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$2,000,000,000 SURINKS J 
VIENĄ NAKTĮ.

PHILADELPHIJOS
STREIKAS.

••

53,000 New Yorko kriaučių 
vėl sustreikavo

15 laivų paskandinta į vieną dieną

Amerikiečiams paliepta apleisti Vokietiją

CHICAGO, Ilk, vas. 7. — 
M. Reynolds, prezidentas 
Continental and Commer
cial National Bank vakar 
užreiškė, kad jeigu Suv. Va
lstijų valdžiai reikalinga bu
tų miliardas arba net ęlu mi- 
liardai dolerių karės vedi
mui, tai reikalaujamą sumą 
Amerikos bankai ir piliečiai 
sudarytų į vieną naktį.

Bet ponas prezidentas ne
pasako, kokių palūkanų ba
nkai pareikalautų už pasko
lintuosius pinigus.

Chicago^ Darbo Federacija protestuoja 
prieM vėlimą Amerikos karėn.

DARBININKŲ REZOLIUCIJA.

$336,000,000 PASKIRTA 
LAIVYNUI.

Kongresas pridėjo prie rei
kalautų valdžios $351,000, 
000 dar $15,000,000.

WASHINGTONAS, vasa
rio. 7. — Kongresas veik ne-

sumą pinigų laivyno reika
lams. Laivyno reikalu be- «. €
sirupinimui išrinktoji kong
reso komisija reikalavo tik 
$351,000,000, o kongresas

Kaip tai lengva aikvot 
šalies gyventojų pinigus 
kuomet politikos dangus ap 
siniaukia. Militaristams da

- pos pačios šaiposi.

53,900 NEW YORKO RUB- 
SIVIŲ STREIKUOJA.

NEW YORKAS, vasario

tus samdytojus neprigul- 
mingųjų šapų savininkus iš
pildyti prižadėjimus, duotus 
arbitracijos teisme nesenai 
užsibaigusio streiko.

Samdytojai dar 
priversti, su 
reikalavimus,

išpildyti 
jar, lai-

15 LAIVŲ PASKANDINTA

LONDONAS, vasario 7.— 
Anot naktinių pranešimų, 
vakardieną vokiečių pojuri-

kininkų laivų — jų tarpe du 
pasažierinių. Tų laivų 
talpa buvus 41,887 tonų, 
pirmąsias penkias dienas na
ujos submarinų karės pa
skandinta laivų jau 61,517 
tonų intalpos.

AMERIKIEČIAMS PALIE
PTA AULE 1STI VOKIE-

WASHINGTON, Vas. 7— 
Visiems Suv. Valstijų pilie
čiams, esantiems Vokietijoj, 
paliepta apleisti Vokietiją. 
Ambasadoriui ir Suv. Valst. 
konsuliams, Vokietijoj esan
tiems, įsakyta kiek galima 
pagelbėti tiems amerikiečių, 
kurie manytų bėgti iš Vo

VAIKŲ SAVAITĖ

WASHINGTON, Vas. 7^- 
Taip vadinamoji šalies vai
ky Savaitė rengiama laiko- 
tarpyj nuo 1 iki 6 dienos ge; 
/užio

MILŽINIŠKA TAIKOS 
DEMONSTRACIJA.

VOKIEČIAI SUGADINO 
PATĮS SAVO LAIVUS.

300,000 New Yorko darbini
nkų reikalauja, kad Suv.

HONOLULU, T. H., va
sario 7. — Visos mašinos ir 
katilai devynių sulaikytų čia 
vokiečių pirklybinių laivų

Madison

atsto-

dies nelaimėn.

kalbėjo apie negeistinumą 
Amerikos gyventojams * ka
rės. Visi nurodinėjo, kad

nes. Atpenč 
nepa laika nči<

turinčios todėl sustab-

reikmenų, taip amunicijo

sali nuo

darbininkų gyvenimą palen
gvinus.

MOTERIS PRIEŠ KARĘ

NEW YORKAS, vasario

rbininkų ir socialistų, mote
rų Taikos lyga iš New 1

gramą reikalaudama,

kitu o r g a n i z a e i j ų.

o r-

HOLLANDIJOJ MAISTO 
KORČIUKĖS.

WASHINGTON AS, vasa

ji nekariauja, mani ekono
miškiau vartojus maistą, į- 
vedama korčiukės, ant ku-

ROCKEFELLERIS IŠSI
SUKO NUO TAKSŲ MO

KĖJIMO.

CINCINNATI, Ohio, va
sario 7. — Apskričio teismas 
nusprendė, kad valstybės 
kontrolieriai neturi tiesos 
uždėti taksų ant $311,000,- 
000 vertės turtų, priklausan-

oękefelleriui. ».

taisyti negalima. Sugadino 
patįs vokiečiai matrosai, id
ant karei tarp Vokietijos ir

' Džingoistų > kapitalistinė 
spauda juobiąuriausiu budu 
meluoja, kuomet ji dabar 
staugte staugia apie įsivėli
mą Amerikos ^pasaulio karę 
ir tvirtina, buk visi šios ša
lies žmonės degą patriotiz
mu ir prisirengę už tėvynę 
eiti kitų žudyti ir save žu
dynes. j ’

. Kapitalistai nori' karės, 
nes iš karės jie dar labiau 
lobsta, ir jie patįs neina ug- 
min, bet varo Marbo žmones, 
kad tie už jų Interesus sker- 

-stųsi. į
Betgi darbininkai jokios 

karės nenori, ū Ir jie griežtai 
karę smerkia. į Jie kelia bal
są prieš militalistų užma-

Darbininkai ir jų šeimy
nos, moters ir vaikai, turi 
panešti didžiausių kentėji
mų.

1 Pasaulio civilizacija, išti
sų šimtmečių darbas ir dar
bininkų kovų už savo sąly
gų pagerinimą rezultatai ta
mpa šluote nušluojami.

ŠTa karė visai nebus “ge
ra Amerikai” — kaip tatai 
kapitalistų spauda tvirtina. 

