujo mil
žiniško, gal but paskutinio, 

nuspręsti daugiau kaip dvi
ejų metų karės likimą.

NEVALIA DIRBTI ŠOVI
NIŲ KITIEMS.

Anglijos valdžia užgynė sa
vo firmai dirbti šovinius 
sulig Amerikos valdžios
kontrakto.

LONDONAS, sausio 25.— 
Anglijos valdžia uždraudė, 
Hatfield, Ltd. firmai dirbti 
šovinius Su v. Valstijų laivy
nui pagal padarytą su Ame
rikos valdžia kontraktą. Gi
rdi, kol karė tęsiasi, minėta 
firma turinti dirbti šovinius 
Anglijos armijai. Užginta 
dirbti šoviniai tai pačiai fi
rmai, kuri apsiėmė padirbti 
juos $200 pigiau už kiekvie- 

vo amerikoniškos firmos

JUODOSIOS SPĖKOS 
SIAUČIA RUSIJOJ.

Laikraštis Russkoje Slovo 
praneša, kad. vienas intek- 
mingiausių rusų ministerių, 
Protopopov, nesenai buvęs 
Durnoj pirmininkas progre- 
sistų bloko, užreiškė, kad 
durną reikia išvaikyti, jei ji 
nenustos kritikavus val
džios; kad spauda turi būti 
suvaržyta, kad visas visuo
meniškąsias organizacijas 
reikalinga atiduoti policijos 
priežiūrai“; kad leisti gyvuo
ti ar šaukti suvažiavimus tik lykai pagerės, 
tom organizacijom ar visu
omenės grupėm, kurios re
mia valdžia arba kurios sta- £ 
to sau tikslu išrišimą tik 
grynai techniškų klausimų; 
kad by kokia kritika val
džios darbų privalo būti bau
džiama kuoaštriausiai. Tuo
met, girdi, šalyj pasidarysią 
ramu. Ir tuomet jau gali
ma busią kalbėti apie refor
mas.

Kaip žinia, Durna šiuo lai
ku paleista. Ji susirinks ne 
anksčiau, kaip vasario pa
baigoj, jei jos sušaukimas 
nebus atidėtas tolesniiam

\ WILSON AS NAUJŲ

Prezidentas Wilsonas laikys 
spyčius ir visuomenei taikos 

klausime.

WASHINGTONAS, sau
sio 25. — Prezidentas Wil
sonas svarsto dabar klausi
mą, ar nevertėtų jam supa
žindinti ir plačiąją Ameri
kos visuomenę su jo taikos 
pienais. Kalbama, kad vei
kiausia jisai pasileis po A- 
merika kalbėdamas šalies 
gyventojams apie tai, ką jis 
sakė senatui. Manoma, kad 
jis pasakys keletą spyčių j- 
vairiose vietose. Tik, jei da
rys tą, tai dar ne tuoj, o ke
liom savaitėm praslinkus.

CLEVELAND, Ohio, sau
sio 25. — Vienas žmogus už
muštas, o keletas sužeista 
geležinkelio nelaimėje, kuo
met New York o traukinys 
No 3 pataikė Į tavorinį trau 
kini.

NEW YORKAS, sausio 
25. — Mrs. Ethel Byrne, ku
ri atlieka paskirtą jai 30 
dienų bausmę kalėjimu už 
gimdymo 
skelbimą, 
gyti. Taip, jinai jau bada
uja nuo panedėlio. Valdini
nkai sako, kad jie pradėsią 
valgy dy t i ją prievarta.

kontroliavimo
atsisako val-

LITTLE ROCK, sausio 25 
— Arkansas valstijos legis- 
laturoj praėjo bilius, panai-

PARYŽIUS, sausio
Francijos presą pasitiko 
prez. Wilsono kalbą apie ta
ikos išlygas prielankiai — 
prielankiau, negu kad tikė
tasi.

GREEN BAY, Wis., sau
sio 25. — Whitney mokyk
la, seniausia šiame miestely-

GRIEBIAS KRAŠTUTI 
NIŲ PRIEMONIŲ.

Austrijos valdžia atima ket
virtą daŲ titrto iš visų 

gyventojų.

PARYŽIUS, sausio 25.— 
Gauta žinių, jog Austrijos 
valdžia nutarus rekvizuoti 
ketvirtą dalį visų Austrijos 
gyventojų turto. .Valdžia 
išduos vietoj rekvizuotųjų 
'dalykų popieras—pasižadė
jimus sugrąžint atimtąjį tu
rtą, kaip valstybės iždo da-

PAMESTA RINKIMŲ 
POPIEROS.

Pasiuntinys, vežęs Washing- 
tonan popięras, kur buvo 
surašyta balsai, paduoti 
prezidento rinkimuose, 
nežinia kur dingo.

WASHINGTON AS, 
šio 25. -—‘

sau- 
Paąiuntinys vežęs 

oficialę atskaitą balsų, pa
duotų prezidento rinkimuos 
už jvąirių partijų kandida
tus, nežinia kur dingo. Tai
gi galutinų rinkimų balsavi
mo pasekmių delei žuvimo 
Utah valstijos popičrų dar 
negalima išduoti.

Utah valstijos sekretoriui 

kričio teisėjo kitą, pasiliku
sią kopiją ir kuogreičiausia 
pasiųsti ją Wąshingtonan.

' Pranešam^’: kad tik tos 
vienos valstijos balsavimų 
atskaita žuvus.

RUSAI PRITARIA WIL 
ŠONUI.

Tik dviejuose punktuose 
nesutinka su Wilsono 

pažiūromis.

PETRORGADAS, sausio 
25. — Prez. Wilsono kalba, 
pasakyta praėjusį panedėlį 
Suv. Valstijų senate, rado 
pritarimo atbalsį ir Petro
grade. Tik dviejuose punk
tuose rusai nesutinka su Wi
lsono išdėstytomis pažiūro
mis. Būtent, rusams nepa
tinka punktas, kur kalbama, 
kad taika turi būti be per
galės, kapi lygių su lygiais; 
dr da nepatinka Wilsono už- 
reiškimas, kad juros priva
lo būti liuosos. Kaikurie ru
sų dar protestuoja prieš Wi
lsono užreiškimą, jog reika
linga sustabdyti ginklavi
mąsi. Stipri armija, ot kas, 
rusų kritikų nuomone, gali 
apsaugoti rubežius. Rusų 
atžagareiviams nepatinka 
nė reikalavimas lygybės mar
žom tautom.

Trumpai kalbant—rusams 
nepatinka svarbiausi Wilso
no kalbos punktai.

SPRINGFIELD, Ilk, sau
sio 25. — William Jenning 
Bryan pradėjo' kampaniją, 
kad panaikinus saliunus Il
linois valstijoj. Pirmus du 
jo spyčius susirinko klausy
ti apie 10,000 žmonių.

WASHINGTONAS 
šio 25.

sau-
- Suv. Valstijų val

džia ketina užtraukti pasko
lą $300,000,000, kad paden
gus padidėjusias karės n 
laivyno užlaikymui išlaidas

TURTINGIEMS NĖRA 
ĮSTATYMŲ.

Maisto jsakymas Vokietijoj 
nepaliečia turtingųjų.

BERLINAS, sausio 25.— 
Maisto reikalais besirupini- 
mui išrinktasai Vokietijoj 
komitetas pabaigė dvi dieni 
užsitęsusią konferenciją. 
Maisto diktatorius A. Bato- 
cki pats paskelbė konferen
cijos rezultatus. Jisai nu
rodė, kad labiausia stoka 
Vokietijos miestams bulvių, 
kurių neatgabenama iš sod
žių delei transportacijos ap
sunkinimų.

Nekaip, girdi, stovi ir da
lykai su duona, nes nors ja
vų užderėjimas praėjusiais 
metais buvęs neprasčiausis, 
bet abelnai javų nupjauta 
neužtektinai, kad normaliai 
išmaitinus šalį visus mies
tus.

Batocki nurodė taipgi, 
kad maisto problema apsun 
kinama ypačia da ir tuo, 
jog turtingieji nežiūri mai
sto sunaudojimo reguliuo- 

kas, kas ir kiek jiems patin-

Degtinės varymas iš ru
gių ir bulvių anot Batockio 
visai sustabdytas. Alaus 
daroma iš miežių tik tiek, 
kiek reikalinga armijai ir 
sunkius darbus dirbantiems 
darbininkams.

Pieno mažai Vokietijoj, 
nes stoka pieno ir kitoNU 
nes stoka šieno ir kitokio pa 
saro raguotiems šerti.

Pripažįsta Batockis, jog 
stoka ir kitokių gyvenimo 
reikmenų Vokietijoj jaučia
ma labai.

STREIKAS FRANCUOS
AMUNICIJOCS DIRBTU

PARYŽIUS, sausio 25. — 
Sustreikavo darbininkai 
Shneider ir Co. dirbtuvės, 
antros sulyg didumo visoj 
Francijoj. Amunicijos- mi
nisteris Albert Thomas išva
žiavo prikalbinėti darbinin
kus grįžti darban.

SUMAŽINS ALAUS 
IŠDIRBYSTĘ.

LONDONAS, sausio 25.— 
Kad sutaupinus javų, Ang
lijos valdžia nutarė leisti ši
emet padaryti alaus tik 70 
nuoš. to, kas buvo padaryta 
praeitais metais.

APSIMAINĖ VIETOMIS 
SU PAČIA.

WAUKEGAN, ILL., sau
sio. 25. — Jerry Kozal j»atuu 
bdė džėlon savo pačią, moty
vuodamas, kad jai ne viskas 
namie, kitaip tariant,—kad 
šulo galvoj trūksta. Bet pa
čiai ištupėjus džėloj keletą 
dienų pasirodė, kad jos sme- 
genįs veikia neprasčiausia. 
Ji tapo paliuosuota.

Bet išėjus iš kalėjimo pa
ti apskundė pasodinusį ją 
kalėjiman savo vyrą, kurs 
ją mušdavęs. Ir dabar toje 
pačioj džėloje, kur ji sedė- 
jo, tupi jau jos vyras, o ji 
pati sėdi namie vyro vietoj.

DEŠIMTS LAIVŲ PAS
KANDINTA.

Eina gandas, kad septyni, ar 
net dešimts vokiečių lai

vų paskandinta.

LONDONAS, sausio 25.— 
Eskadra kariškųjų vokiečių 
laivų pasileido į juras, kad 
padarius užpuolimą ant A- 
nglijos. Bet ją pasitiko an
glų laivų eskadra. Ištiko 
susirėmimas, kurs tęsėsi 
nuo antros valandos nakties 
iki 7 valandos ryto. Mušis 
ėjo patamsyj, dideliam šal- 
tyj. Vokiečiai pabėgo atgal 
į savo uostus. Vienas ang
lų laivas paskandintas; kal
bama, kad ir kitą ištikęs to
ks pat likimas. Vienok vokie 
čiai taipgi turėjo nuostolių. 
Nors tikrų žinių nėra, bet 
kalbama, kad jie netekę se
ptynių ar dešimties torpedi
niu laivu.

STOKA POPIEROS.

WASHINGTONAS, sau
sio 25. — Valdžios komisio- 
nieriai važiuoja į Ottawa, 
(Canadoj) tarties su vieti
ne valdžia delei pastarosios 
paskutinių įsakymų, kurie 
nustato popieros kainas. Su
grįžę iš Kanados komisio- 
mieriai atvyks Chicagon, ka 
me jie turės bendrą konfe
renciją su Amerikos laikra
ščių leidėjais ir popieros fa
brikantais.

Kas ypačiai privertė Suv. 
Valstijų valdininkus atkrei
pti atidžią į Kanados regu
liaciją popieros, tai kad nau
jai išleisti ten įsakymai iš- 
dalies aprubežiuoja‘išgabe
nimą popieros į Suv. Valsti
jas. Bijomasi, kad Suv. Va
lstijose delei to gali dar di
desnis popieros badas ištikt, 
negu iki šiol.

“BLUFFFAS.

PARYŽIUS, sausio 25. —
Leidžiama paskalai, buk 

Francijos kareiviai nusitarę 
pasiųsti prez. Wilsonui laiš
ką, kuriame jie ketina dėko
ti jam už jo pastangas tai
kyti kariaujančiuosius, bet 
drauge prašys ir pamesti 
taikos svajones.

WILSONO GARSUSIS 
SPYČIUS PASIŲSTAS 

KAIZERIUI.

BERLINAS, sausio 25.— 
Vokietijos užrubežinių rei
kalų ministerija telegrafavo 
kaizeriui ir fieldmaršalui 
Hindenburgui į karės fron
tą prez. Wilsono spyčių, pa
sakytą praėjusį panedėlį S. 
Valstijų senate.

Vokietijos presą pritaria 
aplamai imant Wilsono nuo
monėms. Ypač gi vokie
čiams patinka ta vieta Wil
sono kalboj, kur jo šnekama 
apie jurų laisvę.

i 470 LAIVŲ PASKANDIN
TA Į 90 DIENŲ.

LONDONAS, sausio 25.— 
Pranešama, kad į 90 pasta
rųjų dienų vokiečiu subma- 
rinos paskandinusios 470 ta 
Ikininkų laivų.

ATIDUODA PAGARBĄ 
LIEBKNECHTUI.

Vandervelde sako, kad 
Internacionalas dar 

tebegyvuoja.

PARYŽIUS, sausio 25.
Paskutiniame Francijos so
cialistų kongrese Emile Va
ndervelde užreiškė, kad In
ternacionalas dar nėra mi
ręs ir kad jisai pats, Vander
velde, tebesiskaitąs Interna
cionalo prezidentu. Vande
rvelde užreiškė taipgi, kad 
jisai tiki į vienybę viso pa
saulio proletariato, ir kad 
toji vienybė esanti ir dabar 
tarp darbininkų, ne tik tal
kininkų valstybėse, bet ir 
Vokietijoj, ką liudija pasiel
gimai tokių žmonių, kaip 
Liebknechtas, Rožė Luxem
burg ir kiti.

VOKIEČIAI UŽGINČUA 
NUOSTOLIUS.

Vokietijos admiraltija pri
pažįsta tiktai, kad vienas 
vokiečių laivas pažeistas.

BERLINAS, sausio 25.— 
Vokietijos admiraltija už
reiškė, kad netiesa, buk de
šimts vokiečių laivų tapę pa
skandinta jurų mušyj. Anot 
vokiečių pranešimų, tik vie
nas jų laivas buvęs sunkiau 
pažeistas ir likęs nutemptas 
į Ymuiden’ą. Kiti gi nuken
tėję visai menkai.

BADAS SULAUŽYS VO
KIEČIŲ GALYBĘ.

Žmonių kariavimui vokie
čiai turi dar užtektinai.

BERLINAS, sausio 25.— 
Jei vokiečiai ir priversti bus 
prašyti taikos ir taikyties 
talkininkų išstatytomis išly
gomis, tai ne dėlto, kad jie 
jau butų išsėmę visas kariš
kąsias Vokietijos s pėkas. 
Vokiečius gali sulaužyti tik 
maisto stoka.

O kas link kareivių, voki
ečiai sakosi turį jų užtekti
nai. Girdi, karės pradžioje 
Vokietija turėjus apie 9,000, 
000 
kui 
000 
dar 

kareivių. Iki šiam lai- 
išviso ji netekus 2,000,- 
vyrų. Paliko, reiškia, 
7,000,000. Į dvejus ka- 
metus priaugo dar Ų-

500,000 jaunuomenės. Tatai 
sudarys 8,500,000 kareivių. 
Atėmus 600,000 vyrų, išėju
sių iš kariuomenės tarnavi
mo amžiaus, vokiečiams pa
lieka dar 8,000,000 armija, 
su kuria jie galį kariauti dar 
keletą metų. Taip kalba vo
kiečiai.

f

SPRINGFIELD, III, sau
sio 25. — Illinois valstijos 
senate praėjo rezoliucija, 
užgirianti valstijos konven
ciją, norimą sušaukti vals
tijos konstitucijos pataisy
mui. Dabai’ bilius įeis į at
stovų rūmą. Kad jisai tap
tų riimtas, reikalinga gauti 
du trečdaliu visų atstovų ba-

CHICAGO, sausio 29. 
Visoms Chicagos miesto

...... ..
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; Ta visuresamoji Vokiečių 

Dvasia, kuri už visus galus 
kalta.

Gal tūliems da stebėtina, 
kad vokiečiai talkininkus 
visur nugali. Bet atminkit,

čiams tines atsidarvti ru
giapjūte. O darbininkams 
tai juk žinoma kas: ryte kei
ties, per dieną dirbti, naktį 

Montreal ,Ca. ,] truputi pramigti ir vėl tas
pats sekančią dieną...

O tūli da šneka, kad pini
guočiams darbininkų gerovė ■ 
nerupi. O kad nebūtų fabri
kų, tai kur tada darbininkai 
pėdės gautų? Arba, jei mo
terims' nebutu leista dirbti,

$200 Dovanu-Bus Išduota ant 2~ro Masionio .Baliaus
DR-STĖS DRAMOS IR BALNOS ŠVIESA

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

Tikietas: išanksto perkant—25c; prie durių 35c. Tikietus išanksto galima gauti pas: 
M. Marcinkewicz, Buffet, 4514 So. Paulina St.P. Pilkis, Drapanų Krautuvėj, 729 West 18 St.
S. Yagmin ir S. Yuszka, Buffet, 6241 S. State St. Visus kviečia’KOMITETAS.

kad jie visą pasauli valdo, 
kad net talkininkų šalyse iki 
šios valandos sau šeiminin
kauja ir tiek. Jei netikit, 
taf paskaitykit kokį nors 
talkininkų laikraštis, o ten, 
Jkaip ant delno, išdėstyta, 
kad vokiečiai visur šposus 
kertą ir tiek. Bepigu kaize
riui ir mandraut, kad turi 
savo valdžioje tiek daug 
klusnių agentų.

Paimkim pavyzdį tik iš 
Kanados, kur vokiečių kra
ujo žmogus niekur darbo 
negauna, nors turėtų tokius 
smegenis, kaip grafas Zep
pelin. O žiūrėkit, kas daro- 

*
1) Vokiečiai išgabeno iš 

Kanados visą nikeli ir dide
lę dalį vario ir bevieliniu te
legrafu kaizeriui nusiuntė.

2) Vokiečiai įsisuko i ge
ležinkeliečių tarpą ir pada
rė tai, kad jie pradėjo apie 
streiką kalbėt. Ta pati “vo
kiečių dvasia” dabar erzina 
ir mainierius, kurių tarpe 
nėra ne tik vokiečių, bet ir 
galicionams jau senai saktis 
duota.