1 Vieninteliai amerikiečiai, 
kurie daug naudos iš karės 
turi, tai bankieriai, didžiu
liai gyvulių skerdėjai ir mo
nopolininkai, kurie žmonių 
g y v e n i m o r e i k m e n i s kont
roliuoja. O darbininkai pri
versti už viską brangiau 
mokėti ir nepriteklių ir sku-

Jau tuoj sukaks 3 savaitės,, 
kaip streikuojam. Išpra- 
džių buvo išėję į streiką y- 
patingai mažesnių šapų dar
bininkai, dabar jau išėjo be
veik visi ir didžiųjų. Išviso 
streikuoja apie 12,000. Po
licija žiauriai elgiasi. Pra
ėjusią savaitę buvo areštuo
ta 73 streikieriai. Visus u- 
nija išpirko. Vieną tik ket- 
vergą ties Kirchbaumo šapa 
buvo areštuota 43. Policija 
užpuldinėja ant ramių pike- 
tninkų ir žiauriai muša; vie
ną taip sumušė, kad"net į li
goninę turėjo gabent. Tik 
kuomet didelės pikelninkų 
minios pasirodė, šiek-tiek' 
susivaldė mušeikos. Ir di
džioji Kirschbaumo šapa, 
kur dirba apie 4,000 darbi
ninkų, jau beveik visa sus
treikavo. Išėjo i streiką vi-

WASHINGTONAS, vasa^ :i 
rio 7. — Leutenantas koma- 
ndierius Charles Belknap Jrw 
paskirtas specialiu cenzoritL 
Jisai žiūrės, kad niekas ne
išduotų perdaug informaci
jų apie Suv. Valstijų laivy
no reikalus. Tasai cenzoriui 
kontroliuoja net kai patsai ! 
Suv. Valstijų laivyno minis* 
teris Daniels pasakoja ką- 
nors apie laivyno dalykus.

$1,000,000 NEW YORKO
VALSTIJOS MILICIJOS

REIKALAMS. I

Senate vienbalsiai priimta, 
bilius, asignuojąs pirmiem- 
siems sausumos ir laivyno 
milicijos mobilizavimo rei
kalams sąryšyje su pertrau- > 
kimu ryšių tarp Suv. Valsti
jų ir Vokietijos $1,000,000.

pasi-
racija, kaip jąu buvo “Nau
jienose” minėta, priėmė vie- esame intraukti j kariaujam

Bosai ir kontraktoriai 
gaudo streikierius, fundi ja, 
visokių paskalų leidžia, vis-

LAUKIAMA VOKIEČIŲ J 
ATSAKYMO Į 24 VALAN

DAS.
naudoti.

TALKININKŲ LAIVŲ

ČIU SUBMARINOS.

lUKKAS, vasario
— Penki laivai, gabenan-

reikmenų apleido New Yor

nimus įvelti ^Suvienytąsias 
Valstijas ka^n. Federaci
ja paskelbdą|na savo pozi
ciją sulig kalės klausimu, 
kartu vėl išnaiijo patvirtino

bant. Bet skebų mažai yra. 
Streikas pavyzdingai eina. 
Streikieriai kuoramiausia 
laikosi. Gausiai lanko mi
tingus ir prakalbas. Ir L 
W. W. ir Amalgamated uni
jos gražiam sutikime strei
ką vedą. Kiti darbininkai 
labai užjaučia streikierius. 
Plaukia aukos...

Bosai jšiu pradeda neri
maut, ir jei taip toliau dar-

WASHINGTON, Vas. 7— ; 
Washingtone laukiama iš 
Berlino atsakymo į prez. ; 
Wilsono notą apie pertrau- | 
kimą ryšių tarp Vokietijos 
ir Suv. Valstijų. ^Itsokymą 
tikimasi sulaukit! į 24 valan-

bininkų reikalai yra vienodi 
ir jog jie pagerinti galima 
tik taika ir konstruktyvu 
organizuotu darbu; ir te
būnie nutarta, kad—
..-Mės -reikalaujame, kad 

Suvienytųjų Valstijų prezi
dentas, kaipo šios šalies val
džios atstovas, pasiūlytų sa
vo patarnavimą tikslu įvy
kinti supratimą ir santaiką 
tarp kariaujančiųjų Euro
pos valstybių; ir, pagalios, 
tebūnie nutarta,—

Kad Chicagos Darbo Fe
deracijos delegatai turi šitą 
rezoliuciją pristatyt savo 
organizacijoms ir kad vie
na jos kopija butų pasiųsta 
Amerikos Darbo Federaci
jai kartu su prašymu pa
remti ją, ir kad kitos kopi
jos butų išsiuntinėta tarp
tautiniams Europos darbi
ninkų sekretoriams, o taip
gi Suv’enytųjų Valstijų pre
zidentui, valstybės sekreto
riui ir spaudai.—

Kita tame pat susirinkime 
organizuotų darbininkų pri
imta ir prezidentui Wilso- 
nui ir kongreso nariams pa
siųsta rezoliucija buvo jau 
vakar “Naujienose” išspaus
dinta.

gos Darbo Flderacija buvo 
lų, kaip tik 
pįžfetfė daugiau 

ka*p pustrečių metų atgal. 
Visi delegatai pripažino,

priėmusi; tų
ką. Du tų! telivi^ plaukia- Europoj kilį

n, trįs — An-
Manoma, kad an g-

kusius laivus ir 
pavojingu zonų.

DINSIĄS VOKIEČIŲ.

BERLINAS, vasario 7. — 
Abelna nuomonė, išreikšta 
Berlino laikraščių, yra ta, 
kad prez. Wilsonas nesu
pratęs tikrojo vokiečių no
tos pobūdžio ir todėl grasi
nąs Vokietijai kare.

B e r 1 i n o 1 a i k rašč i a i, per
kratinėdami Wilsono politi
ką užreiškia, kad vokiečiai 
padarę paskutinį žingsnį, t. 
y. paskelbę nuožmesnę sub- 
marinų karę tik po visapu-

snio galimų pasekmių, ir jo
kie bauginimai jų neišgąs
dinsią, 

v-

RUSAI TIKISI GREITO

PETROGRADAS, vasario 
7. — Rodzianko, Rusijos va
lstybės Durnos pirmininkas, 
užreiškė Press Association 
korespondentui, jog dabar, 
Suv. Valstijoms linkstant

las jau matyties, ypač tikin-

rosiančios stoti karėn prieš 
Vokietiją.

TEUTONAI DAR TIKISI 
TAIKOS.

LONDONAS, vasario 7.— 
Pranešimas iš Viennos sa
ko, kad grafas Tisha, kalbė
damas Vengrijos parlamen
to atstovų bute užreiškė, jo- 
gei n^utralės valstybės vis 
dar pasirengę pradėti taikoa

Čia vis smarkia kristali
zuojasi nuomonė, kad karė 
su Vokietija neišvengiama.

nai tinka ir dabartiniam da
lykų padėjimui ir ger'ausia 
reikšdina organizuotųjų da
rbininkų poziciją sulig ka

rems musų streiką, mes tik
rai laimėsime.
Streikininku Presos K-tas:

Julius Norvaiša, Jonas 
Pusčius, Jonas Bendoravi- 
čius ir F. Rimkevičius.

ORGANIZUOJA ŠNIPUS.

Akyvaizdoj to, kad Euro
pos valstybės veda tarp sa
vęs karę, kuri grūmoję in
traukti visą pasaulį į vargą 
ir kentėjimus, ir

Akyvaizdoje to, kad ta ka- 
irė yra karalių ir pirklybinių 
interesų karė, iš kurios dar
bininkai nieko gera negali 
laukti, ir

Akyvaizdoje nelaimingų 
skelbimų, kuriuos viešpa
čiai' su pagelba papirktosios 
ir demoralizuotos spaudos 
teikia žmonėms, ir

Akyvaizdoj to, kad orga- 
nizuotasai Amerikos darbi
ninkų judėjimas turi daryti 
visa, idant karės ištiktiems 
savo broliams ir seserims 
Europoje teikus ♦ pagalbą, 
todėl

Tebūnie nutarta:—
Kad mes išreiškiame savo 

giliausią užuojautą karės iš
tiktų šalių darbininkams ir 
pasižadame daryti visa, kas 
musų jiegose, idant jų ken
tėjimai juogreičiau pasibai
gtų; ir toliau tebūnie nutar-

Kad mes kovosime prieš 
klaidinamuosius kapitalisti
nės spaudos tvirtinimus ir 
stengsimės atidaryti darbi
ninkų akis į dalykus, kaip 
jie ištikrųjų kad yra, bū
tent:

Europos karė, su visomis 
' savo ' naujausiomis žudymo 
(mašinomis ir pabūklais yra 
didžiausioji žmonių istori- • • f ■ • — ■

GOMPERSO ATSIŠAUKI
MAS Į VOKIETIJOS DAR

BININKUS.
WASHINGTON, Vas. 6. 

—Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Sam. Gom- 
persas pasiuntė atsišaukimą 
j” Vokietijos darbininkus, 
prašydamas, kad jie visą sa
vo intekmę pavartotų tam, 
kad tarp Vokietijos ir Suv. 
Valstijų neįvyktų susikirti
mo. Jo atsišaukimas tele
grafuotas Karoliui Legien 
skamba:

“Ar Jus negalėtumėte pa
daryti intekmės į vokiečių 
valdžią taip, kad Vokietijos 
ryšiai su Suvienytomis Val
stijomis netruktų ir kad dė
lei to neįvyktų visuotinos

PASKANDINTA DIDELIS 
ANGLŲ LAIVAS.

LONDONAS, vasario 7— 
Paskandinti karės zone di
delis, 4,196 tonų intalpos an
glų laivas Warley Piercing. 
Be jo paskandinta dar 3 pir- 
klybiniai talkininkų laivai.

ANGLAI STATYS PLIE
NO LAIVUS.

WASHINGTONAS, vasa
rio 7. — Viena priemonių 
sumažinimui vokiečių sub- 
marinų daromos blėdies an-

nius, nepaprasto stiprumo 
sienomis laivus. Tie laivai 
bus dideli ■— po 8,000 arba 
10,000 tonų intalpos. Laivų 
ypatybė ta, kad jie galės iš
vystyti reikalui esant nepa
prastą greitumą.

CHINIJA NESIKIš Į EU
ROPOS KIVIRČUS.

PEKINAS, vas. 7. — Chi- 
nija neprotestuos, neigi tra
ukys ryšių su Vokietija dė
lei pastarosios jurų politi
kos. Reiškia, nė Chinija ne
nori sekti Suv. Valstijų po
litikierių pėdomis.

SAUSIO MĖNESIU pas
kandinta 154 LAIVAI.

NEW YORKAS, vas. 7 
Praėjusį mėnesį išviso 
kandinta 154 laivai.

WASH1WT0N, Vas. 7—
Suv. Valstijų valdžios agen- 
tai organizuoja plačią šni- . W 
pinėjimo sistema. Šnipai, 
manoma, busią labai reika
lingi karei kilus.

CARRANZA SIUNČIA
LINKĖJIMUS KAIZE

RIUI.

LONDONAS, vasario 7.- f
Vokiečių laikraščiuose buk 
pasirodęs turinys Carranzos 
telegramos, pasiųsto vokie
čiams bevieliu telegrafu. 
Carranza, sakoma, linkiąs 
pasisekimų kaizeriui.

Tatai piktumo Suv. Valst 
buržuaziškiems 
riams.

politikie- '|P|j

Prasidėjo byla kaltinamųjų 
kčsinimise nužudyti 

Lloyd George’ą.

•v?'-

Ril

DERBY, Anglija, vasario jA 
7. — Prasidėjo byla keturių - | 
ypatų, intariamų suokalby) T

rge, Anglijos premiero, ir | 
Hendersono, Anglijos karėa 
tarybos nario. ; -

__________________ ’

JAPONIJA PROTESTUOS ji 
PRIEŠ SUVARŽYMĄ IMB. į

GRACU OS Į SUVIEN. ’. s
VALSTIJAS. t|Į

WASHINGTONAS, 
rio 7. — Patirta, kad Japd- 
nija ketina smarkiai užpT04'^| 
testuoti prieš nesenai prittfow

t j nuo į važiavimo i Suv. 
stijas ateivius, kurie nei
rašyti ir skaityki.

Naujas bilius p, 
patas, sen^n^jį

/



f

"Ve’ C v 1

mažiausia 30 žodžių by ko- 
ikioj kalboj.

Naujasai bilius nepaliečia 
levų arba senelių, senesnių 
negu 55 metų, važiuojanačių 
ęas vaikus~ moterų, važiuo- 
laaėių pas savo vyrus, duk- 

rĮtenj pas tėvus ir tt.

* WASHINGTON AS, vasa- ■r *
rio 7. — Vokiečiai paliuosa- 
W amerikiečius, suimtus 
ant anglų laivų, kuriuos kiek 
laiko atgal paskandino vo- 
loečių. apginkluotas pirkly- 
binis laivas. Vokiečiai iš- 
pradžios buvo užsimanę pa
skaityt suimtuosius karės 
Belaisviais.

KAIZERIS KETINA AP 
DOVANOTI BERNSTOR 

FFĄ GELEŽINIU 
KRYŽIUM.

LONDONAS, vas. 7. — 
Patirta, kad kaizeris ketina 
nuteikti von Bernstoffui, 
buvusiam Vokietipos amba- 
aadoriui Washingtone, gele
žini kryžių, augščiausį karės 
garbės ženklą už pasitarna-

Bernstorf f buvo gal 
plomatas.

NEW YORK, vasario 7.— 
♦Sanger, žinoma skelbėja gi- 
mdymo kontroliavimo idėjų, 
nuteista 30 dienų kalėjiman

kaip apsisaugoti nuo gimdy
mo. Mrs. Sanger yra sesuo 
Mrs. Byrne, kuri jau sėdėjo 
kalėjime ir badavo.