3) Kelios dienos atgal “vo 
kiečių dvasia” sukurstė 
kriaučius, ir dabar M on t re
ale viešpatauja visuotinas 
kriaučių streikas, kurių tar
pe randasi anglų, francuzų, 
žydų, rusų, lietuvių, o apie

negirdėt. Bet juk 
“vokiečių dvasia” visur vei
kia...

Jus paskaitytumėt kokį 
nors intekmingą Kanados 
laikraštį, tai ta “vokiečių 
dvasia” jums pilnoj savo ga
lybėj tuoj ir pasirodytų. 
Štai vienas pavyzd is.

Ana diena laikrašti be-
£ 4 v

vartant tik bakst man ir du
ria i akis kirvakočiais susta- c

tytas antrašas: “Vokiečių 
intrygos”.

Suėmus galvon zecerio 
prakaitu akims paduotą i- 
deją, supratau, kad repor
teris suradęs, jog kriaučių 
skebus sumušė vokiečių a- 
gentų pasamdyti žmonės. 
Teismas, girdi, busiąs rytoj.

Užėjau pažiūrėt. “Kalti
ninkai” nemoka angliškai. 
Tai, sakau, šiur, vokiečiai. 
Tik klausau, teisėjas pašau
kia franeuzą ir italą, kad 
tiedu perkalbėtų... Tai tau 
ir vokiečiai, kad nei vokiš
kai nemoka.

Bet tai niekis. Sulig ang
ių redaktorių ar reporteriui 
nuomone, vokiečiu vadinasi 
kiekvenas dvikojis, kuris 
drista reikalaut didesnių 
pietų arba šiltesnio kamba
rio; aiškiau sakant, kuris 
kelia “riaušes”.

To negana. Anglai vokie
čius dabar vadina “hunais”, 
kurių reikšmė labai priar
tinta prie Rusijos policijos 
žodžių “buntovščik” “mia- 
težnik”, “frukt” etc.

Neseniai susirinko Kana
dos piniguočiai ir tarėsi a- 
p(e šalies atbudavojimą po 
k a rė\ Su si r i n k i me da ly va - 
vo ir Anglijos atstovas. Re
zoliucija trumpa ir aiški: 
Anglija ir Kanada po karei 
privalo paimti vokiečių pre
kybos rinkas į savo rankas.

Reiškia: keliems piniguo- 

tai iš ko tada vedęs žmogus 
gyventum, jei tavo pėdė vos 
tik už porkčapą apmoka?..

B r ie d ž i u A rita n as.
4.

Iš Rusijos.
Rupi nimasis pa bėgei i ai s.

Nesenai latviu Centralinis 
U

Komitetas gavo iš valdžios 1 mi
lijoną rub. pabėgėlių reikalus 
aprūpinti. Dabar Cent ra Ii ui lai
vių Komitetui vid. min. pranešė, 
kad jinai užtvirtinanti I milijo
ną rub. latviu kom. avanso. 
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Mongolai darbininkai Baltijoj.

Pastaromis dienomis daugybė 
mongolų darbininkų atvaryta 
Ly\žemio gubernijon kirgy- 
zu, kalmuku ir lt. Visi šitie 
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darbininkai sunumeruoti ir už
rašyti, kad nepražūtų. Mongo
lai apsivilkę neblogai ir iš pa
žiūros išrodo įvirti vyrai. Juos 
šeriama arkliena, ryžiais ir kvie
čiais.

A d m i n ist ra ty v i a i ba u d ima i.

Vidžemio gubernatorius nu
baudė: 2000 rub. arba 2 men. 
kalėjimo ir po baudos atbuvimo 
išsiunčiant iš karo rajono 
Rygos miestieti Joną Imbarlą už 
nea(įdavimą policijai spiritui 
varyti aparato; 1000 rub. arba 
2 men. kalėjimo už tokią pat 
kalte Štuopinių vai. Andrių 
Ozolin; 1000 rub. arba 1 men. 
kalėjimo už tokią pat kaltę 
Panevėžio ap. Jurgį Pelrauskį, 
jo žmoną Uršulę ii’ Klz- Zajcnč- 
kovska už valdžios daiktu iš ka- v v
reivių pirkimą; 1000 rub. arba 
1 mėn. kalėj. Petronėlę Kini
škai už spiritui varyti aparato 
policijai neatidavimą.

Valkas Vidž. gub. Saužudysle. 
25 lapkričio š. m. nuo ryto ant 
Lugašių pleciaus, Broko name, 
atsitiko kruvina drama-saužu- 
dyste: 23 m. J. Lapinas, parva
žiavęs iš Vologdos, norėjo vež- 
ties pas savi' savo žmoną, bet 
pastaroji nesutikus važiuoti Vo- 
logdon. Po kelių aštrių žodžių, 
Lapinas puolęs ant savo žmonos 
su peiliu ir perpjovęs kaklą. 
Žmona atsipeikėjusi pradėjusi 
bėgti, tada vyras šovęs iš revol
verio ir peršovęs jai nugarą, o 
kulipka užkliuvus krūtinėj. Ta
da Lapinas šovęs sau krūtinėn ir 
griuvęs ant vietos negyvas.

Laikraštis 10 kalbose.

Vienas rusu oticicris bėgda
mas iš Rumunijos atsivežė Ode
son laikraštį 10 kalbose*, kurį, 
sakes, atėmęs iš nužudyto vo
kiečių oticierio. Laikr. išspaus
dinta šiomis kalbomis: vokie
čiu, bulgaru, anglu, Prancūzu, 
lenkų, olandų, portugalų, ispa
nu, turkų ir arabų. Atspaus
dintas I lamburge.

Kongreso yždraudimas.

Maskvos karo apskričio pir
mininkas gen. Mrozovskis pra
nešė karo pramonijos pirminin
kui, kad jis, iki kito parėdymo, 
radęs reikalingu neleisti sušauk
ti Maskvoj karo pramonijos ko
mitetui susirinkimą. Taip-pat 
užginta miestų ir žemietijų susi
vienijimo vyriausiam komitetui 
šaukti susirinkimą.

Vitebske manoma atidaryti ti
ni versi te ta. c

Petrograde. Darbininkų gru
pe prie ceutralinio karo prame
ni jos komi trio kreipėsi į Petro-

TOWN OF LAKE 
LIETUVIŲ DOMAI.

Parengtas Draugystes “Lietuvių Vėliava Amerikoje”
Nedėlioję, Sausiodanuary 28, 1917

Columbia Svet., Kampas Paulina ir 48-tos gatvės.
Pradžia 6 vai vakare. Inžanga 25c porai.

grūdo miesto galvą su prašymu 
įtraukti maitinimo komiletan ir A 
darbininku atstovus.4.

Prasime paminėta sekau lieji 
darbininkų pageidavimai: visi 
fabrikai Petrogrado gradonačai- 
stvoj esantieji visuotinuose susi
rinkimuose renka darbininkų 
rinktinius, o rinktiniai iš savo 
tarpo renka atstovus maitinimo 
komi te tau.

Kaslnk ceutralinio komiteto, 
lai jin turi. įeiti darbininkų also- 
vai, išrinkti visuotinojo miesto 
darbu inkų susirinkimo.

(\Ryg. Gar.”)

“BYT PO SIEMU.”
“N. Liet.” rašo:
Nesenai pulkininkas Kliuge 

paskirtas Varšuvos policmeiste
riu. Žinoma, visi žino, kad Var
šuva dar vokiečių rankose ir 
kad ją netaip jau greit bus gali
ma vėl atsiimti. Nereikalingas, 
žinoma, dabar Varšuvai ir rusų 
policmeisteris, bet valdžia jį pa
skyrė, mokes jam algą ir tt.

Toliau. Buvusis ministerių 
pirmininkas štiurmeris taip-pat 
nesenai paskyrė savo sūnų Su
valkų gubernatoriaus padėjėju. 
Suvalkų gub. jau senai buvo už
imta ir ten nuvažiuoti nebuvo 
galima, vienok šliurmerio sunui 
buvo įhiota tam tikra suma, ži- 
uonuL ir nemaža, keliones išlai
doms. Panašių pavyzdžių gali
ma surinkti galybes.

Kronstato darbininkų padėji
mas gal sunkesnis, negu kitur, 
sakysim, kad ir Petrapilio. Pet
ra p i l i <) (ta rbi n i n kės-me rga i tęs 
uždirba liek, kiek Kronstato ge
ri amatininkai. Kadangi dirbti 
reik ilgai, lai kitiems reikalams 
nebėra laiko, pagalios, lietuvių 
tarpi* nedaug ir tėra susipratu
sių. Laikraščių ateina nedaug: 
keli egz. “N. Lietuvos”, “I,. Bal
so”, “Ryg. (iarso.”

J e k a t e r i n osl a ve lietuvaičiu
darbininkių v ra nemaža. Dau- 
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guma dirbame išsisklaistę po į- 
vairias kitataučiu, dirbtuves.

c

Nemaža betgi dirba ir Lietuvių 
Komiteto siuvykloje. Kaip vie
nur, taip kitur darbo, sąlygos ne
puikiausios: už menką grašį reik 
daug dirbti ir visokių nesmagu
mu kęsti. Vietos Komitetas 
kuone nesirūpina sujieškoti ge
riau mokamų vietų, todėl ir 
mes, lietuvaites, nepratusios 
prie vietos gyvenimo sąlygų, 
priverstos esame tc'nkintics lo
kiu uždarbiu, koki darbdavys 
teikiasi mums duoti.

“N. Lietuva”.

Iš Rygos
»

Keliomis kainų.

Rygos verslininkai vejasi pet- 
rogradiecius. Jau sumanė svie
sto svarui prašyti 3 rub., kum
pio svarui 1 r. 55 kp,., lajaus 
1 r., varškes — 50 kp., pieno 
štuopui 12 kp. Kas dabar dary
ti, ir kaip gyventi ne tiktai ne- 
turčiams, bet ir maža turčiams?

Gražus Balius

Lietuvos Šelpimo 
Fondas

YOUNGSTOWN, OHIO.

Aukos, surinktos L. š. F., pp. 
Bulotas ir Žemaites prakabose 
lapkr. 10 d. ir perduotos p. Bu
lotai:

t ■

J. S. Mažeika............... 5.00
i). Gudaičiu t e............... 5.00
J. šilingas . .....................3.00
S. Gelažius...................  1.00
J. Abažorius............... 1.00
P. Kliokštys ............. 1.00
J. Kalvėnas ............... 1.00
K. Radževičia............... 1.00
P. Karsokas ............... 1.00
M. Kuprešėvičiene .... 1.00
J. Milkus........................1.00
'T. Survila ................... 1.00
G. Račių lis.................... 1.00
A. Tr i bu Lskis............... f. 00
J. Paliulis........................... 50
V. Janušauskiene...........50
M. Geležauskįemų^ . . .50
P, Subonis ........................f>0
J. Ta midi on i s.................50
P. PI i u ra s............................50
J. Lckavičia....................... 50
Smulkių aukų ........... 3.95

Aukos “Žiburėliui”
“Žiburėliui” aukavo šie:

J. šilingas .................... 1.00
Pr. Kuokšlys . . ;.............50
Ona Paliuliene...................50
J. Lckavičia....................... 50
J. Mažeika ........................ 50

Viso su smulkiomis au- 
mis ........................ 7.00

(Perduotos p. Bulotienei).
J. Mažeika.

SL Clair,, Pa., p. Bulotos pra
kalbose aukavo:

J. Smilgus $2; J. Mikalauckas, 
A. Zuikis, J.-Petraitis, Ant. Sta
naitis, Ant. Dčdulaitis, M. Zui
kis, A. Zuikis, S. Mikėnas — po 
$1.00; S. Bulotas, P.. Misionis, 
M. Olicus, J. Koskus, .los. Valiū
nas, A. Kaimas, J. Lideka, J. 
Birbilas, P. Diimbliauckienė, 
M. Jurkšute, K. Dunibliaiiskiu- • 
te, F. Oikauckas, P. Spadis, J. 
Baranauskas, S. Mikolauskas, 
J. l.aetuvniukas, Alek. Karocu- 
nis, J. Gustaitis ( už paveikslą) — 
po 50c; Augusta Stikliimiene 
25c. Viso su smulkiomis auko
mis $23.05.

“Žiburėlio draugijai aukavo:
S. Bulotas $1.00; M. Zuikis 

A. Dčdulaitis, J. Smilgus po 
50c. Smulkių aukų $2.05. Vi
so $6.15.

"Taigi viso St. Ckiire prirink
ta - $29.10. /

Varde badaujanyhį brolių ir 
seserų aukavusieiįis tariu širdin
gą ačiū! F. J. L.

SKAITYKITE IŠPLATINKITE
| “NAUJIENAS.”

Puikus Balius
Rengia

Dr-stė šventos Petronėlės 
SUBATOJE, Sausio Jan 27 
A. Mickevičiaus Svetainėje, 
3308-12 So. Morgan Street. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Tikietus 25c. Muzika Sarpalių.
Rengkitės į puikų balių, 

parengtą Dr-stės Šv. Petro
nėlės, kuri visuomet paren
gia puikius balius. Ši kartą 
taipgi bus proga visiems pa
silinksminti, o ypač, kad jau 
nedaug balių bus iki Užga
vėnių. Kviečia Komitetas.
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RISTYNeS.

MOKYKIS SIU T MOTERIŠKUS 
RUDUS.

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

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

Vyriškų Drapanų Bsrgenai
Naujų nearimti, daryti ain užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Hateted St.. Chicago. Ill
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Už Dyką Kuponą.
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Chicago, m.
neregiau

knyga už dyką 
s daiktus niskei

linis nuo ‘Irai 
ir ausin ie--s;

ti
t

sergąs ir sveika*, tur 
kam pačią. Ant k on

DR. J. KUSSEL PRICE CO., L.201 Madison & Clinton St
Godotinas^!:—As esu užinteroduotas jusu Už Dyką Knygos Pasiulynlinul ir

Koznas vyras turi pareikalauti uniu 
laiku vienu is tu Stebuklingu Knygų. 
Vyrai, kurie mana atsivestų vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti • 
vyrai negabi pri darbo iv ne galiu 
nauduotis priimnunio gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes modikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu 
sava gyvastj, kaip jie Įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
kai ir su mažais kaštais. 3eigų nori 
Imti vyras tarp vyrų—stiprus, resnas,

nu

Adresas

Jvf ist;:< s

Gerbiamieji Viengenčiai! Maloniai esate kviečiami atsilan
kyti į šitą musų balių, kur galėsite gražiai pasilinksminti, nes 
balius bus su skrajojančia krasa ir įvairiais lietuviškais žais
lais. Kurie gaus daugiausia atviručių, gaus puikią dovaną. 
Kai]) matote balius bus labai įvairus ir linksmas, taigi užtik
riname, kad visi atsilankiusieji bus pilnai užganėdinti. Laike 

šokių grieš puikus benas.
Nuoširdžiai visus kviečia KOMITETAS.

Didelės ristvnės ivvks 
SUBATOJE, Sausio 27 d., 
M alinauskO’Grincevičiaus 
ivctainėjc, 1813 S. H aisled 
St., 8.30 vai. vakare. In- 
langa 35 ir 50c ypatai. Ri
ns Juoz. Bancevičius, ge
riausias lietuvių čampio- 
aas su Stockard Tiger (du 
metu atgal jiedu ritosi ba
žnytinėje svetainėje ant 
18-tos gatvės, o dabar jie
du vėl visis už savo tik
rus pinigus). Antra pora 
risis: Kaz. Aleliunas—jau 
nas ristikas—lietuvis, su 
John Bauer, serbu, Young 
Bill su Justinu Klevu. Bill 
Yaras su Vladu Petrick. 
Teisėjas Juozapas Šimkus. 
Lietuviai kliubiečiai su
tiks svetimtaučius. Tėmy- 
kite, kurie kuriuos paris.

B Kaip Žmogus Mausto

Mintis ir tikslas.

Rimtumas.

Silili Užnnodi.jinių Kraujo,
Triperiu, Pulaviinų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
Japlnr mais Organais, Dusulių, Negmo- 
nuiavimn Viduriu., Prietvarką, Slogo- 
rdąi llcmoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
J akini. Pūsles i Ligomes?

■ • i'r.ose, Bana
nus; blogų a- 
t:Jraugėjiinps; 

turi tulžies užpuolimus; 
ivio; negerą kvapą; tam- 

tus po akiu; a 
negerus sapnu 
ir

1 >arn

$

.4

sius ra 
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Bendrovė rengia Grandioziška Vakarą suNaujieną
turtingų Programų paskutinį nedėldienį prieš

užgavėnes
žino

ROCKFORD

Pilsen Auditorium Svet
mo

Svetaine atsidarys 3 vai. po piety, Inžanga 35c

imu

PASARGA
Kviečia RENGIMO KOMITETAS

IOWA

Veislių AtsiradimasUIS1O

m o

no
bos
pa paminėjimui kruvinoj

TDRBURY, CONN

Sausio 20 <1. D. L. K. Gedimi 
svetainėje atsibuvo prakal

Surengė L. S. S. 7-ta kuo

toli tokiu žodeliu, k; € C
bėdojus.” Žmogelis. I
damas iškoneveikė s

Sausio ( 
me skiepe 
prakalbos

jams nei kiek neįdomus. Raki
nėkite mums šiaip žinučių iš vie
tos lietuviu veikimo. 4.

Selenuitei, Rockford. III. Šį 
syk pavėlavote: išspausdinome 

korespon-

si “Lietuvišką 
Choro vadyba y 
kevicius, sekr. .1

tojavo per 10 metų. baigi ne 
vienas ir lietuvių moksleivis tu 
rėjo progos pažinti jį. Carver’ 
is mokino g ra 
bei filosofijos 
Ty kios užveiz

įseui c.
smuk

lėj ilgiau galėsią būti... Mažo
siose dirbtuvėse darbas biskutį 
sumažėjo, bid didžiosiose' dirb
tuvėse dirbama pilną laiką.

pa surengė prakalbas. i urejo 
būti sausio 14 d. šiuo atitaisau 
klaida. .1. žemaitis.

sa. Kaip gyvas, Gar nesu girde 
jęs tokio kalbėtoje), kaip ta 
kunigužio i.šgirtasai. Nc*i pat 
kimiau “Draugas” nedrįsta vai

Naujic-nų n r. I / mano rasy 
toj korėse)pnde'nci joj įsiskverbi 
nemaloni klaida. Ten pasakyta 
“gruodž o 14 d. SLA.. 100 kuo

Vietine" LDLD. 76-ta kuopa 
sparčiai darbuojasi, štai, vasa
rio 17 d. ji rengia didelį vakarų 
su perstatymu. Dek i to mu
sų kunigužis nebesitveria. Bent 
turės medžiagos pamokslams sa
kyti! O mums, žinoma, tai bus

Komitetas, Cicero. III.
Mėčiai išspausdintume tams 
žinute, bet — neiskaitome. I v *
kia rašyti rašalu, o ne” paišė'

Stulgiškiui, Rockford, III.
Mes manome*, kad tai privali 
dalvkas ir laikraščio skait\

“NAUJIENOS
1840 So. Halsted St.,

rrii* Kuopos pr;sirase a nauj 
nariai. Prakalbos davė" pelne) a 
pie* 20 dol. Publikos buvo pilnu 
lėle" švelni nė.

zis dėjo visas pastangas, Kai 
kenkus musų rengiamoms 
kalboms, vis dello žmonių

lauke svečiu c.
t ir besišneku
organizatorius

Sausio 
ličviu Li 
gė* debatus lemoje: \r Biblr 
yra priešinga gamtos mokslui 
])eba tuose. dalyvavo: už 
tašius. B inba, Tukvicius

Kazlauskas, Kiaulenas 
lionis.