STREIKLNINKAI
DAUJA.

vasa- 
kalėji- 

me badauja 5 žmonės, I. W. 
W. unijos nariai, kurie liko 
areštuoti praėjusią pėtny- 
čią. Jie taipgi atsisakė dir-

Vietiniame

BERLIN AS, vasario 7.— 
IJžrubežihių Vokietijos re i 
kalų ministeris Zimmer 
mariu užreiškė, jog Vokieti 
ja nenorinti kariaut su Ame 
rika.

l*roKrain»* 
Marion Ra. 
Karolius So
pranas Jak 
Jonas Zolp,
* Harmon 11<

Ruošia ir kviečia

AUKŠTINIMĄ ROOSE 
VTLTO SUNUI.

BERNSTORFF APLEIDŽIA 
AMERIKĄ Už SAVAITĖS.

WASHINGTON, vas. 7- 
Prezidentas Wilsonas pasi 
rašė po popiera suteikiančia 
pulkininko Rsooevelto sunu 
majoro ciną.

REIKALĄ U J A RFERE N D U M O
WASHINGJONAS. vasario 7

\eiii;iz;u izviniu vieliniu su- C v V C
išeiti suorganizavo koinite-
<urs padės varvti Brvan’ui

kampam ją prieš 
stojimą karen. 
gelbėti Bryan’ui, 
kad klausimas, a 
Valstijos 
pręstas 
men to,

vasario /.
landijos va 
avus prieš

jos nusiiarimą p 
bežinota submari c
F[ollandijos presą

varosi 
nivien
u nūs

WASHINGTONAS. vasario 7. 
Laukiama tolimesnio Suv. 

Valstijų santykių su Vokietija 
vvstvmosi. Paskandinimas an- 

'nstone, draug su 
vienas amerikietis 
manoma, nebusiąs c 
kares paskelbimo 

Vokietijai, bet dalykų stovi pa-

taiisvi ryšiai 
pertraukti, 
to neužilgo

I l Kb.H l ON, N. J., vasario /.
Suv. Val.st. valdžios agentai 

užėmė čionykštę bevielinio tcle- 
grųfo stotį, kuri priklausė vo-

DAU SARGYBOS DABOJA 
AMUNICIJOS DIRBTUVES

PHILADELPHIA, Pa., vas. 7.
Daugybe sargybos pastatyta 

aplinkui amunicijos dirbtuves, 
aplink arsenalą ir aplink laivų 
statymo dirbtuves. Bijomasi 
mat, kad kas nors neišsprog-

W AMILNG I.UNAN, vas. /.
Vokietijos ambasadorius von 
Burnstorff, jo pati, vjsas jo di
plomatų štabas ir visi Vokieti
jos konsuliai apleidžia Ameriką 
ateinanti utarninka, vasario 13

IŠĮilauks jie iš New Yorko, vi- 
o apie 200 žmonių, į Christia- 
iija, Švedijos sostinę. Išplauks 
kandinavu laivu Frederick

Vokiečiu reikalu atstovavimu et
paims Šveicarijos konsuliai ir 
ambasadorius.

Rusijoj
Steigiamasai “G rudo” 

susi rinkim as Pet rog r ad(

Gruodžio 11 d. ivvko stei- •. «
giamasa i nau j os ‘ ‘ Grūdo” 
Draugijos tremtiniams šelp
ti susirinkimas. Kaip rei
kalauja paragr. 27 jos įsta
tų, į ši susirinkimą atvyko 
steigėjai ir jų kviestieji žmo
nės, kurie išreiškė norą stoti 
Draugijom

Susirinkimą atidengė vie 
nas steigėjų R. Juodelis, ku 
ris trumpais ruožais supa 
žindino susirinkusius su na 
ujos Draugijos įstatais. Lie 
tuviu Grūdo” Draugijos 

- duoti pagalbos del 
karo nukentėjusiems Lietu
vos gyventojams ir padėti 
gerinti jų materiales ir mora 
les gyvenimo sąlygas. Pa
galba teikiama Lietuvos gy
ventojams be tautos, tiky
bos ir įsitikinimu skirtumo.

Pirmininku buvo išrinktas 
atst. M. Januškevičius, sek
retorium — G. Liutkevičius. 
M. Januškevičius bendrais 
ruožais nurodo, kode! kilo 
reikalas steigti naują drau
giją tremtiniams šelpti. E- 
santieji komitetai tinkamai 
neįstengia rupinties tremti
niais; jų vargas, kaip liudi
ja įvairus juos aplankę as
mens, yra didžiausias. Kilo 
reikalas tverti naują organi
zaciją, kuri turėtų varyti tą 
darbą visai kitais pamatais, 
negu kad esančiųjų komitetų 
dabar jis varomas: to darbo 
pamatu turi būti ne labdary 
bės, bet susiselpimo princi-

Sekretorius perskaito iš
reiškusių norą stoti Draugi 
jon ir jau steigėjų priimti; 
pavardes. Tokių buvo 73.

Pakeliamas klausimas, i? 
kur “Grūdas” sems sau lė
šas. Į tai atsako atst. P 
Keinys ir L. Požėla. “Ame

Popieros trustas taip nutuko ačiū popieroa brangumui, 
kad pilvas ir galva suauga f vieną šmotą. Dėdė Šamas 
rengiasi kailį perti už apsiri jimą.

organizacijos, 
aukas nukentė- 

del karo Lietuvos 
Jų tarpe žy

.Chicago, Ill

rikoje yra, - 
nys, — tris 
kurios renka 
jusiems
gyventojams 
mią vietą užima socijalistų 
kuris, visiems žinomų prie
žasčių delei, negalėjo siųsti 
surinktųjų pinigų nei Cent
ro, nei 
tam. 
maža ■ 
šunį (<
daugiau 
“Grudui

Petrapilio Komite- 
Aukų jis surinko ne- 
— 80,000 rub. su vir- 

ir surinkta daug
Red.). Iš jų 

jau atsiųsta 20,000

L. Požėla nurodo, kad 
“Grudui” ne tik reikės tikė- 
ties lėšų iš šalies, kiek rupin
ties organizavimu aukų rin
kimo savo tarpe. Be to, esa
ma svetimtaučių organiza
cijų, kinuos negalėjo Ilgšio] 
duoti pinigų veikiantiems 
lietuvių komitetams, nes jie 
varė siaurai nacijonalę-kle- 
rikalę politiką. “Grūdas” 
galės pasinaudoti šitais šalti
niais.

Prieinama, prie Valdybos 
Valdybos kandidatų 
ijos komisijos rinki- 
aldybon išrinkti šie 
: atst. M. Januškevi-

n ariu.
ir reviz 
m o. V; 
žmonės

žela, V. Zubovas, atst. P 
Keinys, inž. V. Bielskis; Val
dybos kandidatuosna — Ig 
Lapinskas, J. Dumša ir Ba 
kanauskas 
si j on pat
Juodelis ir Visbaraš.

Baigiant susirinkimą, bu
vo pakeltas klausimas apie 
padidinimą Valdybos narių 
skaičiaus. Remianties įsta
tais, Valdyba susideda iš 6 
asmenų. Buvo nurodom, 
kad 
skaičius nebus < 
todėl reikia Iceįfl 
punktą, kad galima butų pri
rinkti į Valdybą ■ daugiau 
žmonių. Išreikštas pageida
vimas, kad tas klausimas ki
tame visuotiname susirinki
me plačiau butų pasvarsty
tas. I. Krikščiūnas.

Buvo
darbui išsiplėtus, tas 

anėtinas, 
tą jstetų

Taip sykį vienas senas 
tautietis deklamavo, smar
kiai trepteldamas ant žodžio 
“bus”. Turbut, turėjo tie
sos treptelt...

li, ant 4 
“Kovos” 

‘Atsakymas Lai- 
žinoma, atsaky-

“Laisvėje”, 
pusi, skaitom 
Nr. 2 telpa 
svei” Mes
sime “Kovai”.

Na, tai jau, turbut, A. La- 
lis antroje laidoje savo žody
no išbrauks žodį “klausi
mas”. Jau praktikoje jo nė
ra. Da kad nebūtų jo tarpe 
kokių ten “oportunistų” ar

tai mu
sų leksikografas galėtų ne
paisyt tų atgaleivių. O da
bar ! Dabar!! Dabar jų ig- 
noruot negali: tarp jų nėra 
“kląusimų”, tai ir žodyne 
negali but. Tik ražams pa
likit klausimą:

“Draugai, Draugai, kas 
čia bus?”

O vienok klausimų yra 
Štai, man vis lenda klausi 
mas: ar ne oportunistas ?

Ką tik aš rašau, tai paini 
sliju: ar čia aš nepasirody
siu oportunistu?

Kai paimu laikraštį ir pa
matau savo literą, pamisli-

vą , tai pamisnju: ar etrg.
Kapsukas ne oportunistas?

Šitą paskutinį klausimą 
pagimdė patalpindamas “Ko 

Klingos laiškelio. Pa-

presniais kėliojimais 
davo
riai, bet nematė reikalo tuo- 
mi ginties. Gaudavo ir pa
gyrimų, bet viską tik savo 
žinioje pasilaikydavo. O čia 
dabar: ot, draugai kaip ma
ne kolioja, ką manot? Na, 
ir eina pagyrimai per agita- 
tyviškas špaltas, paskirtas 
socializmui ir tarptautinei 
aiškint. “Ir daugiau turime 
tokių”... pagyrimų... Et,.. 
Tai blogas ženklas, kad re
daktorius 
save. Ta 
bet oportunizmas

Šitokia pašėlus mintis len 
da, bet tyliu, spaudžiu ją at- 
\gal į smegenis, nes žinau, 
kad gal pereis tas periodas. 
Rėkti už kožną kitą silpnu- 
mėlį jau senai atsipratinau. 
Nes rėkavimas užmuša sva
mbiausius klausimus, išblaš- 
iko jų gvildenimą ir teorijas.

Tarp riksmų reikia gero 
čebato ir gerklės. Reikia 
gerai spirt į grindis, kad iš
girstų svarbų klausimą: 
“Kas čia bus?!”

Jei ta mano mintis yra he- 
rezija prieš tarptautišku- 
mą, ar klesų kovą, ar ką, tai 
pririškit mane prie Water
bury’o Joanos d’Arc") ir bus 
gana. Ražas su ja sykiu su-

*) Musu klerikalai nesenai Wa 
terburio lietuvaitę Petraičiutę pava 
(lino angliškuose dienraščiuose Jo 
ana d’Arc, kad ji visus lietuvius su 
organizavo! —R.

LAIŠKAI Į LIETUVĄ
I-aišlois j Lietuvą galima siųsti 

bet reikia juos surašyti vokiškai.
Vokiškai laiškus parašo ir nuro

do, kaip juos išsiųsti M. Jurgelio- 
mene, 751 W. 32nd Street, Chicago 
111. Kreipkitės vakarais nuo 5 iki 
8 vai.

Geriausia Šokių Mokykla
CHICAGOJE

Ateik i vicnintčlę Šokit} Mokyklą. Vi«i Šo
kini mokinama sulig naujausios mados, mo
kinama : waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padespan, vengerka, taipgi ir ki
loki Šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
Šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojnme, kad išmokysime jus | trumpą Iaiki| 
Šokti. Šokiai ateibuna kas panedčli ir ket- 
vergą, 7:45 vai. vakare. Muzika po vadovyste 
T. Bernatovicz.
PROF. J. SLAZAS LR PAGKLRINTNKAI. 
Geo. M. Chemausko 8v«t., 1900 8. Union >▼.

Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kun
Mintis ir tikslas.
M i n t is—f aktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas.

50,000 Knygų
M. O. Valasko Laidos

APY8AKOS
Dvasiški Vadovai ir Parmazonai

Baisumas Dievo Rūstybes
Galileo Galilėjus
Iš Gyvenimo Bemokslio
Negyvėlės Meilė

DRAMOS
Gadynės Žaizdos
Svetimas Dievas
Saliamono Sapnas -
Vagįs.................................

DAINOS
Apgailestavimo Balsai •• - .15
Dainos Vasaros Gražybių, - - .20
Pasakos, Pritikimai, Vesdijos ir

Giesmės- - - - - .30
Vabalnikėniį Dainos - - .25
Šlėktą Malonės arba Majuvka - .10

SVEIKATA
Mokslas, Sveikata ir Kultui a - .25
Teisingos Paslaptis - - - .25

VISOKIOS KNYGOS
Krikščionybė ir Soči ja) izmas • .15
Bukite Tobuli - - - - .25 
Kultūriški Piešiniai - - - .35
Vadas Prie Moterystės - • .15
Vadovas, arba mažas Žodynėlis

lietuviškos ir angliškos kalbų .25 
Morališkas Kabalas arba Burtų
Knyga........................................... .23

Reikal(rukite visuose knygynuose 
ir. sankrovose. Perkupčiams 
didelis nuošimtis, Katalogai 

siunčiami dykai.

M.G.VALASKAS
349 Kensington Ave. Chicago, III.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų sinti jiamipius daik
tus arba aprėdai us. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dieną arba vakarais 
del jūsų parankamo. Už $10 
išmokiname jus siut visokiu* 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas flor» 
10c, Balkonas 5c.

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

TEISINGIAUSIA IK GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
o 6utai>xn receptui didžiausia atyda, 
M net tarini, ar tie receptai Lietu tos ar 
rj Amerikos daktarų. Tai vienatini He- 
O tuviika aptieka Bostone ir Masaaehu- 
M setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko- 
Q kios tik pasaulyj yra vartojarnoa. G«- 
S lit reikalaut per laišku*, o ai priaiĘ- 
q siu per express*

y K. Sidlauiskis 
A Aptiekoriun Ir navininkai 
M SOUTH BOSTON, MASS.