šiomis dienomis apsivedė“ d. 
Alena Kuš’iute" su Kazimieru 
Raulinaičiu. Jų pagerbimui L. 
S. S. 3 l-los kuopos choras sau
sio 1 I d. surengė balių ir vaka- 

ių buvo pusėtinai, 
kuopos choras, va

dovaujant d. J. S. Pruselaičiiii, 
padainavo

M. steinys, susiu. s< 
K'

kauskas, turtų seki
I. Kemėšis

lai nelieka 
kai stovi ne-l

Rubsiuviai. didžiosiose- elii’l 
vėsi* dirba po 13 vai. savai! 
Džia ugiasi darbininkai, 
nors tiek iškovojo. Vieni s

parajujonams musų kuopą ir 
jos rengiamą vakarą. C c* ras 
musų kunigužis, ar ne?

Ta pati kuopa rengiasi atida
ryti knygyną, kiu* bus galima

SUS1S- 
ar li

ne t palis jų šulai 
lip vienas laidyda

mas “spyčių“ pasako, kad, gir
di, “D. Balsas” lygiai lokiam 
pat padėjime, kaip jo tevewse- 
nas arklys.-, nutrintais šoiW j.

O jeigu jau patįs šulai taip sako, kuope/S

-persimai c 
Rackus.

įšyla “Naujienose", vis 
tapo praleista kaikurie to 

“sociologo” išsireiškimai de*ba- 
liiose su socialistu, d. Andrule- 

a tas “sociolo- 
socializmas yra 

įsteigiąs turtuoliu žvdu, tuo lik- 
siu, kad paėmus valdžią į savo 
rankas ir padarius 
darbo žmonėms ”

Sociologe*, Rackau 
nesisarmaliji kalbėli 
sąmones prieš žmones, t 
darbo ir nelaimiu slegiamus

Lietuvių Moterų Progr. 
13 kuopon prisirašė dar I 
leris. Manoma surengti 
kaita. Kvies daktarą 4- <
Matulaitį iš Boston,.Mass. Kuo 
pos valdybom Įeina šios: org. J 
Prusclaitienė, susin..sekr. J. Mi 
kolavičiutė, turtų sekr, A. Kuš 
1 iutė-Ra u J in a i tie* 11 ė 
ranauskienė

aukų i,. s. .sąjungos 
Aukų surinkta 13 dol. L
tais. Taipgi F. ?danc*lis 
lino tam pačiam tikslui $30.00. 
Antru atveju d. L. Prųscaka kal
bėjo apie* Lie tuvių Moterų Pro- 
gresyvišką Susivienijimą. Pa
aiškino jo siekius ir lt. Jo kal
ba publikai labai paliko. Per
traukose- buvo monologu ir dio- O c
logu. Be lo “Aido” choras, va- 
dovaujant p. J. Fido, padainavo 
kelias daineles, išėjo gerai. Tik 
nesmagu, kad vienas “aidietis” 
atėjo truputį įsitraukęs... Atsi
stojęs ant estrados laike* daina
vime) spjaudėsi, l ai darė labai 
prastą įspūdi... Nieko nesaky
čiau. kad tai butų kokis “tam- 
šuolis”, bet dabai

7 d. pobažnylinia- 
[vo surengia neva 
Musų kunigužis 
aršino tas prakal- 

bažn y tėtėje. Kviesdamas
“mylimus parapijomis” jis 
kita sakė* “tai bc*nl turėsi

te' progos išgirsti gerų prakal
bu ir lt.“ Ir ištiesti, jis sakė- lie-

claug. .Nemažai at- 
daug. Matėsi ne
ilsi lanki tįsiu net išv

New Philadetphijos. Kunigužis 
mat grasino “sin(*rte*lnais gine-

LDLD
balių prii'š užgavėnes. Narni 
kuopa turi virš 200. Dabar lik 
laukiama knygų “Karė Ko dė
lei”? Kuopos valdyba: pirm.

Baltimore's dar- 
*da susiprasti, 

ir lokiu, kurie* v
nei nemano viemylics. Kalbu 
apie* Baltimore's rubsiuvių. peš
tynes. Beveik tris metai, kaip 
turj)i- rubsių kilo peštynės. 
Kaip vienos taip ir kitos unijos 
Ivelcriai varėsi, kad pagavus

nuncijų.
\ . A. Ribikauskui, St. Joseph, 

Mo. Išspausdinome anksčiau 
prisiųstą.

rvs sako: mus i 
mums kitokiu me c 
kiną ir H.

Randasi čia ir vyčių kuopa su 
trejatii ar kc*l\c*rlu narių. Ne*i 
\ie-nas iu le-čiaus ne-driso stoti i • 4. *• •
dc'batus.

įkalbas. Jis dargi sargą pasta 
kurs daliojo kiekviena ie inan

Ir tai nieko nege lbėjo 
rgas tiems “dušiu ganyto

s ietinė* LDLD. 29- 
ta Kuopa surengė prakalbas. 
Kalbėjo medicinos sludc'ntas A. 
Montvidas. Prakalbos temo hu
so: “Die nos klausiniai.” Reikia 
pasakyti, kalbėtojas labai sup
rantamai ir nuosaikiai išaiškino 
kaip Amerikos kapitalistai pel
nosi iš Išuropos žmonių skerdy
nės karės. Ragino darbininkus 
organizuolies, kad atrėmus tas 
ponų kapitalistų paslaugas ir tt. 
Kalba susi rinkusiems labai pa

nes uiri progos išgirsti ne-maza 
pamokinimui ir šiaip naudingų 
patarimų. Todc-I jie- ir lankosi. 
Tuo tarpu kle rikalų ar tautinin
kų sure-nglose- prakalbose- gali- 

‘pasimokyti” tik,... pludi- 
jiems priešingų srovių bei

C’IIŲc

lavo veiklumu ji ja 
ti didelės intekmės 

lietuvių tarpe-. Tai puif

1)000 metų prieš Kristaus ginu 
ma. kuome t mokslininkai sako 
joge i musų žemė* pergyveno m i 
lijonus melų. Biblijos apgynė 
ias nusakė: “tai vra kalbos ti

juodomis ir raudonomis vėlia
vomis su gedulingais užrašais

i isvės” redak toriu*- 
\a. Pirmutinėje* sa- 
nupiešė Rusijos re- 

Ginčijos pradžią ir visą tų lai 
i judėjimą. Pagalios prašė

Kaip viena taip ir antra 
vadavosi Bibliją, I. y. skaitė ne 
kurias ištraukas. Gia pamini* 
siu tik svarbesniąsias tų disku 
sij\i vietas 
k ė, joge* i l 
ne-s tvirtindama

i: org. J. Rip 
Mikalavičiutė 

ižd. A.. Nainis, silsirin. pirm. M 
Vasilius.

vo nepaprastai 
ii nežiūrint to, kad ta v 

vakarą buvo prasius oras. Mat 
rockfordiečiai įpratę skaitlingai 

pramogas, 
rengiamas, 
ialistai nie- 
mt tuščio.”

erta pažymėti, lai kael 
►uvo be- svaiginančių gė- 
Mano manymu, tuo lu

tų gerėtie*s kii*kvic-nas blusai 
■otauias žmogus.

(maskaradų j narni, ivaiian g 
oras buvo nepaprastai gružus 
tai ir žmonių prisirinko nc-tikė* 
tai daug. Ir visi buvo palenkiu 
ti vakaru. Dovanų taipgi būvi 
nemaža. Vie tos biznieriai suau 
kavo net 33 dovanas. ( 
kia ištarti jiems juošii 
si ačiū.

sure-nge balm su17 4.
skrajojančia krasa. Daugiausia 
atviručių gavusiai buvo skiria
ma branzalietas. Laimėjo LSS. 
34-tos kuopos choro 
d. .Julia Mikolavičiuti 
liko apie* 30 dol. pelu

is apgarsinimas, t) kaip- 
tuoj po evangelijos jis pra- 
garsinli savo “mvlimiems

jauna ve 
vc-n: mo 
darbšti mergina, daug sykių da
lyvavo choro ir kuopos lošimuo
se*. Pastarajame- vakare* ji lošė 
“Marijos Magdelietės” rolėje,. 
Savo gabumais ji nemažai nus
tebino žiūrėtojus. Drgė Kuš-» 
liūtė turi cki dvi sescri, kurios 

choran. 
priklauso

viĄtinėš^ prakalbos tem
Kalbėjb labai puil

macijų. I ai ūmavo po kelias 
daineles “Kanklių” ir L. J. Rate*- c
lio chorai. Dainos pavyko vidu
tiniai. Cžlai reikia ištarti jiems 
nuoširdų ačiū

Žmonių

visą progresyvę visuomenę, 
jų laikraščius tai kitaip nei i 
vadino, kaip “šlamštais”. ”p 
vais” ir kitokiais lik kle-ril 
lanis leistinais žodeliais. ? 
rė-tųsi betgi paklausti musų I 
nigužio: ar tam jisai čia pal 
komas, kad agituotu už tok 
palaidos doros sutvėrimus, ki 

klerikalų nc-uraii/ilajmrnis
Je*i neklystu, tai jo užda\ 
ra skelbti Kristaus mok 
pinties savo parapijonų 
niais reikalais, o ne* tvirkinti

Šiomis dienomis čia buvo su- 
rl*hgta prakalbos ge-rb. svečiams 
iš Lietuvos pp. Bulotams ir 
Žemaitc-i. Nors vietos kunigu-

Koncerte-
socialistu
joji LSS. 3 l-los kuopos valdy
ba susideda iš sekamų draugų 
org. P. Moliečius, susiu, sekr. J 
Kemėšis, turiu sc-kr. M. Vasilius

juot.iaugiausia narių. Galų ga 
k* darbininkai pamalė, kai 
“aidoblistai” tik vėjus gaudo, i 
nekovoja prii'š netikusį surėdy 
mą. Dabar rubsiuviai spiečia 
si i A. C. \V. nu i ją. “Akloblis 
tams” tik tie* liko

sM'Ciams
•iuojant

J. HepKeviėius, jiakvic-tc* tū
lis svečių ši tą pasakyti. Rai

čiojos linkėjo 
laimingo sugy- 
u. Kušlių t ė vra

eaiiKvues i visokius 4.
ypačiai socialistų
Nes jie* žino, kael sot 
kuomet neveikia

LSS. 3 I ta kuopa davė 
naują’ varelą. Dabar jis 
sis “Vilijos” choru. Kili drau
gai kuopii'čiai. kurie nepriklau
so prie choro, piktinasi kam 
ma’inė vardą. Sako, choras nu
važiavo pas “vyčius”. Bet juk 
ir pirma ir dabar tas choras bus 
LSS. 3 l-los kuopos globoje. 
Su jokiais vyčiais jis neturi nie
ko bi-nilra. Nesirupnkile jo li
kimu. Pirma choras aukavo 
“Kovos” namui 23 dol. Aš ma- 

dabar paaukaus 23 
os” choras mokina- 

Milionic'riu.”
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katalikai

prie
■

Apžvalga žiaviman į Brooklyn^ pada-
ziciją tarpu lietuvių darbinin-f

mis kun. Kemešioi
l

Liet. Dienos Komitetą (Rau-čia I islų organizacija

f l
rį, dabar patapo uoliausi Nailka minti4- i- Kol aš negyvenau

siu
•i

Bet kadangi susivažiavimas

Kovodama už savo reika- nariai (kle-a
Apart visokių nesą m on ų, bleviz-

ne-

miri “boikotą

visai užmiršta, kad jiį vieną kompaniją susidėt.

ta socialistams visokių neimtų Nau-

kuo nors cyščiausio vandens v v- O Draugas —
visos

daug«■

rašei ųNEGALINTI gerbti.
menturijų klaidas, versdami

9

buk “Nau-

gi neturėtų mažinti tos dide
li

talikybe i Eikime toliau.

Tuo-

nonis rckliamos...

savo tikslo.

■i linis Komitetas, kuriam priklau
sė klerikalai su tautininkais, tą

Bet 
mes 
nus-

katalikybę negali susidėti su 
kitomis srovėmis, kad tas vi-

i

išplatinama nedaugiau 1000. 
D. Cerkevičius suprato žmo-

pereitais rinkimais boikotavo 
Allan Bensona.

PARLAMENTINIS 
VEIKIMAS.

■
& s

i g
5
M
-

tf" 
i

murzinai, kaip klerikalai, arba 
(įar aršiau.

Europos parlamentarizmas 
atnešė savo laiku daug vaisių, 
nors jisai lai 
bin rok ra tiška

B

D raugą kunigai leidžia, ku
nigai jame rašo...

judėjimui
Man rodos,

Pasėjęs nesutikimus pačiam 
komitete4 ir vis dar šaukdamas

įlinkai, kurie' dirbo per Liet. 
Diena kartu su tautininkais c

pareikalaut tų apyskaitų. Juk 
ne tam žmonės dirbo ir aukavo,

DRAUGO” LOGIKA.

čia i vilkdino ir jo neprisiim
to net iki šiai dienai. Tiks-

uis nebuvo nė tokia “plonute ne 
legališkumo skraiste“ prideng

niekinančiai 
men turizmo 
išreiškia ir

mis raidėmis išspausdina, kad 
tai buvęs karštas “cicilikų“ laik

ikliais žo-

socialistas. Kiekvienas sveiko 
proto žmogus gali suprasti, ko 
verti tokie užmetimai. Gerai, 
jeigu vadovauties “Draugo“ lo-

ką beturčiai darbo žmonės,

n (‘žiūrini tu gerųjų sąlygų ir 
agitacijos, “Iš. Drg.“, kaip ar-

vos-nevos vieną žmogų 
tumėm kongresai! ir 
ar ne peranksti kalbėti 
parlamentarizmo pavojų? A- 
merikos socialistams, ver-

nieko bloga dar Naujienose ne
radome. Kad kartais jos ir pa
rašo ką apie kunigus, tai argi

rim parlamentarizmo,

daryta visai ne su “Naujieno
mis,“ o lik su Lietuvių Dienos 
Komitetu. Vadinasi, Cbicagos

vybės kongrese, bent kad 
musų balsas butų labiau gir
dimas. Bergeris, koks jau

kalauja nuo jo pilnos apyskai
tos ir aiškaus nurodymo, kiek 
nusiųsta Agronomijos drau
gijai. Tuo tikslu reikia šaukt 
pažangiųjų draugijų susirin-

kuomel C. K. šiandien ar ry
to gali visai iširi, ir nežinia 
kas gali atsitikt su surinktais 
ir da neišsiųstais pinigais.

lai juo labiau

dėjo minių veikimui. M.
London, nors jau daug klai-

rašo. Jis visu smarkumu užsi
puola ant “Naujienų.“ Savo 
šmeižtus spausdina ant pirmo 
puslapio. Turbūt, numano, kad

tik pasigirt savo “dideliu pasise
kimu.“ Aukos turi but išsiųs
tos Lietuvon, ir žmones turi ži
not, ar teisingai tatai atlikta.

Naujienose!
“O, Naujienos!“

Kad šitaip kunigų Dranga* 
garsina Naujienas, tai katalikai

beskai lydami jame 
i skelbimą Naujienų, 
pirktic^ Naujienas, o

niu jienų !“ 
niujienoms!“ 
j., ui”

F 
į

davimo, ar ne, pamatysime

pa lyrinio, nei per ma- 
Tuo tarpu, man žino-

klu ir visokiuose susirinki- 4.
urnose žmonės raginami ii

važiavime. Esą 4.
vimas šaukiamas

skaito socialistų laikraščius yra 
nedori žmonės; “Draugo“ re
daktoriai skaito socialistų laik
raščius, todėl jie yra... Manau,

muses ant medaus. Pavyzdys: 
mano dm’bo draugai, geriausi 
katalikai, kurie ligi šiol imdavo 
Draugą,

Carranza. Tuodu dvasiš

nigų pamokslų mes ir bažny
čioj klausome.

- Ale kunigai gina skaityt

šventi... Žinoma, teisybė kiek
vienam akis griaužia...

Tai, vadinas, biznis. Kunigų
Draugas bekeikdamas Naujie-

J

•4

pays to advertise.

I
Klau

O Draugą?
Tai, kai ka
Tai katras jums laikraštis

atsidurtų rie
ji ųie. Prisi

eitų ir jiems paragauti šios “a-

Chicago, III Kelvergas, Sausio 25, 191/

f 
t

HAUJ8ElhO©!S brolišką pašalpą, apsvietą, 
sutikimą, ramybe.”

The ILSthuiaimmjra Daffly Iffew^
£

nes” redakcijos teisė ir pa-

Firmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
htdžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.

Kasdien, išskiriant nedeldienius

Firsl Lithuanian Daily ift Amarica
Published Daily Except Sunday

DY THE

LITHUANIAN NEWS DUH. CO. Inc.

kad šitokia kalba turėtų but 
paremta ir tinkamais dar-

Užsisakomoji kaina:
Olcagoje — per išnešiotojus 12 
ntų savaitėje. Pačtu siunčiant, 
licagoje metams $6.00, pusei inc-

Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00
Pusei metų............
Trims menesiams 
Dviem mėnesiam . 
Kanadoje, melams 
Europoje, melams

$3.00 
$1.75 
$1.00 
$6.00
$7.00

Terma 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

rel

jos galėtų užsitikėt Susivie
nijimui. Tuo-gi tarpu jo ve-

kai-tautiško bloko intrygas 
ir partyviškus užsivarinėji- 
mus ?

Tame pačiame numeryje, 
kuriame “Tėvynės” redakci
ja prabilo apie užsitikėjimą 
Susivienijimu, aprašoma 
naujas “visuotinasai suva
žiavimas”. Kas tenai daly
vavo? Vieni tik party viski 
tautininkai ir dvejetas libe
rališkų klerikalų,
vimas buvo partyviškas, 
nok S. L. A. viršininkai 
me oficialiai atstovavo

nybe su kuom nors atneštu vo “R-nio“ redaktorius ir be-
žmonese nesusipratimą, nes nuo 
to priklauso jo likimas. O jun

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
BUdytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
irl rankraščius adresuoti tisini Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Frardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
^•liekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
pts rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 

arba gražinami algai, 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

Anglijos maistas 
Amerikoje.