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nuliūdęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stų atmintį, prastų regėjimą, 
dvokiantį kvapų, širdies plaki
mą, katarų, prakaitavimu ran
ki) ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus rinkini apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su
skylamas, dusulis, spuogai, ru
di plėniai, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate 
gydymo.

Jeigu jus pirmiausia esate 
atsargus nuo bile ligos arba 
silpnumo, jus neturite gaišinti 
laiko bandydami, bet eikite 
pas geriausių Daktarą arba spė 
cialistą pirmiausia ir čėdykite 
laiką ir pinigus.

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo specialiau-* 
mo ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa
tyrimas padengia larką dauge
lio metų, gydyme4vyriŠkų li
gų, kurios suteikiu man daug 
pirmybės. \

Mano sąžiniškas patarimas 
dvi jus yra tas, kad juo įgysijc 
tikra medikališką patarimą ir 
gydymą be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai atidėlio
site, jus busite vienas iš dau
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai 
apgailestavo, kad jie nesimatė 
su geriausiu daktaru pirmiau.

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darodymas. Kuomet dėkingas 
ligonis sakys jums, kad aš jį 
išgydžiau, jus žinosite, kad aš 
išgydžiau. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
Pasitarimas dykai. Valandos: 
9 rvto iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d.

DR. SCHNEIDER
1553 W. 47 gtv. kam. Ashland 
Avė., antras augštas, Chicago.

Vėda visokius reikalus, kaip kriiniiiališkaose, taip 
ir civiliškuose teismuose. Daro visokius 

dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 SO. HALSTED ST 
(Ant trečių lubų)

Telephone Drover 1310.

Miesto Ofisas:
127 N. DEARBORN ST

Room 1111-13 Unity Bldg.
Telephone Central 4411.

Penkių veiksmu drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukįla prieš savo iš
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui 
bet perskaityti jį yra taip svarbu ir jnte 
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:

i



IfROCKTCI

rd nota

sausio

Bendrovė rengia GrandioziškaNaujienų
turtingu Programų paskutini nedėldienj

nu užgavėnes

m o

Svečias

11(■i i >11'' 

1 rm11! si 
Iii.- \i<ni

t si k rato nuo kunigu 
o metai, 
1 Jetuviu

L pagclbininka 
pasižymėjęs” sa\ 
kad ži imi lės. kai

‘Keleivio" rod. 
tema “Kas nu 
o nuplikius.‘ 
. * • - Ina svetaine

Pilsen Auditorium

nuo senai 
mokykla, t/ V

nieko neik
tas net nė 
nenori eit. 

ai tik bijodami ne
ri ši m o” kenčia ta L 
.iž laiko i a, bet be-

Pagalios turiu prisiminti 
ir apie publiką. Nežinau, ar 

) užlaikoma, kai], 
j... Kalbėtojui kal- 
svetainės buvo di- 
aunas: vieni šneka 
tuština bonkutes..

Kad jau Kunigai ir vysiui- 
pai net prieš kliubus nusi
lenkia ir tveria kliubus, tai 
turbūt

•t jas no sau 
Matėsi “publi 
nepalenk irta 

T Ką tu, žmogus, padarysi 
ui kerne pask irtos dienos. 
Sausio 28 d. prakalbos bet 
ivvko. Pirmu atveju kai

K st o po SV( 
išmetinėja 
kalbėtojas, 
nčiaus, prisiminė

vice-prcz. Nat. City Bank
GEO. C. W1LCIL 

Ice Co
JOZEF SIKYTA

V * kS IV1* 111S •

PKHVIRŠLJA $6,000,000
KALBAMA LIETUVIŠKAI

garsiai išsitaria 
nereikalinga su n 
Drąsesnieji nelei 
avo vaiku. 4.

(kum Sulkaitis 
nese

nutarė surengti s;i\< 
ukurienę su progra

prakalbų ir dainų 
lomp. Mikas Petrulis 
M. Puišiutė ir daiu

i/ymių vciKejų. r; 
irios lietuvėmis juos] 

vvauli lame v;

Įeik alau ja n tiems pasiunčiu 
rasa arba per express?.
A. K ART AN AS, 
Apliekorius ir Savininkas 

2(13 S. Halsted St. Chicago, IH 
Tel. Drover 8448.

F. Kadžius — 
Norvaišas, M. 
I. Strazdienė 
/iso — $19.25.

V arde nukentėjusių tariu 
aukotojais širdingą ačiū.

'Jaunavedžiams gi linkiu 
ilgo ir laimingo šeimyninio 
sugyvenimo

susjviem į us i vieną 
<all)ėję nutarė tą 

Klausima leist nariu balsavimui, v 1
Sausio 17 d. buvo sušaukia su- 
siriukmas. štai
sėkmės: Lie I u vi u

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

Baugioje ir tikroje Rankoje. .‘28 metus teisingai vedamoje Rankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitu 

ir taupymo padėjimų.

privaLsKjems laiKr
(iirdi. jie lik del biznio 
k i a socializmui
i š u a i k i n l i... I) i
gaila nuosakiai
ui pa ma t ingus užmetimus

O S,Chicago, UI,

netoias aiškino sunku musu • 4 V-
brolių ir seserų padėjimą ka
rės užimtose vietose. Nors 
p. Martaus kalba ir “neapta
šyta”, vis dėlto kaipo pasa
kotojas tų dalykų, kuriuos 
jis matė ir pergyveno, iš jo 
neblogas. Beje, prisiminė ir 
apie tai, kad tarp musų esą 

'S ir tt. Čia jau 
išėjo nei sis, nei tas...

Pertraukoje rinkta aukos. 
Surinkta, rodos, apie 17 dol.

įtvėju p. Martus 
? tai ar vali Lie

sino vienbalsiai uz. i ik s\ e 
, skyrius atsisakė. I. y. pasili 
» atskirai vieni. Tą pučia die 
buvo naminuola valdyba.