Netikėsite, kad Chicagon 
pradėta vežti bulves (ropu-

yra tiesa. Taip tvirtina bent 
p. Westerfield, buvusis “Na
tional Retail Grocers Associ
ation” prezidentas. Jisai 
matė tų bulvių siuntimo kvi
tas, ir žino, kainas, kuriomis 
jos čionai buvo parduoda
mos ($2,25 už bušelį).

, Anglijoje karė. Ji dejuo
ja del maisto produktų tru
kumo ir brangumo. Bet, to 
neveizint, maisto produktai 
jąu pradeda plaukti iš Ang- 

~Ujos Amerikon.
Todėl, kad čia jų kainos 

stovi dar augščiau, kaip An- 
‘kglijoje!

Amerika neturi karės, bet 
jos biznieriai išsiuntė Euro-

daiktų, kad čia jų pritruko. 
Ir kainos čionai tapo taip 
"užšriubuotos” augštyn, kad 
jos pralenkė ir Europos kai
nas.

. Ve iki ko prieina, kada 
niekas nesistengia apmal
šint spekuliantų apetitus.

Kunigai 
maištininkai.

gai apie maištą, apie revo
liuciją ir apskritai apie pa
sipriešinimą valdžiai. Jie 

griežčiausiai smerkia juos.
Pagal kunigų mokslą “vi

sokia valdžia yra nuo Die
vo”, ir valdžiai priešinties 
todėl yra nuodėmė. Tai]) 
skelbia kuniginė spauda, 
taip kalba kunigai per pa
mokslus. Tuo mokslu jie re- 
niia ir savo darbus.

Visi atmena garsųjį Seinų 
vyskupijos administrato
riaus, praloto Antanavi
čiaus, aplinkraštį, išleistą 
1905 m., revoliucijos laiku. 
Tvirtindamas, kad “valdžia 
yra nuo Dievo”, jisai apšau
kė revoliucionierius nusidė-

darų rankas.
Taip elgėsi kone visi Lie- 

jtuvos kunigai. Ir kun. Lau- 
Jcaitis kartą visu savo “kon- 
fratrų” vardu su pasididžia
vimu užreiškė Rusijos Val
stybės Durnoj, kad Lietuvos 

"dvasiški i i padėjusi valdžiai

nežiūrint to kunigu 
Augumo maištams, jie

žinia iš Mexi-

cisco Orozco iš Guadalajara 
ir vyskupas Miguel de la 
Mora iš Zacatecas. Juodu 
rėmė galvažudį, banditą Vi
lią, kad nuvertus dabartinį 
laikinį Mexikos prezidentą.

Už šitą tų dviejų vyskupų 
nusidėjimą gresia jiem mir
ties bausmė. Bet jais, ma
toma, rūpinasi SuV. Valsti
jų kunigija, kadangi, kieno 
tai prašymų paklausęs, val-

peši į gen. Carranzą, mels
damas jį susimylėt ant kal
tininku. Ar Mexikos vald- c

Jie prakeiksmu keikia 
ir maištininkus,

jie patys darosi maištinin
kais. Prieš gen. Carranzą 
Mexikos kunigija eina to
dėl, kad jisai nori panaikint 
r y m o - k a t a 1 i k ų d v a s i š k i j o s

įrankį, koks tiktai veda prie 
tikslo — ir šmeižimą, ir iš
pažinties “sakramentą”, ir 
kardą ir nuodų taurę. Kuo
met pasitaiko proga, ii ne-

kli ir prispaudėjų, tada ku
nigai šaukia, kad tai “smer-

Ne dėlto kunigai smerkia 
maištus ir pasipriešinimus 
valdžiai, kad jie manytų, jo
ge i tie darbai yra “Dievo 
uždrausti”, bet dėlto, kad 
valdžios paprastai padeda 
kunigams išnaudoti žmones.

Kur 
nuosakumas?

Bask utiniame 
numeryje to laikraščio re- 
fL^ b m 1 ii 1 -i

Draugystes” dėties prie S. 
L. A. Ji ragina S. L. A. na
rius “skleist užsitikėjimą” 
savo organizacija tarpe žmo 
nių, idant jie Vįenytųsi su 
“milžinu” ir užtikrintų sau

Bicdnas Kemėšis! Kam 
vieno tiek užsipuldinėti?

Kalbant apie pinkles ir pana
gius dalykus teciaus, bus ne pro

500, kurių didesnė pusė buvo 
amerikiečiai, kanadiečiai ir

inei vi

Suvažia- 
vie

griežtai priešingai.
Ažuot rūpinęsi pašalpos 

ir apclraudos reikalais, jie

politikose; užuot buvę beša
liški ir bepartyviški musų 
visuomenės judėjime, jie ro
do didžiausią partyviškumą. 
Ar toks elgimosi būdas gali 
įkvėpt užsitikėjimą draugi
joms?

Kada buvo svarstoma Lie
tuvių Dienos klausimas, S. 
L. zV. viršininkai padarė sla-
ptą sutartį su klerikalais ir 
įsteigė vadinamą ‘^dentralį 
Komitetą” iš klerikalų ir 
tautininkų atstovų. Kas 
prie tų srovių nepriklausė, 
tam nesirado vietos toje į- 
staigoje.

Paskui S. L. A. valdybos 
iiariąi važinėjo Washingto- 
nan ir šmeižė tenai sociali
stus ir dar didesnius šmeiži
mus paleido per lietuvių lai
kraščius.

Kodėl S. L. A. tą viską 
kentė? Kodėl, jeigu jisai 

yra “milžinas”, jisai nepa
vartojo savo intekmės tam, 
kad sustabdžius klerikališ-

REIKALAUKITE 
APYSKAITŲ.

“Kova“ rašo:

Mes nesuprantame, Rodei

save. Ar mažai visokių pinklių 
ji yra pridirbus, ardydama ka

R-nis
A. Garbūkas

sa-

tuo budu tapo vėl intrauktas 
į partyviškos politikos ver-

O “Tėvynės” redakcija 
tam visam gelbsti. Nuo to

viršininkų rinkimai, ji galu
tinai pavertė organizacijos 
laikraštį partyviškų tauti
ninkų organu ir toje dvasio
je jį veda. Šitoks elgimąsi 
tai yra tyčiojimąsi iš tų S. 
L. A. narių, kurie nepriklau 
so tautininkų partijai. O 
betgi “Tėvynės” vedėjas gei-

tikėjimą da ir mažose susi-

škumą, sutikimą ir ramybę, 
tai neveikite Susivienijimą i

kas. Jeigu norite užsitikėji- 
mo, tai pasistengkite jį įgy
ti visų-pirma savo organi
zacijos viduje.

šiandie žmonių nenubovysi- 
te. Ne taip jau jie yra nai-

lėtuniėm tik apgailėti, kad 
taip yra. Bet dabar visai ki
taip elgiamasi. Norima ne
teisybėmis pinklėmis, protes-. 

 

tais, fonnališkumais ir tam i 
is, užslėpti

MURZIN;!
POLITIKA.

Kemešiui už jo “ii 
rzina politika“ ir

kun. 
‘mu-

a

imi.

Didele komedija, kurią kun.

Lietuviu Dienos su Cenlrali- c

niu Lietuviu Komilcli
baigė. Pirmiausiai jis
damas prie vienybės vi

linį Komitetą, kuomet 
komiteto nariai, kun. Bartu-

to nutarimą šaukti visuotiną 
susivažiavimu i B rook lyną.

no sušaukti “katalikišku vei- c
kėjų“ suvažiavimą keliomis 
dienomis anksčiau į Pillsbu- 
rgą ir iš tenai išsiuntinėta 
“perspėjimo“ telegramas,

daugi Centralinis Komitetas 
nutarė šaukti susivažiavimu c 
nevėliaus 15 d. sausio, tai su
laikius Tarybos atsakymą, 
galima bus, vis viena, prie to 
susivažiavimo neprileisti. Ne- 
pri leidus prie susivažiavimo.

APIE J. ČERKEVIČIŲ.

Metams suėjus nuo J. čerke
vičiaus, buvusiojo “Rankpelnio“ 
redaktpriaus, mirties, jo pami
nėjimui tas laikraštis rašo apie 
ji

ršum. Prie d. čerkevičiaus, 
j du pirmuoju metu, skaičius

šilo jau g

nose

Tais melais vietos lictuvii 
kunigai daugiau, negu dabar 
pasižymėjo varvinu

zmonės nuo

sinimai negali būti 
pasėkimą. .Jau try:

Skaitytoj ų 
Balsai.

gas.“ Atvažiavęs Chicagon su
sipažinau su tuo pagarsėjusiu 
laikraščiu. J'iesiog nesuprantu 
kodėl žmonės jį vadina “Drau
gu“. Reikia stebėties, kad dar 
yra lokių žmonių, kurie pasi

lai vienas pavyzdys tų gar
siųjų mokslinčių iš “Draugo“ 
logiškumo. Vadinasi, bekasda- 
mi kitiems duobę, patįs jojon 
sukrito.

Ką darysi — kova už J>uvj. 
Dnuigui” . £

Pabraižos

Apie daktarus.

Gerb. Pabraiža! — Briedžių 
Antanas jau porą kartų aštria 
satyra pakuteno nūdienius dak
tarus.

paviršiu.

medalis dviem pusėm,. Argi tik 
medalis viena pusę te-

hm j ienų:
Kiek viename 
stambiausiomis raidėmis skel
biama visais gramatikos links
niais :

lai skaitom.

Draugą skaitant.
Pirma imdavau Draugą, 

ale kad ten rasdavom nuolatos 
rašant apie Naujienas, tai neiš
kentėm nenusipirkę Naujienų 
pamatyt. Taip dabar jas ir

Biznieriai apskelbimams iš
leidžia dideles krūvas pinigų.

Laimingos Naujienos, turėda
mos tokį sau uolų garsintoją, 
kaip tas kunigu lapas.

Ir jtuns tei nei cento nekMtu^|||;3
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J S10 S. Halsted Street
ŠELPKITE LIETUVĄ 

\ ŪKAUDAMI LIETUVOS

susirinki- 
svarstyme

Kuriuos kuomet Lietuvi
Taupymai yra ištikrąju stebėtini 
sandėli 
tarnavimo 
Generališl 
VISGABD

Jūsų pasirinkimai

7c Yardas

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

atsisakąs tik vie- 
Požela 
visuot.

7 coliu pločio 
lai raudonas 

cl, jardui . . .

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACI.JOS.

tamsus 
Flannel.

Dvasinės Sąlj
Padrąsinimas

Kaina 15c

$400,000 BELGAft 
ŠELPTI.

A q yy America naujai 
išrinkta administracija.

WASHINGTONAS 
šio
Su v
.kokis yra padėjimas išsiųs 
tųjų Vokietijon Belgijos gy 
ventojų. Suv. Valst. vai 
džia paliepė savo ambasado

Visuotinasai Pstrapil 
Lietuvių Dr-jos d.

š. susirinkimas

St. Šilingas, nurodęs suta
rtino darbo reikalingumą 
šiuo sunkiuoju karo metu, 
kuomet visur jaučiamas to
te is darbininkų trukumas, 
“Lietuvos smagenų” — Lie-

id eolui ^pločio sukučius Flan
nelette, didelis pasirinkimas 

spalvų, jardui ....................... 8

-girdėjo.
švarus tavorai, šviežias 
įveju spėką del jųeų pa

kinko vietą/’ ši kartą Ba 
leisis pirmininkauti atsisa 
ko ir susirinkimui vesti pa 
.siūlo išrinkti prezidijumą b 
trijų asmenų, j kuri, vienbal
siai išrinkta: V. Bielskis, St

NAUJIENOS
Chicago, 1H

sta prabilti”, vardu, siūlo ri
nkti mišrų Komitetą, į kurį 
įeitų po 9 nuo dešiniųjų, ce
ntro ir kairiųjų.

Prasidėjo balsavimai. 
Daug moterėlių nenumano, 
kas daryti; kitos turi po du 
kandidatų sąrašu ir nežino, 
kuris “katalikiškas”. Tarp 
jų švaistosi iš anksto išrink
ti “instruktoriai” ir duoda 
patarimų. Vienok tatai ma
žai gelbsti; kitos “nesugau
dė posmų” ir grūda dėžėn 
pakvietimus į šį susirinki
mą (matyti, skaityti nemo

kėjusiojo.
pirmininkas

kad senas

•> Ne pro šalj čia prisiminti, 
18-IX-16, kuomet įvyko pirmas 
susirinkimas, Draugijoje buvo 
214 narių. Reiškia, Komitetas, 
r i am buvo išreikštas neužsitikėji- 

priėmė dar 679 narius. Vis tai 
daugiausia kunigų sufanatizuotos 
davatkos, kurios apie Dr-jų nieko 
nesupranta. J. K.

kia tarti galutiną savo žodį. 
Jei norit, kad ir ateityj Ko
mitetas nesiskaitytų su vi-’ 

itinuoju susirinkimu, kad 
neduotų apyskaitos, kad tre
mtiniai vargtų, kaip ligšiol 
vargo, — balsuokit už deši
niųjų sąrašą, bet, jei visa tai 
nenorima, lieka balsuoti tik. 
už kairiųjų siūlomus kandi-

paaiškinti, ar bus renkama 
šiame susirinkime rev. ko
misija. Komiteto pirminin
kas Spurga paaiškina, kad ji 
renkama nebus, nes ji neat
sisakanti 
nhs Komitetas. I 
primena praėjusio 
susirinkimo priimtąją rezo
liuciją, iš kurios aišku, kad 
išreikštas nepasitikėjimas 
ne tik Komitetui, bet ir rev. 
komisijai. Minėtos rezoliu
cijos galas skamba: “Visuo- 
tinasai susirinkimas... pripa- 
žjsta Komiteto patiektąją 
rezoliuciją neaiškia, o Rev. 
Komisijos pranešimą ir pa
aiškinimus neganėtinais, ir 
nutaria Komiteto veikimą 
patikrinti nauja komisija, o

nė pusė publikos—moteris. 
Nors buvo pasamdyta nema
ža salė, bet visų narių, no- 
rinčiii dalyvauti susirinki- 
me, sutalpinti negalėjo: po
licija sutiko įleisti iš karto 
636 asmenis, vėliau gi, pasi
tarus — dar apie 40, vienok 
keliolika turėjo eiti namo, 
truko vietos.

Komiteto pirmininkas 
Spurga praneša, kad iš 
1193*) Draugijos narių at
vyko 636, todėl susirinkimas 
teisėtas. “Kadangi šis susi
rinkimas, — sako Spurga.— 
visuotino susirinkimo, įvy
kusio I8.IX.I6 tasa — pra-

vasario Dabar-Musų Met. Sausio m. Išparvimas Bovelnos Malr. 
Prmatyket Musu Parodymą ant 47tos Gatves,

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 

Pins Dubickas,

NAUJIENOS
1840 S. Halstcd Street, Chicago, Ill

t u vos smagenu”. Pasiūlius 
kun. Vailokaičiui ir pritarus 
kitiems, nuspręsta leisti kai 
bėti tik dviem asmenim nuo 
kiekvienos srovės po 10 min. 
kiekvienam. Nuo kairiųjų 
kalbėjo atst. Januškevičius 
ir L. Požėla, nuo “Lietuvių 
Kuopos” — Šalkauskas ir ši 
liūgas ir nuo dešiniųjų — 
kun. Vailokaitis ir kun. Če
snys. Januškevičius nurodo 
šių rinkimų svarbumą, nes 
nuo jų priguli, j keno rankas 
bus atiduotas taip svarbus 
tremtinių šelpimo darbas. 
“Reik pasirūpint— sako jis, 
— kad tas darbas nepasilik
tų dešiniųjų rankose, kurių 
veikimas visiems 
mas
tyje butų žmoniškai su tre
mtiniais elgiamasi, kad tin
kamai jie butų maitinami, 
kad nebūtų skirstomi į skri- 
bėliuotus ir vargdienius, kas 
ligšiol buvo praktikuojama, 
reikalinga įvesti geresnę 
tvarką bendrabučiuose ir 
prieglaudose, galų-gale rei
kia darba tvarkyti visai ki- C
tais pamatais, būtent, lab
darybės principai reikia pa
smerkti ir jo veton pastaty
ti susišelpirną. Šiandien rei-

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESERŲ 

KENSINGTON, ILL.
Vincentas Miltakis, pirmininkas, 

361 Kensington Ave.
Vladislovas Markauskis, vice-pirm.

355 Kensington Ave. 
Juozapas Urbutis, prot. raštininkas, 

358 Kensington Ave. 
Vladislovas Gudaitis, turto raštiniu., 

H314 Indiana Avė. 
Antanas Enzbigelis, kasierius,

352 Kensington Ave.
Draugystės susirinkimai atsibu- 

na kas pirma pelnyčių kiekvieno
mėnesio, 7:30 vakare, Franciškaus
Shedvillo svetainėje, po num. 341 
Kensington, III. Naujai norintiems 
įstoti į šitą viršminėtą draugystę, 
kaip vyrams, taip ir moterims ir 
merginoms iki Naujų Metų tiktai 
vienas doleris. Rašt., J. Urbu t is.

neteisetumą pn
Komiteto

Spurga praneša
K o m i te t a s a t s i s t a t o. P a s i l i 
ko neaišku, ar Komitetas at 
sistato, pildydamas vis. su 
sirinkimo nutarimą, ar “i: 
savo malonės”, nes Spurge 
Komiteto tokio žingsnio ne 
motyvavo.

Prieinama prie naujo Ko
miteto rinkimo. Jau iš ank

MERGINŲ ČEVERYKAI 
PARSIDUODA PIGIAI 

Merginu čeverykai, tvir 
tos skuros arba paten 
fuoli, puikios ypatybės 
micros ll’š iki 2, verti 
vienu trečdaliu daugiau 
specialiai už pora ....

1.95

36 colių pločio Nebuity los pa
klodės, jardui .......................

36 colių pločio balty to Muslino 
jardui ...................................

27 colių pločio baity to Shaker 
Flannel, jardui ...................

27 colių pločio žiurstams Ging
ham, jardui .......................

27 colių pločio Cadet Mėlyno
Caliko, jardui .......................

28 colių pIVčio Sukučius Per
kelis, jardui .......................

Didelis Ritinys balto Bųvelni- 
nio audeklo, jardui ...........