Sekantis susirinkimas alsibu

Sutkaitis per k e 
tiniu metu užsiii 
didelės klerikalų 
Čia atsigaivino vad. Katali 
kų Federacija ; čia “tauto

nūs, negali išeit n 
vis daugiau jų m 
Jau, girdi, ir 
(kun.) sako, kari Ii 
talikų nepriaugs 
nes jaunieji nenoi 
nvčia. Kataliku

ai k o
lokakJ nutarė istei 

kraut u

us atžvilgiais.
žoliaus nutarė surengti pr: 

albas naudai Sąjungos nam<

I THE MAGIC SHOP.
I Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
k dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiklus. Jei 
t neri gauti štokų katalogą, prisiųsk štampą 
j ir tuoj gausi. Adresuokite taip:

THE MAGIC SHOP,
I P. O. BOX 309, HOLBROOK, MASS

I MUM II I I' <1 II— I.I.M ■■ I.    

nai terns . \ is 
na skolų baisumo u
ja, kaip einasi k i

l ; laikau vaisius iš viso svieto. 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ir Europos daktarų. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už jų gerumą.. 
I /laikau visokias lietuviškas

su j e jaunieji, 
ir pasakė, kad, 
kaip paprastai

po stai ir šiokie ir lo- 
ie priešinasi 1 Jetuvos 
dmvbei ir 11. Keistas

ip-pal išsireiškė, jogei jie ne 
jokio pavojaus socializm 

iš privatiniu lail 
Ino ir pasiimi

1 skyriaus pri 
sirase dvi naujos narės d. B 
Bubliauskienė ir M. Pocienė

1900 ] 
W. KASPAR 

prezidentus 
OTTO KASPAR 

vice-prezidenhis 
WILLIAM OETTINC 

prez. Getting Bros 
CHARLES KRNa^A 

vice-preziden t as 
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

jiems : 
nia, ar I 
siūlymą 
daugi ta draugystė iki šiol 
kaip ir visi kliubai, buvo be 
partyviška, tai turbūt nė da 
bar nenorės isimašyt i kle 

<ošę, kurią paskui iš 
butų nesmagumo.

progos turiu pasakv

MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL 
sek r. Turk Mnfg Co 

OTTO KLEIN 
vice-prcz. T. Wilcc Co. prez. Atlaši 

[Brewing Co

nų skaičius vis mazes, o pa 
rapijos užlaikymo našta ka: 
sykis bus sunkesne, ant likti 
šių senių kupros

Taip yra s v. 
parapijoj, kuri 
turi parapijinę 
Matot, mokykla 
mokina jaunimo 
i bažnyčią pasku 
Parapijot 
gausią ‘‘i 
mokyklą, 
veik visi 
kad ji — 
kenybč. 
džia ten

Parapija 
kaip sakoma)

surengus pruKamas.
buvo pakviestas drg.
bus is Worcester. Mass. žino 

s vela i nė.
Bobos Vaikas

žinoma, ir poterių, na ta 
arbiausia!” Neži 
M. D. priims tą pa 
ir atmes. Bet ka

na šie draugai: 
Nulling, fin. sek 
ry \V. Petterson 
scpli W. Kelley. Neikiantis Ko
mitetas susideda iš: Eugene Le- 
monthe. Zeal Tibeodcu, Abra
ham Bloom. Harry Wisotzsky, 
J. A. Anderson, M. J. O'Brien, 
J. W. Kelley. Geriausios kloties 
naujai \ aldylmi!

Sausio 2<S d. Socialist I 
tuviu Skvr. laike 4 •
sirinkimą. I arp 
skyriaus valdyba 
raportą. Iš orga 
V. J. Dubeudris) raporto pasi 
rodė, kad skvrius stovi gerai vi

Dėlto mes tik per vieiKJ SR- 
\.dI(‘ pardavėme 5,000 šilkų? 
Delio, kad nieko paprastesnio, 
riiisnio ir naudingesnio del 
išnaikinimo pleiskanų ir SUS- 
tabdvmo plaukii slinkimo ne- 
:;ali Imli. Jeigu tavo galvoje 
randasi pleiskanų, tai nelauk 
kol galva nupliks, bet tuojaus 
prade k šukuoti su Magnetiš
kom šukom. Kaina 25c ir 50c,

Siuskite tik pinigais, nes 
štampų mes neturime jau kur

T. Norvaišaite, 
išnekučiuojant 
prisiminė apie 
brolius ir sese

ris anapus vandenyno. Kvie
tė jis svečius kiek išgalint 
prisidėti prie sumažinimo ju 
vargo ir tt. S 
mielai pritarė pa 
Lietuvos Šelpimo r oncian a 
pie dvidešimt dolerių. Au 
kavo sekami, asmens: K. Tu 
r ui is ir P. Staškevich — pi 
$5: VI. Turulis, M. Turulie 
nė, A. Norvaišas, J. Gurs 
kis, J. Turulis, J. Janulis, J 
Deksnis — po $1; S. St-as -■

gandauja 
šventoj vi 
Žiūrint i 
kailis yra 
Šv. Kaz. Blaivininku Di v 
gvstės, o tveria Kiiuba,

V / k ■

jau aišku, kad kas nors

s.
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WILSONO GARBINIMAS

Wilsono

Pasirodo, 
Addams 

stovėt už

BIBLIJOS
LOPYTOJAS

K4 REIŠKIA 
SUSIPRATĘS 
KATALIKAS.

vienam 
vra užve-

SAVIEJI NOReJO 
PARDUOT.

Lietuviai ir 
karės pavojus

mą išeina, 
si ra do tad 
saules 
jau

Karė ir 
neutralės sulįs

Skaitytojų 
Balsai.

tarptaut’nės 
bus paminti 

Visoks atsižvel-

Vadinamam
je knygoje Maižiešiaus) pasako 
jaina, kaip Dievas sutvėrė pa

Kadangi L. S. S. organas pri 
ki$> “Naujienoms1

bota
denų ir ant sausumos

Paskutiniai 
teisės\ jiki 
Į)o kojomis 
girnas i žmoniškumą bus at 
mestas

ra negras, 
prdę tą ži 
)Uv. Valsti

NAUJIENOS,; Chicago, UI

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III

sekretoriui 
rstas savo 
mergency 
miųjų re ii

paskutinės (niekur dar ne 
spausdintos) apysakos “Thi 
King Coal”. “Naujienose1 
ji tilps drg. A. Lalio verti 
me. ;

išsigelbėt nuo karės gaisro 
išliko tiktai ačiū Suv. Vals
tijų neutralitetui. Anglija 
ir Vokietija tiktai todėl dai 
labinus neskriaudė tu saliu

Jisai pripa
žįsta evoliuciją, bet kadangi šv. 
raštas prieštarauja evoliucijos 
mokslui, tai p. F. V/čsako, kad 
tas, kas aprašytą biblijoje “ga
lėjo but jau po i|isų evoliucijų.” 
Vadinasi, visit 
keitėsi, o pask

lesias. Visų valstybių 
s ir likimas bus pasta- 
int kortos.

sai priėmė
šią, tai jisai jau negali Bibliją 
skaityt neklaidinga. Kartu but 
“bedievių” mokslo pasekėju 
(kokiu pasirodė esąs tasai ra
šytojas) ir tikinčiu į šv. raštą — 
negalima. Reikia pasirinkt vie-

nori karės. Net konservą 
tyvis Amerikos Darbo Fede 
racijos prezidentas musė te 
legramą Vokietijos unijų se
kretoriui, ragindamas sulai 
kyt savo valdžią nuo karės

yveninio tobuli 
įžanga

Tai ve ką žada “lietuvių 
reikalams” toji politika, ku
riai pritarti ragana tūli 
su tautininkai 
lietuvių vardo pagarsėjimo, 
nežiūrėdami, kad, begarsin
dami lietuvių vardą, jie gali

giasi prirodyt.