Knygalė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus, 
nys “Lietuvių Žurnalo”. Gražus vaizdeli 
Amerikonas mokina grinorių politikos, 
na 10c.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJ 
TAUTIŠKO KLIUBO ADMINISTR.

Chicago, Ill.
3423 So. Halstcd St. 

F. Šatkauskas, pirmininkas, 
M. M. Yuodis, pagelbininkas,

3252 So. Halstcd St. 
D. Gulbinas, protokolų raštininkas. 

3213 So. Wallace St. 
J. Gustaitis, turtų raštininkas,

2934 W. 39th PI. 
T. Radavičia, kasierius,

936 W. 33rd SI. 
Geo. Lukas, organo užžiuretojas.

3031 So. Union Avė.
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 

VIRŠININKAI:
S. Dilis Choro vedėjas,
Paul J. Petraitis, pirm, ir sekret, 

3252 S. Halstcd St.
Mitingai atsibuna kiekvienų Dir- 

mu nedėldicni mėnesio l-mų valan
dų po pietų, 'T. Iladavičiaus svetai
nėje, 936 \V. 33-čios gatvės, ant an- 
repeticijos atsibuna toje pačioje 
svetainėje. Choro repeticijos alsi- 
buna seredomis 7:30 vai. vakare. 
Teatrų repeticijos alsihuna Pėdny
čiomis, 8-tų vai. valu Taigi, jauni 
vaikinui ir merginos, jei mylite pra
silavinti dailėje, kaip Lai dainose ar 
fru lubų. Taipogi choro ir dramos 
teatru lošimuose, tai kviečiam pri
gulėti prie Jaunų Lietuvių Am. TauL 
Kliubo, nes J. L. A. T. K. nevien tik 
užsiima dainomis, lošimais 
d ir pašalpa ligoje, 
? lietuvis ir lietu 
aidėti prie jo auk lynui o 
L Su-pagaubaįr J

n as įnesą savo 
m onę, kame 
pirmininkas sava 
žodžio ned 
k i me daly v 
n a mečia i 
darė n u t:

šios sankrovos kostumeiriai 
pirkiniai yra geri, 

jus atrasite, kad mes turime gerų lietu viii pare 
mums malonu bus. suteikti greitą ii’ teisingą patarnavimą 

pardavėjai: JOS GACDIETZ No. 5, B. J. SEREIKAS N. 27, ANN \ ŠIMKUS N. 30 
. 10, JOS. BONTTES N. 28. Kreipkitės i juos.

PARDAVIMAS ŠIOSE DIE
Petiiyčioje ir Subatoje, Sausio=Jannary 26tą

VAIKŲ ČEVERYKAI 
PARSIDUODA PIGIAI

Vaikų augštos rų.šies si 
knypkiais čeverykai, ex 
fra sunkumo puspadžiai 
dėvisi kaip geležis, mie 
ra 2J1’—5!E $3 vertes . .

2.45

gėlė parašyta J a m e s A 1 1 e n, versta 
Jiežio. J. Ilgaudo laida. Turinys: 
širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Palieja.

rinku nauja. Ivors u <ik- 
.m, turi būti aišku, kad se- 
p rev. komisija negali pa- 

susivinkimas 
balsu, prieš

VYRŲ IR MOTERŲ APŠV1ETOS 
DR-STĖS CICERO. ILL. VALDYBA 
A. B. Liutkus, pirmininkas,

1137 So. 49th Ave.
J. Takažauskas, pirm, pagelbininkas, 

1102 So. 48th Ct. 
M. Dobruškis, nutarimu raštininkas, 

1229 So. 50th Ct.
J. Aceris turtų raštininkas,

1444 So. 50lh Ct.
Mrs. M. Bartkienė, iždininkas,

SUV. VALSTIJOS TYRI
NĖS DEPORTUOTŲ BEI 

G U PADE J IMA.

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

(BOSAS : 310G So. Halstcd Street 
Tot. Drover 7179

VALANDOS: a 11 išryto;
2 5 po pietų;
(L--0 vakare.

GYVENIMO VIETA: 
3341 So. Union Avenue. 
Tel. Yards 537.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
K U NIG AI Kščl O G EI )I MIN O 

Kensington, ill.
Domininkas Shatkus, pirmininkas, 

344 E. 116th St.
Juozapas Velavičia, pirm, pagelb., 

173 E. 115 SI.
Juozapas U rimtis, prot. raštininkas, 

’Kensington Ave. 
Frank Jurkus, fin 

355
Erank Shedvill as.

1917 METAMS, 
pirmininkas,

2129 W. 21st Str. 
nutarimų sekr.,

2228 Coblenz str. 
Pranas A. Druktainis, turtų sekr.

1604 North ave. 
Kazimieras čepukas, iždininkas, 

1648 Division Str.
August Moldenhauer, daktaras, 

1554 W. Chicago, Ave.
Susirinkimai .atsibuna kas antrų 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwių 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land ave., arti Milwaukee ave.; pra
džia 2 vai. po piet.

’“N. Lietuva” šitaip 
susirinkimą rašo: 

c

Tai antras iš eilės 
našai susirinkimas 
rinkimo 18-IX, kuris išreiš
kė Komitetui ir rev. komi
sijai neužsitikėjimą.

Nors pradžia buvo paskir 
ta 6 v., bet jau 6 v. pradėjo 
rinkties žmonės, gi 5.30 vai. 
didžiausis žmonių būrys sto
vėjo gatvėje ir laukė, kol 
pradės leisti salėn. Dides-

sausio
šelpimo ko- 
kad į pas- 

dienas ji gavo

Kunigai Česnys ir Vailo 
kaitis mano, kad į Komitete 
jokiu budu negalima* įsilei 
sti kairiųjų, nes ligšiol jii 
tiksliai ardė Dr-jos 
mą. Dele i jų ligšiol dar ne
užtvirtinta Komiteto 1915m. 
apyskaita. Jei bus mišrus 
Komitetas, bus daug ginčų, 
gi Komiteto darbas kentės. 
Kairieji nenori, kad vaikai 
eitų išpažinties, jie, įsigalėję 
Komitete, vaikus ištvirkins. 
Kun. Čėsnvs bandė darodi- €•
nėti, kad jų siūlomas kandi
datų sąrašas nėra vienpusis, 
nes ten intraukta 14 svietiš- 
kių inteligentų, šalip darbi
ninkų ir kelių kunigų.

Jiem abiem atsakinėja L. 
Požėla, kuris nurodo, kad 
I) ra ė j u si a me susi r in k i m e
prieš ėjimą išpažinties nė 
vienas kairiųjų nieko nesa
kė: kairieji protestavo vien 
prieš tai, kad kai kurie ben
drabučių prižiūrėtojai suau 
nusius žmones varu varė iš- o 
pažinties 
sta pilną 
žela prirodo, kad dešiniųjų 
siūlomas kandidatu sarašas 
yra vienpusis: ten patekę 
vieni klerikalai ir jų sėbrai. 
Petrapilio Komiteto netvar
kos atsakomybė krinta ne 
tiems, kurie nuolatos nuro
dinėjo Komiteto klaidas, no
rėdami jas pataisyti, bet 
tiems, kurie, ten įsigalėję, 
varė savo politiką, nenorė
jo ar nemokėjo sutvarkyti 
darbo visuomeniniais pama-

tskirą nuo- 
ikoma, kad 

jam 
.ves, kad susirin- 
ivę svečiai, nepil- 

, pirmininkas pats 
j. r i m u s, s u s i r i n k i m ą 

Kai kas bando 
larodinėti, kad anas susirin 
amas buvęs neteisėtas, bet 
mezidijumas paaiškina, jog 
šis susirinkimas neturi tei
kės spręsti apie teisėtumą ar

36 colių pločio 15c Sukučius
Perkelis, jardui .............. 12*4

36 colių jiločio 15c trail ylas
Shaker Flannel, jardui .... 12*/į

27 colių pločio Duckling, vil
nuoto flannel, didelis, pasi
rinkimas jietrenų ir spalvų, 
18c vertės .........   12

36 colių \ Jočio b ruit of the 
Loom Muslin, jardui .... 12*4

36 colių Lonsdale Balty tas
Muslinas, jardui .............. 12H

27 colių pločio tamsaus Flan
nelette, dailios -dryžos ir 

klėtkutes, jardui .......... 12Ljt
Didelis ritinys balto Bovelni- 
nio audeklo, jardui .......... 12*4e

MERGINŲ ČEVERYKAI 
PARSIDUODA PIGIAI
Didelis sandėlis mur

inų čeverykų tvirtos 
kuros, su raikščiais, atl
ekiu viršus,’ lygios vir
pinės, Cuban kulnai.

| NEW Y'ORKAS 
25. — Belgijos 
misija praneša 
kutinę 
tris aukas šelpimu 
$100,000, o vieną $200,000 
belgų vaikams pietų porci
jas padidinti.

colių pločio 12l/-jc balty Ii 
Carnbric Muslino, jardui

Jūsų pasirinkimai

8|c Yardas

\ irš 500 porų mažų vai
kų minkštais padukais 
čeverykai įvairios spal
vos, 50c vertės, pora už

cndziuma 4 to
238 Komiteto 
paaiškinimu u pasitenkina.’

Balsavimas gan keisto 
kas: daugelis jurivarytų da
vatkų nesupranta, kame rei

ki o ja ir už ii 
įima (neinu 
kunigai bal

Kadangi truko laiko, čia 
pat, susirinkime, suskaityti 
balsus, tai atlikti pavesta su 
sirinkimo prezidijumui.

Gruodžio 5 d. įvyko prezi- 
dijumo posėdis. Pasirodo, 
biuletinių (balsų) paduota 
815, gi susirinkime galėjo 
būti tik apie 670 narių. To
kiu budu, antrą kart nepa
vyko išrinkti Petrapilio Lie
tuvių Dr-jos Komiteto. Gali 
dabar gėrėties savo darbų 
vaisiais tie, kurie, norėda
mi užslėpti nuo visuomenės 
akių tamsius savo darbus, 
grūda susirinkimuosna ta*- 
msiu sufanatizuotu davatkų t'

minias.

rbesniuose klausimuose pi 
zidijumas pasižada bendi 
tarties. Pirmininkauja 
karto šilingas, vėliau —Bi 
Iškiš, galop — Česnys. Sus 
-HSkirmiS' etilą' Tva r k i n ga f.

Perskaitoma 
mui patiektieji 
dalykai:

1) 18-IX-16 vis. susirinki 
mo protokolo skaitymas.

2) Komiteto atsistatymas
3) Komiteto narių ir kan

didatų rinkimas.
4) Dienos klausimai.

Pirmininkas A. Chepailis,
4812 W. 151 n st., Cicero, 

Pirm. Pageli). — P. Shvelnis, 
14-12 .Milwaukee :

Raštininkas — G. Bložis,
3261 So. Halstcd

P. Galskis,
1327 N. Robey 
Katilius,
i5 Milwaukee :

metu girdisi balsai: “Še, bo 
ba abi ranki kelia.” Pirmi 
ninkas paaiškina, jog nieki

a*c*c*B*>

! Padarytas ant užsakymo i J JŲSŲ PASIRINKIMAS PO $25.
J Keletas šimtų petrenų šio sezono puikiausių vilnonių. Sutruk- 
j dytas prisiuntimas puošnių vilnonių audimų, priskiriant daug nau- 
, jų stailių parodomų pirmu sy k. Dauguma jų austa pardavimui po 
l kcturiasde.šinits dol., tūli \ ra po ketnriasdešimts jankių dol. vertės, 
j A. J. ŽUKAUSKAS
į 3310 So. Hateted St r.

raštininkas, 
Kensington Ave 
kasierius, 
Kensington Ave 

Susirinkimai atsibuna kas pasku
tinę pelnyčių kiekvieno menesio 
7:30 vai. vakare, F. Shedvillo sve
tainėje po No. 311 Kensington Ave

g VYRŲ ČEVERYKAI
® PARSIDUODA PIGIAI.

ft V\ rų čevery kai su kny- 
•I’ pkiais arba- suvarstomi, 
® visi geros skuros, viso- 

kili pavidalų, 3.00 ver-
W lės. po .......................

j 2.25

VYRŲ ČEVERYKAI
PARSIDUODA PIGIAI 

Vyrų čeverykai extra y- 
])at\bės, kn\))kiais arba 
raiščiais, Įvairios rūšies 
skuros, verti 's daugiau

__ 3.39__

MERGINŲ KOLIOŠAI 
PARSIDUODA PIGIAI 
Virš 100 porų mergini.! 
ir vaikų kaliošų ir AlaS- 
kas, brokauni, miera nuo 
4 ir imgščiau. Pasirinki
mas 18c, taipgi moterų 
mažos micros po ....

___ 18c___
T VAIKŲ ŠLIURĖS
W PARSIDUODA PIGIAI
m Vienas sandelis vaikų 

veltinių smagių augštii 
4* šliurių, micros 9 iki lt. 
® Si.00 vertes, pora po ..

j 59c

MERGINŲ ŠLIURĖS 
PARSIDUODA PIGIAI

Merginų ir vaikų veilo- 
kinės šliures, spalvuotos, 
micros virš 39c vertes, 
pora po ..................

21c

MERGINŲ ŠLIURĖS 
PARSIDUODA PIGIAI 

Vienas sandelis merginų 
puikių veilokinių šliurių 
3 ir D^j tiktai. 1.00 ver
tės, |>ora už ....

___59c___
| MERGINŲ ČEVERYKAI 
| PARSIDUODA PIGIAI
X Didelis sandėlis merginu 
A čeverykų, patentuoti, ku- 
T mėlio skuros, audeklo vi W ršus, gerai dažytais kraš- 

tais, miera 3 ir 3!š, 3.50 
vertes, ūž ............

Į 1.50

MERGINŲ ČEVERYKAI 
PARSIDUODO PIGIAI

Merginų augšli čevery
kai, lygus viršai, Cuban 
užkulnais, visokių niie- 
ru, $3.50 vertės, pora..

2.59

MOTERŲ ČEVERYKAI
PARSIDUODA PIGIAI 

Moterų puikus augštais 
kulnais čevery kai geriau 
sios rūšies skūra, knyp- 
kai, taipgi pilkas viršus, 
su raiščiais, $5 vertės, 
specialiai už pora ....

__ 3.85
® VAIKŲ ČEVERYKAI 
t PARSIDUODA PIGIAI 
® Vaikų Patent kumelio 
Ir skuros čeverykai, pa ran- 
I kųs užkulnai, platus ga- 
•F lai, g<*rai dažy ti kraštai, 
A audeklo arba skuros vir- 
X šai, micros Sis iki 11, 
A 2.25 vertės, už porų . .

t 1.69
____________ ___ _________

VYRŲ ŠLIURĖS 
PARSIDUODA PIGIAI 
Vy rų skurinūs šliures, 

juodos arba rudos, pa
prastai -1.00 vertės, šia
me pardavime pora ....

79c

VAIKŲ ČEVERYKAI
Vaikų su knypkiais če
verykai, sąžiningai pada
ryti, micros 1 iki 5’L> re- 
guliarč 2.25 verte už po
rų ..................

1.69



Simptomas
30

St
Suris:

SI.

St
r V

nei Spring Valley,
St.

Kewanee, 111.:14—22

18 St.
15—16

nėra- Ave.Paukščiai, išdarinėti:—
Ave.

Jaunos vištos

svarui

10
Worcester, Mass.:

.7*/2.10 Vi
Montello, Mass.:

už

ne-

5.00—5.25

407.

Ave.

žiemkenčių

Straights

Straights
8.00—8.30

St.

St.

Galvijai

Kiek menkesni

Turgaus Žinios 6.50—8.00 Pittsburgh,
v?

Pittsburgh,Valgomieji produktai.

produktams

geri

4 
£

Vaisiai, žali 
Obuoliai,

Cibuliai, 100 sv. ... 
Stringbeans, gurbas

smulkus ...
M I L T A I

Maišyti 
Purvinieji .

8.00—10.00
9.50—11.20

6.50—7.40

. 9.—9.30 
8.40—9.00 
7.60—8.10

A v ja— 
Mitules

32 y2— 
. 31

No. 2
.16
.18

.12

perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau:
Sviestas:—

Pana, III.: W.

Paukščiai, gyvi:— 
Kalakutai (svarui)

... 10.00 
9.10—9.30

/ .2;>

III.
Utar-

Ananasai, gurbas 
Cukrus, už 100 sv.:

1.00—3.00
1.75—2.50
5.00—6.50
2.00—3.50

Daržoves:—
Burokai, didelė bačka

Vasarių kviečių—
Standard . ...

2.00—6.00
2.75—3.50

Morkos, didelė bačka 
Kopusiai, 100 sv. ... 
Žalieji žirniai, gurbas

ivių 
Paduo-

Standard cane, smulkus 
Burokų,

Namų Ofisas: 
1323 S. HALSTED ST. 
Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

11.10—11.50
10.75—11.30
9.15—10.00

.28
.13

Kiauliena, 
20—40 svarų ... 
40—60 svarų .... 
60—100 svarų ..

Bulves, bušelis ....
Jaunosios bulvės bus.............. 2.20
Saldžiosios, statinė .... 3.00—4.50

1.00—2.75
75—2.50 

.. 10—20 
.2.00—5.00

28—30 
18—19 
18—20 
15—20
14—17

.. 11.90—13.00

... 8.00—10.25

... 8.00—11.00

Kiaulės—
Sunkiosios (2 10—400 jsva-

24—25 
22—22

CHICAGO. Jan. 24. Gyvulių 
benta šiaip: galviju ca. 18,000 
—18,000; kiaulių — 40,000. 
duodamos kainos:

foung Americas

100 sv.:—
. $12.50—14.50 
.. 12.50—13.50 
.. 11.00—12.00
.... 1.75—2.00

V<tda visokius reikalas, kaip krimmališkuo- 
ne taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Miesto Ofisas: 

127 H. DEARBORN ST 
Room 1111-13 Unit y Blds 
Tel. Central 441)

15 J/.—17
17’/j—18

2 — 17^2
No. 3

ioy2

Stockers and Feeders. 
Veršiai, parinktiniai . 
Karves, vidutiniškos . 
Buliai ...........................

38 '/2—39 
. . . 35—37 
341/2—37%

| JOSEPH C. WOLON ž
® LIETUVIS ADVOKATAS f

*<■

■'W».

įvairių kitų pramonių buvo 
daugiau kaip po keturis

i........... ««i

Chicago, III

Suvienytose 
viešia “gerovė” kokios

nebuvo čia bėgiu pasku-

pramonėj buvo 53 streikai; 
kasyklose — 34 streikai; 
statomojoj pramonėj — 33 
streikai; verpimo-audimo 
pramonėj — 20 streikų; rū
bų siuvimo pramonėj — 15 
streikų ; kepimo pramonėj—

Oleomargarinas
Stalui ..........
Kepimui

Kiaušiniai:—

22—24
16—18

taip vadinamos gerovės, o 
gal tik del jos, žmonės labai 
nepatenkinti.
nebuvo taip 
kaip dabar,
didelis neramumas 
mumas visur.

Jie niekados 
nepatenkinti,

Tą neramumą mato kiek
vienas, jaučia kiekvienas. Ir 
juo toliau, juo tas neramu
mas vis labiau auga, vis la
biau plėtojas.

Pažiūrėkime, pavyzdžiui, 
į streikus — kiek jų įvyko 
paskutinaisiais dvejais me
tais.

Suvienytųjų Valstijų Da
rbo departamentas skelbia, 
kad pirmais devyniais mene 
siais 1915 metu buvo viso la- 
bo 916 streikų ir lokautų. 
Tais pačiais mėnesiais 1916 
metų streikų ir lokautų 
vo išviso 2584, vadinas, 
veik tris kartus daugiau 
gu tuo pat laiku metai

bu- 
be-

Tiesa, paprastai didesnio 
pramonijos judėjimo laiko
tarpiu esti ir daugiau strei
kų. Betgi pašokti nuo de
vynių šimtų ant dvidešimts 
septynių šimtų tuo pačiu 
pramonijos subrendimo lai- 
katarpiu, tai vis tik nepa
prastas apsireiškimas.

Streikai 1916 mdtais ne
buvo lokaliai streikai. Jie 
nebuvo apriboti kuria-nors 

- viena apielinke, kuria nors 
viena pramonės šaka. Prie

šingai, jie apėmė visą šalį, vi 
sas šalies pramonės šakas.

Vienu tik rugsėjo mėne
siu 1916 metų aštuoniolikoj 
valstijų buvo daugiau kaip 
po keturis stambius strei
kus. Pirma vieta užima Pen- 
nsylvanijos valstija, kurioj 
buvo 47 streikai. Po ja se
ka New Yorko valstija su 
40 streikų; toliaus eina Ma
ssachusetts su 30
Ohio su 18 streikų, New Je
rsey su 14 streikų, Connec- 
tieutas ir Illinois su 13 strei 
kų kiekviena!

Daugiausia streikų buvo 
metalo pramonėj, bet ne ką 
mažiau ir kitose pramonė
se. Pavyzdžiui, rugsėjo mė
nesiu 1916 metų penkiolikoj

■■IIIB

Kurie turi sudėję $32,000 000,
1. VALDŽIOS, nacionalės, 

valstijos ir municipalės, ku
rios oficialiai pasiskyrė šią 
banką kaipo padėtųvę 
jos stiprumo, valdymo 
tarime su atydžiais bai 
įstatymais.

šti

RIAI, kurie supažindino 
viršininkus apvertinti šio 
banKiT neperviršijamą ga
bumą patarnauti kaipo pa- 
dėtuve del atsargos fondų.

3. KORPORACIJOS, 
riy perdėti n i a i mėgsta 
biau turėti reikalus su 
na įsigyvenusia banka.

Piningai laikomi šių depozitorių 
Šimtų ir tūkstančių dolerių. Visi gaun 
jaukumą, visi yra apsaugoti banko 
$5,000,000, ir visi gali liuosai klausti 
giškuose reikaluose.

s e

šalį ir apėmę įvairių į- 
austas pramones.

kuose ir 8 lokautuose darbi
ninkai turėjo ryšių su unijo
mis; Devvniolikoi streiku ir 
dviejuos lokautuose darbi
ninkai ryšių su unijomis tu 
re jo nedidelių; devyniuose

unijomis neturėjo, bet strei
ko bėgiu susiorganizavo ir į- 
sisteigė unijas. Likusiuose 
aštuoniasdešimts trijuose 
streikuose Darbo departa
mento pranešime nepasaky
ta, ar darbininkai turėjo ry
šių su unijomis, ar ne.

Taigi streikuoja tiek uni
jų tiek ne unijų darbininkai. 
Streikuoja jie įvairiose in
dustrijose ir įvairiuose in
dustrijų centruose. Nera
mumas auga. Tas neramu
mas nepalyginamai didesnis 
1916 metais nekaip buvo 
1915 metais. Milijonai A- 
me r i k os d a r b i n i n ku n e ra- c* 
miai bruzda nežiūrint visos 
tos tariamos gerovės, apie

Ibama.
Kodėl?
Del to, kad ta gerovė, ko

kia viešia dabar Suvienyto
se Valstijose, tai gerovė fa
brikantams, bankininkams, 
pramonininkams ir įvai
riems spekuliantams. Dar

bo žmonės tos gerovės netu
ri. Jie po senovei alinami ir 
išnaudojami ir menkai ap
mokami. Jie gamina gerovę

tjs jos nemato. Ir todėl jie 
nerimauja.

gali but paskaityti sekančiai:

pildytojai, globėjai, 
administratoriai pasirinko 

pinigiško
stiprumo.

•5. INSTAIGOS, 
ir įvairios rųšies 
jimai ir tt., kurie deda pi
nigus į šią banką, norėda
mi užlaikyti savo pinigus 
visai saugiai ir tuo pačiu 
laiku uždirba teisingą pel
ną.

draugijos 
susivieni-

PAT'V, priskaitant daug lie
tuvių, laiko savo taupomuo
sius pinigus šioje batikoje, 
dėlto kad jie žino stiprumą 
šios įstaigos ir 
pa t a rn avimo 

siekia

mėgsta jos

nuo vieno

kapitalu ir perviršiu 
bankos patarimo pini-

arba daugiau. Taupo-
mošai skvrius atdaras gubotomis iki 2 
BATOS VAKARAIS nuo 6 iki 8.

Kalbame lietuviškai. — Kviečiame lietuvius.

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

Veršiena:—
50—60 svarų,
60—80 svarų, 
90—100 svarų 
100—120 svarų,

Jautiena: No. 1.
Ribs (svarui- .18 
Loins 
Rounds 
Chucks

Ruginiai ...............................

Gyvulių turgus

Kultų motiejukų ...
Dobilų, sulig rųšies
Prerijų, sulig rūšies
Packing .......................

šiaudai, ruginiai ....

16.50— 17.00
15.00—16.00

14.00 14.50
12.50— 14.00
8.00—10.00

12.50—14.00
10.00—14.00
. 7.00—8.00
10.00—11.00
. 8.50—9.50

Naujienų agentai
Kurie užžiuri platinimą “Naujie

nų” savo miestuose arba distriktuo- 
8e. 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, 

S. Halsted St. 
J. Niauru, 
Gilbert Court.

3231
Englewood Skyrius:

8463
Brighton Park:

M. D. Seefor, 2432 W. 39th St., 
Mr. Smith, 3813 S. Kcdzie Ave., 
J. Minkcvičia, 3848 S. Albany Ave. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth

li v.

av. 
av.

Kcnsingtono, Rosolando ir Burnsi-

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

West Side Skyr.• A. Ambrozevičius,

Town of Lake Skyrius: J. Aceris, 
4601 Hermitage avė., Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ: 

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

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

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

1716 Matheny Ave.

“Lietuvių Ukėsy Kliub. 
W. A. Žilinskas, 

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

140 Moen Ave. 
1135 Market St.

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

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

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

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

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

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

1330—15th Ave.
Ill.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland 
K. Valančiomis, 

506 E. 7 
W. Petraitis, 

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

459 Collinsville 
Springfield, Ilk: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

DeKalb, HI.
Diveruoon. 111

MILDA- TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI - 

Vodeviliams Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Su baloj 

Paprastomis dienomis pirmas floraa 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedėliomia pir
mas floras 15c, Balkonas 10c 
HALSTED ir 32-ra GATVft

EVESKIO SS; 
Dieninė h'MAKVKI A Vakarinei IVlAl A

čia gali ISmokti Anglų kalbos nuo pradini 
ligi augščlausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Aug.St 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiŠ. 
Ekonomijos, Knygvedystčs.Dailiaraftčlo, Lai* 
fikų ražymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL If 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So* Halsted St„ Ciucki

I 
&

I

fHuv ifciRiul Avė., Knmpau Louoiib ir 18-to» Gatvių 
KAPITALAS. PERVIRŠIS IR PELNAS

$600,000.00
Vaisių Bimkas su dideliu kapitalu aru jŲtft nam* 

ReMiiliarišksi periHurunas Valstijos ir Clearing House Associ* 
(ion. žinom* <vyrencija, kad jųsų pinigai yra samčiai padėti 
kad jie bus įmokėti, kuomet jus pareikalausite
Atdara Pan ‘ Ketverge ir Subatos arais iki

Kalbama lietuviškai ir lenkiška

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus

i AS F. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kasiorm*

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,

Lawrence, Mass.:
135 Ames St. 

A. Ramanauskas,
101 Oak St. 

“Kardas” (‘Sakė’) 
149 Millbury St. 

P. Stiga,
5 Arthur St. 

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

NSW JERSEY VALSTIJOJ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

235 E. Main St. 
139.Box 

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

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

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

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

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

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

5508 So. 32
OHIO VALSTIJOJ:

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

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

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

Liberty Ave and Grant St 
Kulpmont, Pa.
Pittsburgh, f

.: Jos. Barauskas, 
Pa., F. Krasowski,

2809 Penn Ave.
Pa.: J. Katkus, 

2201 Forbes St.
Pa.: F. Tevlovich, 

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

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

1726-28 Jackson St.
MICIGAN VALSTIJOJ: 

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

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

Box 138
INDIANA VALSTIJOJ:

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

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

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

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

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

WISCONSIN VALSTIJOJ:
Racine, Wis.: Tony Vegcla, 

1029J/(j Lack wood ave. 
Racine, Wis.: John Margis.

CONNECTICUT VALSTIJOJ: 
1005 Gideon Gt 

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

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

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

286 Wallace St

Ar turi Pleiskanų ?
Jeigu tavo galvoj randasi pleis

kanų, tai yra ženklas, kad plaukai 
trumpame laike nuslinks. Kokis bus 
nesmagumas!

Išvengimui to viso, vartojama 
Magnetiškos šukos, kurios galvą iš
valo nuo pleiskanų ir sustabdo pla
ukų slinkimą.

Vyriškos 25c; moteriškos 50c.
MAGNETIC COMB CO., 

422 Island ave., Rockford, Ill.

THE MAGIC SHOP
Pirmas Amerikoj lietuves uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiktus. Jėi 
nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip!
THE WIAG1C SHOP,

P. O. BOX 309, HOLBROOK. MASS.

KAZIMIERAS GUGIS

A Rulmnfi 902-904 Natioiui) L1f«
S 29 So. La Salle St., Chicatro, 
A Tel. Central 0390-6891. Atdara:
A ninko, ketvergo ir rubato* vakarai* nuo
V 6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
O 1666 MILWAUKEE A V®., Chicane. UI. 
k Tel. Humboldt 07.

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

HECTOR BUILDING
* Monroe St., iX91.

Chicago, 1H.
■'hone. Central 6107 tr 610?

iwiiiwwnwMMmi

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama 
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas
Tai yra viena puikiau
sių lietuvių kalba iš
leistų knygų tiek turi
nio tiek technikos žvil 
gsniu. Kadangi Lie
tuvių darbininkų lite-
ratura vis dar netur
tinga, tai pasirodymą 
šito stambesnio vei
kalo, kur paprasčiau
sia, kiekvienam su
prantama kalba išdė
stoma socializmo mo
kslas, kiekvienas Iną-" 
stąs darbininkas su
tiks didžiausiu pasi
gerėjimu.

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

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

> '

Pavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto ketunonu* .p ai v o mix 

tarpu nejučioma susipažįsti su socializmo mokslu, bu socializmo tikslais, ir užda
viniais.

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir jų nusamdytieji agitatoriai 
besistengdami trukdyti socialistišką darbininkų judėjimų, pliauškia prasimanę 
visokių nebūtų dalykų apie socializmų. Gi žmones, kur irgi nepažįsta gerai soci
alizmo mokslo, dažnai tiems kunigų pliauškimams įtiki. Kas perskaitys šitų kny
gų, pažins, kas ištikrųjų yra socializmas, ir į kiekvieną priešų užmetimą mokės 
atšauti rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai turės bematant savo bur
nų 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, $L 
Užsisakykite tuojau. Pinigus siųskite Money Orderiu, ne kitaip. Geriausia 

iškirpkite šitų žemiau paduotų kvitukę, parašykite savo vardų ir adresų, įdėkite 
kartu su money orderiu konvertan ir siuskite mums.

NAUJIENOMS,
Chicago.
Indedu čia money orderi (čekj) ant snmM t...............

mo Minties Blaivumas. Adresas:

Mėnesio .....................4., Iflt

Prašau at*lu*ll man knyfit Boctalla-

j Vardas ir pavardė
Į

| P. O. Box arba narmj No, gatvė Ir mieataa.

1840 South Halsted Street Chicago, Illinois



•rw

Ketvertas, Sausio 25, 1911
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N A U J I E N O S, . Chicago, III.,

. ;.pr’Gn...

Mokinimo valandos: nuo 9 i-

ICAQOS ŽINIOS
la mokytojos vieta.

Iš ROSELAND.

jau

j — Jones School, Ha-
? Plymouth Court, nc~

‘‘laisvos

Žmones lošimu buvo pa-

čiai su didžiausiu

Northwestern universiteto listed-

ALDERMAN AS RODRIGUEZ
APIE CHICAGOS MOKYKLAS.

krėčio ir Maluninko” sausio 11 
d. Korespondentas p. J. M. Šil-

dedasi
laisvam" mies-

luotas. Kaltinamas užpuolimeDrangas Howe nžreiškė, 
socialistai rekomenduosią legi-

SOCIALISTU RINKIME t L

KOMISIJOJ.

we ir E. W. Wins toną. komisi
jom susidedančion iš dvidesim-

Areštuota dešimtis vyrų. Jie

vadinamąjį “primary“ įstatymą,

Jomis.

nuošė rinkimuose butu

viena pa vasary j, o kita rudenyj

Vogiau ateiti į rinkimų komisio-

viešųjų 
ilgiausius 

žinias,

kymo taikos," - — pasakė alder- 
manas Rodriguez, įnešęs savo

Paskui alder. Rodriguez nuro
dė, kokiems tikslams turėtu bu- 

C

1712 Belle Plaine* ave., užmuš-
r

jauni vaikinai apiplėšė 
Tiedman. Atėmė iš jos.

žadama steigti elektros maši-

Jarutina Ona 3252 S Halsted Street 
Jarmolovicz Adelija 3244 S. Morgan 
Jerusevicz Kazimieras 714 W 19 PL 
Jodelia Kasperis 726 W 18 str 
Jonikaitis John 4330 S. Wood str 
Jenkus Alex 128 Kensigton ave 
Jozapaitis F A 3601 S Halsted Str 
Juknis Beneventuras 3252 S Halted 
Jurbikas Jona 933 W 33 str 
Jurgaitis John 5238 Limo Str 
Jurevicz Anton 10726 Eldbrocke av 
Jurevicz Frank 2334 S Oakey ave 
Jurevicz Stanislav 3332 S Morgan 
Jurgaitis John 3238 Lime Str 
Jurkis John 4543 Marshfield ave 
Jurksius Frank 670 W 18 str 
Jukuhavski Stanislav 954 W 19 str 
Kakta Joseph 4535 Honore Street 
Kaldis Anton 214 Park Str 
Kanapeckas Steponas 3400 Auburn a 
Karalius Johan 10458 Torrence A- 

venue, S. Chicago,
Karbauski Joseph 2431 W 46 Str 
Karlikauski Kazimir 1758 W 47 Str 
Kasinanskis Toni 21547 Hermitage a 
Katolevicz Dominik 4311 Washing

ton
Kazlauskis J 3328 S Halsted str 
Kazlauski Michael 1723 W 47 Str 
Kazakai Marcele 2540 W 45 Place 
Kemisailis K 843 — 32 Place 
Kimtis Wilimas 1190 S. Canal Street 
Klivis Kasimir 917 W. 33 Str 
Kniksta Matas 4430 Chicago, Ill., 

Blackwell, Wis.
Kaczuszis Pavilas 10117 Commercial 

avenue
Končius Kazimir 715 W 120 Str.

West Pullman.
Krasauskis Kazimir 1765 Ogden Av 
Kroyer Aleksander 3249 Pierce ave 
Kroycr Robert 1830 N Sawyer Ave 
Knisas Kun. W. 717 W. 18 Street 
Kussaitis Peter 1607 N Ashland av 
Lamsargis Mrs I). 4615 Wentworth a 
Luksevicz Juze 3252 S. Halsted St 
Luksevicz Adolf 2842 W. 23 Place 
Lukošius Etanislav 4549 S Ilermi-

a« ra® es«sa ®
Tel. Canal 211H

I Or. A. L V tiška |
Gydytojau ir Chirurgą* fe

1749 So. Halsted St, kampas

st

IŠtraukiau 16 dan
tų prie Bostono 
Dentistų visai bs 
skausmo ir augštai 
juos rekomenduo
ju — H. D. Wa
terman, krautuvė, 
4520 Evanston av.

HR5TER 5Y5TEH

Luneckas Anton 4405 S Wood Str 
Macikas Vincentas 4537 S. Paulina s 
Maculis Jonas 1923 S. Peoria Str 
Mačiulis Juozapas 4501 S Paulina st 
Mackievicz Marjona 957 W 19 Str

Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų Ir moteriškų aprėdalų

Musų Histemn ir ypatil- 
kns mokiniinan padaryt 
jus žinovu u trumpą lai
ką.

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

Elektra varomos mali- 
nos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkvieėiami 
aplankyti ir pamatyti 
musų mokyklą bile lai

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

Petrenos daromos pagal Jųsų mierą — bile 
stailėe arba dydžio, ii bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KA8NICKA, principais, 

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

Malewski Anastazia 831 W 34 Place 
Martutaitis Jonas 670 W 18 Str 
Masalskis Aleksander 1852 Seward s 
Masiulevicz Stanislav 1258 Holt a 
Matkiewicz Jonas 3252 S llalstcd st 
Matkiewicz Pijusas 3252 S Halsted 
Matzus Ignac 3258 S Saclew ave 
Mickevičius Jonas 2334 S Oakley a 
Mikalauska Miss Domis 1358 S Pe

oria street
Mikalauskas Stanislavas 3337 Wal

lace Street op
Milasis Anton 1012 S Canal Street 
Milickis Anton 3252-54 S Halsted st 
Miller Chas, (del Doni Garbenis

$10 INDĖJIMAS DANTIES .. $4.00
ĮTAIKĖ SAUSIO MĖNESIO

$10 viršūnės ............................ $3.00 iki $4.00
Bridge work .............................. $3.00 iki Š4.5C

Specialistas Dantų Traukimo

BOSTON DENTISTS
135 State St., Kampas Adams. 

Virš Peacock’s, prieš "The Fair” krautuvų

M

Didele Knyga
Tinkami pasiskaitymai 
ir pasimokinimai se
niems, jauniems ir ma
žiems. 360 puslapių, 
301 pasaka, 110 puikių 
paveikslų.
Popieros apdarais ........ $L25
Audimo apdarais ........ $1.50

Reikalaukite pas
A. B. STRIMAITIS
307 W. 30th STREET 
NEW YORK, N.Y.

DR. C. H. HAIR
SPECIALISTAS

moterų. Dak- 
vaidiika tar- 
ir patinimą

Gydo jvairias ligas vyrų ir 
taras sako: Mano 17 metų 
nystė davė man patyrimą 
daugelio sunkių atsitikimų, kuriuos sunkų 
buvo pergalėti kitiems specialistams. Nau
dojuos naujausiomis franeuzifikomte, voki
škomis ir itališkomis metodomis, o taipffi 
Ir amerikoniškomis, kurias išmokau liojs 
šalyje. Mano speciališkumas yra pasek
mingas gydyme užsisenėjusių, chroniškų, 
paslaptingų ir privatiškų ligų, ulnuodiji- 
mo kraujo. Geras sutaisymas vaistų del 
kraujo. Valo greitai kraują. Prišąli na 
viso kūno užsistovėjimus, jeigu turite. 
Jeigu turite pilve, šonuose, kryžiuje skau
smą, Širdies mušimą, kojų ir rankų pra
kaitavimą, nemalonų kvapą — visa tai 
greitai prašalina. Mano pilno rinkinio
Bakteriologijos Laboratorija ir X-Ray spi
nduliai Roentgeno atras tikrą priežastį 
jųsų ligos. Egzaminavimas ir patarimas 
dykai, nežiūrint ar gydysitės, ar ne.

JDR. C. H. HAIR
Metor Bldg.

Paimk elevaterj. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe.

39 So. State St., Kampas Monroe. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų.
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Sl,PHerviški, XZ'Y'T? A T "sTuo-

Ligoti w JL MVJrTLJI kite!

Laiškai iš Lietuvos

tų reikalavimams.

kuris

nu- nuo
mo teisingumui. mis

Baimins Go vėl s 2319 S. Oakley av.,

<8220 Vincentais.
3119 S. Mor-ją su skun-

mo-
N Ashland a v

Duttonmi-

pardavinėjimui. fuo

ponios pasigedo

Saulevičius Leonas 4543 Marshfieldgražiom is akimis," Buezas Peter 918 W. 33 Str

Burneika Petras 1530 Arnold str.

i

JONES MOKYKLA.kreipdamos

nėra

Czepuleonis Franciszkus 10522 Indi- Strupyte Elzbieta 1607 N Ashland a
turi nepaprastą gabumą ir pro-

Duplis Jons 370 Kensington avė

Alex 368 Kensington Ave

K 745 Milwaukee ave

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
■MMM*Mvcmni

Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

Ė

moterims, kurios neturi daugiau
30 metų, ii* kurios jiems patin-

Cepauski Jonas 462. S Tai man ave 
Cibulski Peter 2297 S. Oakley Ave 
Čiopas Anton 4559 S. Hermitage av

D'avidelis Kazimieras 119 E 107 St 
Dinapas George 3111 S Auburn av.

bazaro naudai magazinų prenu
merata.

Siekis Anton 4614 — 5 Ave (?) 
Šimulinas J 134 10 St N Chicago Ill 
Skirinaul Fran 1502 S 50 Court 
K Skrupskis 1204 S Victoria, North

Chicago, Ill.

West Pulman
Smitas J T706 S Halsted St
Smith Peter 102 W Ohio str
Sobolewski William 4644 S Paulina

Bartkevičius Mikolas 
gan str.

Bask is Juozapas 1607
Ba.jnov Anna 919 W.

Gimbulaite Stanislava 3249—53 Mo
rgan Str

Vaikinas su $1,500 dingo 
akmuo vandenyj.

Būdžius Peter 918 W 35 St.
Bugailiškis Antanas 3332 Wallace st

nsimo kai-kuriuos Chicagos gy
venimo apsireiškimus.

Ranion John 1317 Wentworth Ave, 
Chicago Heights

Rankauskaite Olese 667 W 18 Street 
Rudelinc Antonina 1934 S Union Av 
Rumšus Petras 917 W 33 Str

žmonių būrys, o ypač merginų, 
Ion ir jis. Su tokiu pasišventi-

TALKININKŲ BAZARO
“PAUKŠTUKAI.”

lubos,

magaziną po $1 kiekvieną. Kur 
tau! Dutton turčius tamsius

suaugusiems žmonėms. Jinai 
turi apie200 mokinių, kurie mo
kinasi anglų kalbos, rašybos, 
gramatikos ir 1.1.

Galdikis
Galdikas
Garbenis Doitrinik 1951 Canalport a
Gantszis

vietą, jei jos iszmra nepatiks 
principahii,-’ sako poni Vos- 
brink. “Gabumas ir pažinimas 
<lalvku neturi mažiausios reikš-

Erčius Aleksander 4450 S. Hermi
tage Ave

Folinas Adomas 2320 W 23 Place
Formiska Helena 4547 Wcnlworth a
Gacianis Aufras 2013 Canalport av

Butkus Benny 2207 W 21 St 
Butkus John 4509 S. Paulina Str

ro administracija dainininkes: 
reikalaujama jaunystė, gražu-

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vežei is
LIETUVYS DENTIST*

Tftlandos: nuo • ryto IM * W 
Nedėliomis pagal antarimg.

4712 So. Ashland Ave.
arti 47-toi gatves.

GRAŽUMAS UŽVADUOJA 
PROTĄ.

"—Štai kokiu bildu tas “Dutton 
pa pole bazaran. Jis nuėjo pa

Bulatas Juliau 1208 Chicago 
Jacksonville, Fla

Slackus Peter 10444 Indiana ave 
StarReckis Stanislav 814 — 88 place 
Stalkievicz George 8737 Commer

cial avenue
Stonkus Frank 610 W 18 Str

brink primetė “

savo

*radoksuose.

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

tiems žmonėms. Žemiaus 
paduodu laiškų sąrašą.

Laiškus galima atsiimti 
musų biure, 1140^ So. Mi
chigan Ave., 3-čjos 
Chicagoje. Biuras atdaras 
kiekvieną dieną nuo 9 ryto i- 

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

Vizituoto ja

Bakszowicz l£dward 3308 S. Morgan 
Bakuti Martinas 3300 S. Morgan 
Bailokas Benediktas 4340 S. Wood s 
Banaitis Chas. 629 Madison st 
Banovicz Kazimieras 9120 S. Mac

kinaw ave.
Baravikas

Bilikovicz Mikolas 4537 S. Hermit
age avenue.

Bobanaite Malvina 1772 — 50 Court 
Cicero, Ill.

Boczuinas J 1726 Stale St., Noris 
Chicago, III.

Bracks V. 670 W. 18 St.
Broksius Jul. 6159 University ave.

Dailės Mokykla
MOKINU mišrus, moterų, vyrų ir vai

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

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

STASYS TURSKIS, Mokytojas

Godlevska Petronėlė 2930 W 38 St 
Gordon F 1116 S. Trombui Avenue 
Grablauskas Juozapas 4437 S Wood 
Gramaila Juozapas 926 W 37 Place 
Gudauskis Victor 4301 S Wood St 
Jakobai lis Franciszkus 4441 S. Do

nore Street ,i

Jakobai tis Joseph C-o Jonas Gribas, 
46Q0 S Paulinu Str

Jalczewska Paulina 1056 Canalport 
avenue.

Miseikis Jonas 8436 Vincennes av 
Miseris Josef 4559 S Hermitage av 
Molis Juozapas 2350 S Leavitt str 
Motikat Jurgis 1122 S. Halsted str 
MMrkunas Juozapas 2334 S. Oakley a 
Manartonis 670 W. 18 Str. 
Nausakaitis Antonas 1721 S Halsted 
Neimant J 10505 Hoxie Avenue. S

Deering
Nanartonis Bernardos 1710 S. Ruble 
Nevedomski Juozapas 2331 S Oakley 

Avenue.
Noreika Ignaca 2854 W 40 Street 
Norkus Franz 349 Kensington ave 
Narkus Vincentas 3105 S Halsted st 
Norvaišaite Anna 333« Canalport a 
Ogindzius Petras 4535’S Honorc St 
Ogintas Benediktas 1724 W 47 Str 
Ogintas Jurgis 1334—49 Ct, Cicero 
Oksas Juozapas 2129 W 23 Place 
Oldenevicz Vladas 368 Kensington a 
Pagareckis Juozapas 3301 S. Morgan 
Pajarckis Y 2331 S Oakley avenue 
Palioniuke Gracele 3337 Wallace st 
Paugaile Michalina 3019 Union av 
Petrauskis Kazimir 1600 S Union a 
Petrikienas F 1719 Ellen Street 
Pctrovski Mathias 1370 S Halsted st 
Petrulis Konstantas 3347 — (?) Ave 
Piorailis Monika 3252 S Halsted str 
Pocevicz Adolf 1827 S Union Ave 
Pocius Antonins 10731 Wabash ave 
Prezpoliwska Aleksandra 2318 Lea

vitt street
Pudzvelis Jonas 115 --^16 Str (?) 

jPugzlis Selvestras 1607 N Ashland a 
Pusouskiene Petronėle 1835 Canal

port Avenue
Puiris Kaspar 2013 Canalport ave 
Puirius Gaspar 2013 Canalport ave

Runkelis Jonas 3254 S Morgan St 
Rusas Karolis 820 W 33 Place 
Sadowski Mike 4459 Wood st 
Saldokas Antanas 83 W 33 (?) 
Sarwinski Martin 83—-13 Street, 

North Chicago.
Salatis Al C-o Jona Gribas 4600 S.

Swilow Johann 1765 Ogden ave 
Szalkus Jonas 4501 Hermitage ave 
Szievas Jonas 4554 S Rockwell str 
Szliautaris Vincent 1700 N Ashland 
Tamosietis Adam 3545 Emerald av 
Tarwainis Simon 10534 Elbrock av 
Truskis Rapolas 1530 Arnold str 
Uspulevicz Anton 732 W. 9 St 
Vaičiulis Miss A 1646 W 47 Str 
Vaičius Ignacas 1008 S Canal St 
Va it ekail is 5001 Marshfield ave 
Vaitiekų Augustinas 10616 Elbrook a 
Vaitkus Pit 4514 S Paulina str 
Vincentas Vaitkus 4549 Armitage st 
Valaitis Johann 1700 N Ashland av 
Virsils Kazimieras 314 Kensington a 
Vistart Anton 1122 S Halsted st 
Vojvoda Kazimieras 11223 Halsted s 
Waitkus Joseph 840 W 33 Str 
Walulis Longinas 10801 Michigan A 
Wasgird A 4727 S Paulina str 
Zaldarys Juozas 1700 N Ashland Av 
Zamkus Alex 143 West 45 place 
Zardeckis Kazimieras 1123 S Halsted 
Zeideris Juozapas 2334 Oakley av 
Žemaitis Antonas 534 W 33 Str 
Zenkicwicz John 2023 W Division St 
Žilius Wincenty 2021 Canalport Ay 
^Zipryte Stanislova 670 W 18 Street 
Zolp Anton 8716 Escanaba Ave

LZolpe Antoni 8716 Escaiįaba Ave 
Žukas F 212 W 47 Street.

GERA NAUJIENA
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kenlančių vyrų ir mo
terų negauna pageibos. Ko
dėl? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinės kirmč*
gos be jokių pasekmių.

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

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus rinkini 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
nustojimas apetito, godus ap
sivalgymas, mirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkes, svogūnų, uksuso, ir lt. 
dargi žavėjaritis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpne 

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

Jeigu jus esate kankinamas 
stučkinės kirmėles, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinejimu vaistų del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkinės kir-

Ar esate sILPNAS, 
NERVIŠKAS IR LIGO
TAS? Ar manote nusi
minti? NEPASIDUO
KITE. Mano PATARI
MAI ir PAMOKINIMAI 
DYKAI ir stropiai už- 
tikinti. Jei patirsiu ne
išgydomumą jus ligos, 
taip jums ir pasakysiu, 
nes aš neapsiimu gy
dyt neišgydomų ligų. 
Esu BAIGĖS TAM TI
KRA MOKSLĄ ir TU
RIU LEIDIMĄ GYDYT 
JUS ir GYDAU VISUS 
LIGONIUS PATSAI.
N”0 enc ni/i ^uo 
Kraujo |<Į Kraujo
Ligų LlgŲ

Kuomet kenčiat nuo YPA
TINGŲ kraujo ligų su puliavi- 
mais iš burnos, gerklės ar lie
žuvio, išbėrimo ant viso kūno, 
negaišuok pasitart su manim. 
Vartoju tikrą Prof Ehrlich’s 
gyduolę. BE ĮĖJIMO į LIGON- 
BŪTI, be GAIŠATIES galite 
pasigydę eiti namo. Ši gyduolė 
pergales blogiausias formas li
gų: VIDURIŲ stovį, APDENG-

TA LIEŽUVI, pagadin
ti) APETITĄ, SKAUS
MUS po VALGIO, šir
dies plakimą ir visus 
kitus vidurių keblu
mus prašalinu greitai. 
VARICOCELE, (Susi- 
pynusios gyslos) su 
smarkiu traukimu ir 
skausmu, mano gydy
mas sulaiko tuoj aus. 
STOVIS šlap. kanalo ir 
[visi perštėjimai, degi
mai ir plikinanti simp
tomai tuoj sulaikomi.
SILPNI VYRAI—Ar nu 

stojot stiprumo, ar nusiminęs, 
silsti protu ir nervuojies. Jei 
taip, pamatyk mane tuoj 
PŪSLES ir inkstų ligos, nula- 
tinis šlapinimasis, skausmas nu 
garoj ir strėnose, nusistojimas 
slapymo, viską išgydoma ma
no gvdvmo sistema. 
SKAUDULIAI, plyšiai, dūdos 
ir kitkas gydoma be pjaustinio.

PASITARIMAS DYKAI
VALANDOS: 9ryto iki 8 vak.

DR. BURGESS, 422 S, Stale SI. 
kasdien. Nedėliom nuo 9 iki 2.

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA
Geriausias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, labai 
pigiai, kurie kreipsis pas mus.

DUODAME DYKAI 
20 lietuviškų dainų, 1000 adatų i

kio jautimo bei sugaišimo nuo 
tlarbo.

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

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

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

Chicago, Ill.

Grafafonas tik 20 dol. su gva- 
rantija ant 10 melų. Tik 20 do
lerių.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, 
likusius užmokėsite prie atsiėmi
mo. Grafafonas su didele triuba, 
paauksuotais kraštais, mechani
zmas grafafono geriausios kons
trukcijos, kurį galima užsukti 
laike grajinimo. Tinka rekordai 
įvairaus dydžio. Balsą išduoda

GREATER NEW
310 Grand Str., New

kiai. Vietinių meldžiame atsi
lankyti į musų krautuvę, kuri ati
daryta nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro ir taip pat nedėldieniais. 
Siunčiame dykai kataliogą mu- 
zikališkų instrumentų ant parei
kalavimo. Adresuokite:

YORK PHONOGRAPH CO.
York. N

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:

■

r

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St Chicago, Illinois



’Gtusio 2

Pranešimai
(|PAflARGA.—Draugijų pranoJthna* aferfebiamt 
be užmokeetiea. Pranešimai betgi turi bet 
pristodami Lt Vakaro, I a iš k e Ha arba telefonų. 
RrMvoti te pažlo dieutą, kada spamdtoamas
■Unraštls. nebegali but įdėti. —- “Nauji***!'

NEUŽMIRŠKITE!
Neužmirškite, kad šios 

pėtnyčios vakare bus Rašin- 
skio svetainėje Propagan
dos mokyklos susirinkimas. 
Prasidės aštuoniose valan
dose. Šj kartą bus jau abu
du mokytojai, nes ir drg. A. 
Lalis jau pasveiko. Iš Kul
tūros Istorijos skaitys lek
ciją vienas mokiniu.

PRANEŠIMAS 
mas L. S. S. Maskinis

Balius.

mask in į

PRAPUOLiL
Praeitą savaitę prapuolė baltas 

šuo pudelis (balti garbiniuoti plau-
kai) apįelinkėje. Gera dovana butu 
suteikta už sugrąžinimą.

Dr. E. Z. Zipixtrman.
1401 So. Halsted St, Chicago, Ill

Pu.)ieškau pusseserių: Pranciškos 
ir Domicėlės Vaičničikių, iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Girkalnio para
pijos, Surmantų kaimo. Kas jas ži
note meldžiu pranešt.

Antanas Jocius,
4410 S. California avė., Chicago, HI.

PAJIEŠKAU merginos prie namų 
darbo, prie mažos šeimynos. Gera 
mokestis. John Grit e, 
3352 So. Morgan St., Chicago, IH

PAJ IEŠKAU dviejų burdingierių.
3157 Emerald St., 2-ras floras iš 

fronto. Chicago.

REIKALAUJAMA 50 moterų tvar
kyti senas popieras. Patyrimas ne
reikalingas. Mokama gera mokes
tis. Atsišaukite tuojaus.

GUMBINSKY BROS CO 
2261 So Union Ave., Chicago

DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda du mediniu namu 

ant vieno loto 28x147. Puikiai 
užlaikomi. Rendos neša $56 į

^EIKAUYUJAYLY patyrusių ope- 
r>orkų prie moteriškų drapanų. 
Atdara šapa.
1546 Eimmi St., 1st fl. Chicago.

REIKALINGAS geras sandėlio pa
rdavėjas, turintis plačią pažintį par
davinėti sandėlį, gerai išgarsi n toje 
automobilių kompanijoje. Jeigu jus 
žinote kaip pardavinėt automobilius, 
jus galite padaryti didelius pinigus. 
Atsišaukite tuojaus, prieš prasidė
si ant automobilių parodai. Atsi
šaukite į “Naujienų” Ofisą No 28.

HIHKALINGAS bučeris, kalbantis 
lietuviškai ir lenkiškai, pardavinėti 
“Sausage 'Caslings” ir bučerių reik
menis. Chicago Casing Co.
373.5 So. Halsted St., Chicago, Ill.

’ mėnesį. Kaina $3,800, Taigi pe
lno neša 17 nuošimtį. Reikia 
įmokėti $700, kiti ant išmokė*

PETRATIS & CO.,
751 W. 35th st., Chicago, Ill.

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

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., t,

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

Br-lSanPainglgtHKE^
Vyru Chroniškos Ligos gžS J ’’v* $ #8 >1 S si

Elektriška Diagnoza ir Gydymas 
Specialižka medicina nuo 

užnuodijlnao kraujo

Vandenėta tnedega s lapt on Ilgėm
2050 W. MADISON ST., kcmipaft 

Hoync Ave., virš aptickos

Valandos: 7-9 rak. nedeki. 10--12

Dr. W. YUSZKIEWICZ

Th»*

V" .įį

C0FFEWy
GARSI SANTOS KAVA. j|

Visur parduodama po 2Se ir I UA 
po 30c......... ... ........ IVV

rengia milžinišką 
balių, kuris Įvyks subatoje, 
kovo 17 d., Pulaski svetainė
je (1715 So. Ashland avė.) 
Nėra abejonės, kad L. S. S. 
kuopos ir pirmeiviškos dra
ugijos pasistengs nerengti 
tą dieną pramogų, bet da
lyvaus pirmame L. Sociali
stų maskarade.

Visoms žymesnėms gru
pėms ir pa vieniems bus duo
damos didelės dovanos.

Komitetas.

Pajieškau savo brolio Antano En- 
drejuusko, Kauno gub., Raseinių pa 
vieto, šviekšno-s parapijos, Kidulių 
sodos; 10 metų ^Amerikoj; pirmiau 
gyveno Brooklyn, N. Y.. Jis pats ar 
kas jį žino malonės atsiliepti.

Kas pirmas praneš apie jį, gaus 
$10 dovanų.

Katrina Eudrcjauskaite 
1346 So. Wood Str., Chicago IB

RIĮIKAJAUJAME patyrusių par
davėjų, vynų į įvairius skyrius, (te
na mok(‘stis. Pastovus darbas.

THE 12TH STREET STORIs

EXTRA
ATEIK TUOJAUS

LIETUVISKA8 AKIŲ GYDYTOJAS
Kn« turi BkaudRniiau arba eilpnaa akli, 

Kalvon akaudČjuną, atsilankyk lt* pa* m*n«

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedeliomls nuo 8 ryto iki 1 po pietų-

■.. ė--ž..... *------------------ --------

Dr. A.R. Blumentbs!

SVIESTAS
) I
' Geriausios
Smetonos, ge- - m 
retu U, negi /Įl|fl 
kur jus iču-HUlJ: 
lit gauti ..

Į RYŽIAI
Geriausio* 

rųšies, Ifrc ve T » n 
lės, r are i- f| nP 
Juoda ai ..

COCOA
©ariau*!* * a 

Jankes, tūly- 1 Q p 
rink «u l>ent j’iy 

I cokia, % a v

I ARBATA
PrJImntau- 

įto, Gvanm-lA^i 
tu o to, vertas £1 gi |_ 

I Oc paniiduo V 
!• po....

ar

1»71
2054
1045
1510
2880

WEST BI1DK
M iiwaukee Ay. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St. 
W. Madison St.

1644
1836
2612
1217
1882
1818

W. Chkuajpo Av.
Blue Island Av.
W. North Av.
S. Halsted St.
S. Halstxxl fit.
W. 12th St-

8101 W. 12nd 8L

SOUTH filBB 
8082 WcntwortB 
1427 S. Hahtod 
4729 8. A*hlar4

NORTH BIDM 
4«8 W. DiviaiMi 
720 W. North 
2640 Lincoln Ay. 
1244 Lincoln Ay. 
1411 N. Clark

PRANEŠIMAS.

mėnesinis susirinkimas Įvyks 
pėtnvėioL sausio 26 d., 7:30 vai.

nes turėsime

J. Kaloine.

MUSKEGEN, MI('H.

Kalbės žinomas veikėjas drg. 1

niarginimu bus.

kykite kiiosknil Ii ilginusiu.
Komitetas.

NORTHS! DI EC 1V D< * M A L 
^Naujienos” Northsidej galima 
šiose vietose:

rodininkus;
1666 Wnbansia ave., Barbee Shop;
1712 Marshfield ave., bučernėj;
1607 Ashl and ave., Barber Shop, 

netoli North ave.. ir
Ant Kampo Milwaukee ir Robe) 

gatvių.
Kurie norite, kad “Naujienos“ bu

tų pristatomos i namus, malonėkite

1617 Robey St.,. Taipjau turintis 
kokių nors reikalų kas link “Naujie
nų” cirkuliam jos Northsidė.i, malo
nėkite kreipties virš nurodytu adre
su. Nežiūrint kaip toli jus gyvenat,

------------------

L. S. S. X RAJONO KUOPŲ 
DOMAI.

sekretorius ir literatūros agen-
Alex Lietuvninkas liko iš-

užrašinėti laikrašvius ir

Taigi turint kokius nors rei- 
krtdpkilės šiuo adresu: J. 

Missius^ Box 33, Lcdfbrd, UI.

denio. 25 metai 
i laiką gyvi* n o 

Nuo 1897 m. negavau 
jokios žinios. Išvažiavo iš Pašalviu 
kaimo, Baisogalos parap., Šiaulių pa
vieto, Kauno gub. Atsišaukite

kai})

2701 W. (’.h ieago, III.

. , Vincento 
apleido metai lai

ko, su I vaikučiais; paliko didelia
me varge. Kas praneš, gaus $5.00

ugio, 31 melų, geltoni
Ivnos aki.*. Išsigėręs

Juliana Bailiem"

gų
Clucago ('.leaning Co., 

W. Washington Str., Room

lan

►>

REIKALAUJAMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reik.liaujama ci
garu pardavėju. Atsišaukite į

~ TA”
Chicago.1419 W. Division St.,

N ori) u t o,

midui atgal g>\cii<> Kenosha, Wis. 
JYiriu svarbu reikalą. Jis pals ar

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

1)12 Chicago, III.

Paliliuno. Kau

parapijos, Šukelių kaimo.

ru šildomas, vana,

Benton, III.

j didmiesti ima 15 minučių eleva
torium. Burdingierių daugiau nėra.

PASI RA N DAVO.I A švarus kamba
rys. Karšias vanduo, vana ir tele
fonas. Ateikite tuojaus po No. 3538 
S. Wallace St., Chicago, arba lele-

Reikalavimai

Reikalaujama: Penkias
dešimts skaisčių merginų d i

, gera mo-

Co., 1020-8 West 36th Street

REIKALAUJAME PATYRUSIŲ

pardavėjų, merginų, j įvairius sky

rius.

The 12th Street Store,

Chicago.

partnerius, mokantis rašyt ir skai
tyt lietuviškai; taipgi turi turėt apie

Leavitt St., Chicago.

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, Ill.

•<

BURKE BAMER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, HL

Valstijos nemokamas Darbo Biuras 
reikalauja daug darbininkų 

Cliicagoje ir kitur. Si
Valstijos nemokamas Darbo Biu

ras, 526 So. Dearborn St., Chicago,

m
JO
10

daž.ų dirbtuvėj
myjderių
prie karų taisymo

mašinisto 
inžinieriaus

rI'aij)jau daugelio darbininkų ne 
matninkų kitokiems darbams.

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

5’aikų skyriuje reikalaujama dau
gybes vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinčjiinui, mokinties įvairių a- 
niatų <‘te.

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

a-

penkiems metams. Turi būti atsa-

ilai!’ 'l’onc ir ant lainiy Stripite ir 
printiti ant vario ir ant zinkos. Mel-

'1'. J. ABRAITIS,
330 15th Str., Detroit, Mich.

mą

919

KI KALINGAS sliesorius, inecha- 
s, suprantantis atsakančiai apie 
triką ir turintis gerą paliudiji

Pastovus darbas, gera mokes- 
alsišaukitc laišku.

Kaz. Valantinovič,
W. 34 St., Chicago, 111.

Pardavimui
PARSIDUODA: Imjčk savo pini

gus į namą, kur jie bus saugus. Ge
ras marinis Datas 12 kambarių. Ge 
sas ir toiletai; didelis lotas ant įš

$300 cash. Likusius mokėk mene 
siais: Atsišau 
3108 Wallace Chicago.

PARSIDUODA bųčernė ir groser- 
ne labai ingiai. Biznis išdirbta per 
metus; vieta apgyventa lietuvių len
kų ir rusu. Savininkas eina į savo 
narna. 921 W. 14th St., Chicago

1>ARSIDl'ODA sajiunas geroj vie
toj prie didelės dirbtuvės. Biznis 
gerai išdirbtas. Parduodu dėlei nc-

>. Kedzie avė Chicago, Ill. 
Phone McKinley J617.

PRIVERSTAS pigiai parduoti biE 
černę. Biznis išdirbtas per ilgą laiš
ką. Kas nori patirti jos• apyvartą, 
gali pagy venti pas mane kokį laiką. 
Nepraleiskit tos progos. : Atsišau
kite kuogreičiausia, nes turiu tuo
jaus parduoti.
50 Howland avė., Kenosha Wis.

PARSIDUODA. 2 btičernes sykiu 
su grosernėmis. Viena randasi Chi- 
cagoje ant 22-ros gatvės. Kostume- 
riai moka grynais pinigais. Antra 
randasi Cicero, 111. Malonėkite at
sišaukti šiuo adresu:
1132 So. 50th Ct., Cicero, III.

PARS! DE ODA sa liūnas.

vo puikius 5 kambarių rakandus vi
sus sykiu ar atskirai, vartotus 3 me
nesius, skurlių seklyčios setą, da
venport .lovas, komodas, valgomo
jo Kambario setą ir tt. Taipgi gero 
tono pianą. Puikiausią kalbamąją 
mašiną. Rakandai bus parduodami

1520 N. Western Ave.
1-mas FLATAS arti NORIU AVĖ

Phone Ybv<1m 4817
AKIŲ SPECIALIST AB 

AkU Hegzamimiojam DYKAI
ValnmloB: Nuo 9 ryto iki t vakar*; n*dilto- 
mi» nuo 10 iki 12 dieną.

444» 8. ASHLAND AVJK.. h«p»i 47 tft.

GERA PROGA pirkti arba mainy
ti ant stubos ar loto saldainių ir ki
tų mažų daiktų krautuvė. Pardavi
mo priežastis — turiu du bizniu. 
Graži vieta ir gražus 4 kambariai, 
o randa pigi; lietuvių ii’ lenkų ap-

Ashland • ir 1602

PARSIDUODA saldinas. Greitu lai

.JOHN ZASOPIAR

Phone (’anai 868.

PARSIDUODA Expres, coal ir 
Mooving biznis; 2 arkliai, 2 veži
mui ir visos reikmenis ])rie kraus
tymo ir vežiojimo anglių. Pardavi
mo priežastis — savininko nesvei-

Win. Ryneck.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divomi, 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

ną. Arsi 
mo vi (d a:

Persiduos taipgi, no vie- 
ikili: tuojaus. Gyveni- 
22 ST'Kedzie Avė., arti

TURIU paaukauti. $165 seklyčios

mojo kambario stalą ir (j krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
siučs lovos, paveikslai, firankos.

$800 Grojantis Pianas už pirmą pa-

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

Chicago, Ill.

PARSIDl'ODĄ saliomis iš prieda
is labai pigiai. Vieta ap- 
li(‘tu\ ių ir lenki,i. Laisnis 

nedčliomis
gyventa 
tiktai 6 šimtai dolerių;

litas. Atsilankykite ir

IBlli St

PARSIDUODA saldinas. Nuo se
nai įgyventa vieta, prieš MeCor- 

mieko dirbtuves.
Chicago.

PARSIDUODA labai pigiai lietu
vių apielinkeje groserne ir liucer
nų Geras biznis. Atsišaukite.

Stefan Jarolin.
1437 Morgan St., Chicago, Ilk

KUOMET Jus norite pirk
ti arba paaštrinti skustuvą 
(bHtvą), eikite arba rašyki
te) pas K. A. VOGEL, 
20-1 N. Clark Str., Chicago, 

Arti Lake St.

K. J. Fillipovich
Real Estate Insurance 

ir Paskolos
Apsaugoja nuo ugnies namus, 
biznius ir rakandus geriausio
se komjianijose, taipgi kas no
rite pigiai pirkti namą ar lotą, 
kreipkitės po nurodytu antra
šu, nes randasi* didžiausių bar-, 
genų, taipgi kurte turėjo Bati
koje insurancg/Atsišaukite pas

Offiso Vai 
iki 9 vaka 
Nanni tek

nd os: nuo 4 popiet 
■\ Tel. Droyer 19 4.65*. 
bnas Beverly 3036

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

BpecJaliatne Moteriškų, Vyrižkų, Valkti 
ir visų chroniškų lirų.

Vnlnndoa : 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedėliomia 10—1 po pietų-

3354 S. Hslsted St. arti 34 St. Chicago

Telephono Humboldt 1278

M. SAHUD M. D.
Senas Rusaa Gydytojas ir Chirurgas.
Specinlistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai

kiškų, taipari Chroniškų Lijrų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., 

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

1 :30 iki E ir 7 :30 iki 9 vakare.

K. NURKAITIS 0. D
Opt anietristas ir Optikas 
Pritaikau akinius pagal

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

Dr. Ramser
AKIU j

Prirenka visiema tinkamu* akiniai, tazaral' 
nuoja ir patarimus duoda lykai. 
788-88 Milwaukee Ave., arti Chicago 
lubos. VAI.ANDOS' Nuo 9 ifiryto 
rui. Nedėllomis nuo 9 ičryto iki 2 

Twl. Haymarket 248 4.

Ave. !-roi 
iki vaka

vo pietij.

Or. G. M. Slaser
Praktikuoja 25 nietaf. 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kerte 32 vt.
Chicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyrišky Ir Vaiky 

Taipgi Chroniškų Ligy 
Ofiso valandos:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:34) va. Nedėldie- 
niais vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAn!
IŠ RUSIJOS |

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- o 
tų kaipo patyręs Kydytojas, chirur- fl" 
gris ir akušeris. X

Gydo aštrius ir chroniškas ligas, vy- O 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias T 
metodas X-Ray ir kitokius elektros X 
prietaisus. ©E

Ofisas it laboratorija, 1025 W. 18th A
St., netoli I'isk St. $

VAI,ANDOS:
G 8 vakarais.
Gyvenimas,

Valandos:

Nuo 10 —12 pietų, ir 
Telephone Canal 3110 
3412 S. Halsted st 

8—9 ryte, tiktai.

Dr. A. I. EPSTEIN
GYDnOJASirCHIRUR6A$
Specialistas rnoteriikų, 

vyriškų ir vaikų ligų

0
Ofisas Ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kamp 36 at
Ofisaa atdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 
l>o piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

Telephone Yards 503S

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesose
KORESVONDENCIJ1NLS SKYRIUS.— Kiekvienas gali išmokti 
ANGLIŠKAI labai Rtcftai savo namuose iš klrcijų sutaisytų 
ypač (am tikslui, šis kursas yta labai parankus kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan- 
įkyties i mokyklą ypatlžkai. Geresniam persitikrinimui, aiun- 
čiame gražiai iliustruoto, su daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
DYKAI. Kasyk laišką tuojaus; imiėk dvi markes prisiuntmovl 
KATALOGO.
K LESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti | musų mo
kyklą. ypatiškai,' turime dienines ir vakarines klesas. Mokina- 
ine daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
nio atskirų kursą, nutaisyto musu pač;q del pradžiamokslių 

{greitam išmokiiiimui Arig’ų kallws. Daugiau euprar.tar-timMi 
įturime GHAMMAR iv HIGH SCHOOL skyrius.
į Viskas aiškinama Lietuviškai
►Dvi mokyklos: 731 18th St., ir 1741 W. 47th St.

Laiškus adresuokit: American School ef Languages, 1741 West 47th St., Chictfc, HL

DYKAI

? PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS | 
• Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros ffi 
| CARR BROS. WRECKING CO. j 
{ 3003-3039 S. Halsted St.f Chicago, III. |

Trump
n i a,

Ii i t i

< Tinusiu

kurie

IR KEPENŲ BET- 
rS IR ŠLAP1N1MO- 
\ APKĖS, ŠIRDIES

ODOS

sergą ir suirę

didi
su juo apie sa

ne

ugrąžinimo tu
kstančii.1 žmonių Į sveikatą. Eik pas užtikimą daktarą ir buk išgy
dytas. šimtai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suvienytų Valstijų

ROE, CHICAGO, ROOM 506 ir 507 CR1LLY BUILDING

dos, Pėdnyčios ir Subatos vakarais nuo 7

Telefonas Canal 37JT

ir viii'ą gydymą dykai vi- 
priinis šį

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi PennsyIvanijos Hospitalese ir 
Philadelphi joj 
ju prie gimdymo, 
visokiose ligose moterims ir 
ii o m s.

1739

Pasekmingai patarnaa- 
Vždyką duodu rod< 

mergi- 
Kalbu lietuviškai, angliškai, m- 
lenki.škai ir slavokiškai.

S. H A ESTEI) ST., CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

i REIKALAUJI AKINIŲ
J Jeigu kenti galvos Bkaudejim<,
[ Jeigu nuolatos Tau ašaros krinti Ir «.ki<,
į Jeigu Tau skauda akys,
’ - Jeigu skaitant raides susibėga į kruv<,

Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
( Jeigu turi uždegimą akių,
į Jeigu tau skauda akys skaitant urbi rIuvrbI, titkari |a5 .reikalingas akinių.
t Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 meti|
Į tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių U
> akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
■ JOHN J. SMETANA
[ Aki vi tS pecla 1 i*tas

TEMYK1T MANO U2RASA-
! 1®O1 SOLJTTT ASHLAND AVE2.
Į Kampas 18 tos gatves Ant riatt’s Aptiekoa 2-ras auritaa. 
į Valandom nuo 9 ryto iki 9 va. Nedaliomis nuo 9 rulo iki 12 aiengt

Canal 5335i w i eu Ganai Doan. ■
4

Bfli R MBklll 111 g- 

DAKTMASr a‘; WISSIG,
F

Dr.M.Stepmcld J
310$ So. Morgntn St., Chicago

VALANDOS: nuo ?! iki 11 H 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

Gydo r h a a ryj 
Nsiiurint kaip u i sis* n ėjos tos 

ISp«c lėliškai o<i() ligas 
H*r*'*» Šairdcr, raumMizmą, 
skaudėjimsį ir pu* lapt togas 
p+rsftikrinkito, k< jin Anns gali padaryti. 1 
tuksttmčius ligoniu- Patarimas dyl. M.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki I 
liti BLUK ISLAND AtK., JS-toa fiM

ir Ksoteri
n< it d c ir. m yra
ir pur]

► minus
JodUtosa kr r t> )• , K«a, 

r«rkJ*> 
4 to !» 
ilgy 44

v» '■s.'i?. N tdšltomU Ik! 
v ir