Šitaip tas klerikalas sulipdo į 
daiktą mokslo prirodymus su 
Biblijos pasakojimais.

Atmest evoliuciją, t,, y. moks
lą apie daiktų keitimąsi pasau
lyje, jisai

Committee” (U 
kalų komitetas) 
iš trijų asmenų 
retkartėmis susi

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
$5.00
$3.00
$1.75 
$6.00 
$7.00

jųjų protas nėra 
kuosas, kad galėtų 
protauti.

nga lietuvių rei 
Ką ji žada duoti" 

Sakysime, Suv. Valstijos į 
simaišys į karę 
rins talkininkus,;. Jos įkvėps 
jiems vilties pergalėk Jos 
paragins tuo budu Angliją, 
Rusiją ir Franciją kariaut 
iki Vokietijos sumušimo. Be 
Suv. Valstijų įsimaišymo 
Europa gal susiprastų pada
ryt taiką be pergalės. Bet 
jeigu Amerika prisidės prie 
talkininku, tai šie nenorės 
sustot “ant pusiaukelio” ir 
kariaus “iki galo”. Kaip-gi 
tatai atsilieps ant Lietuvos 
žmonių, kurie jau per dve
jus metus suviršum dejuoja 
po nepakeliamomis karės 
baisenybėmis?

O jeigu, ačiū Amerikos

prisidėt prie galutino Lietu
vos sunaikinimo.

Gerai, kad tų “patriotų” 
žygį Chicagoje išsyk sutiko 
“fiasco”. Bet panašių “pa
triotų” gali pasirodyt ir ki
tose vietose. Protaujantis 
žmonės turi pamokint juos.

Lietuvis darbininkas ge
riausiai bus apsaugotas nuo 
klaidingų žingsnių dabarti
niame krizise, kuomet jisai 
žiūrės į dalykus savo, t. y. 
darbininkiškos klesos žvilg
sniu. Darbininku reikalams

imt viršų ant cėntralių val
stybių; jeigu rusai ims stu
mti vokiečius iš Lietuvos— 
ko tuomet susilauks tas kra
štas? Jau keletą kartų ru
sų ir vokiečių armijos perė
jo per Lietuvą, naikindamos 
ir degindamos visa ką pake
liui; jeigu jos pereis dar ka
rtą, tai vargiai paliks tenai 
bent vienas akmuo savo vie-

Kadangi visoms pasaulio 
šalims kariaujant be galo 
didelis bus prieš abi pusi ko
vos

uz savo 
ėmė bijoties ir

Vienas “Draugo” skaity
tojas klausė “Draugo” re
dakcijos, ką reiškia susipra
tęs katalikas? O kadangi 
“Draugo” redakcija nieko 
neatsakė, tai minėtas skaity
tojas prašo “Naujienų” skai
tytojų į tai atsakyti. Ištik
imųjų, gali but nemažos svar
bos klausimas. Taigi man 
rodos, reikėtų biskį pagvil
denti. Nors “D.” skaityto
jas pageidauja, kad į šitą 
klausimą atsakytų katalikai, 
bet aš manau, kad nieko ne
kenks ir ex-katalikaui prisi
dėti prie to.

Pagalios, jei tik vieni ka
talikai tą klausimą gvildens, 
tai galų-gale, mažu išeis ne
koks rezultatas.

Žinome gerai, kad katali
kai viską supranta “katali
kiškai”, arba kitaip sakant, 

ant tiek 
sveikai

(JtaUakomoji kaina;
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

savaitėje. Pačtu siunčiant, 
IMMtoje metams $6.00, pusei me-

Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00
Įgįyei mėty................................$3.00
Trtms mėnesiams ................ $1.75
Oviem mėnesiam .................. $1.00
Kinadoie, metams .............. $6.00
•įropoję, metams .............. $7.00

pergalėtųjų! Jokia taika, ku 
rią viena pusė per prievarti 
įbruka antrai, negali būti pas 
lovi, kadangi j i pagimdo kar 
luiną ir palieka dyglį kruti 
nėję...

& į Musų ska i t yt o j a i dažnai 
pastebi “Naujienose” pui
kius prof. Scott Nearing’o 
straipsnius. Dabar mes įgi
jome dar vieną puikų anglų 
rašytoją už bendradarbį — 
garsiojo ’’Raisto” autorių, 
Upton Sinclair’!.

Tas rašyto j as p r a neša 
mums, kad ne vėliaus, kaip 
už dviejų savaičių jisai pri-

Jeigu karė 
dar iki šiol nepavertė pra
garu visos Europos, tai po 
Amerikos įsivėlimo vienas 

pragaras bus ir Europa ir 
kitos pasaulio daljs.

Labai klysta tie, kurie 
mano, kad Suv. Valstijų pri-

Suv. Valstijos privalo sa
vo likimą laikyt savo ranko
se, — juo labiau šitokioje 
s va rb i o j e va la n d o j e. J eigų 
ponai Washingtone to neno
rės suprasti, tegul jiems ta
tai pasako žmonės.

Vakar atėjo žinia, kad vo
kiečių submarina užmušusi 
vieną Suv. Valstijų pilieti, 
tarnavusį už 
anglų laivo 
Tas ju r įninki 
chard Wallac

dandoje, kaip 
os vairas turė- 

stipriose rankose. 
Dabartinė o r ga n i z a c i j os
tvarka, neva demokratiška 
ant pažiūros, trukdo pasek
minga veikimą.

Biednas sekretorius Da
niels! Kaip čia sena jisai 
smarkius straipsnius rašė 
prieš Bethlehem Steel kom
paniją, o dabar buvo priver
stas tarties su ja, kad turė
jus pakankamai amunicijos. 
Kainas š'andie p. Schwabas 
diktuos.

kininkų jiegų sustiprinimu. 
Kurie taip mano, tikisi, kad 
tuomet greičiau ateisianti 
taika. Jie užmiršta, kad 
centra lės valstybės, atsira
dus naujam dideliam prie
šui, daug daugiau intemps 
savo jiegas, negu dabar. 
Statys paskutinąją ir talki
ninkai. Kovos iš paskuti- 
nosios visos dabar kariau
jančiosios šalįs ir visos, ku
rios bus intrauktos į tą su-

Hhm Lietuviu Dienraštis Amerikoje
NAUJIENŲ BENDRO VE inc 

Kasdien, išskiriant nede'ldienius

Kapitalistų spauda nesi
liauja melais klaidinus pub
liką. Dvejetas dienu atgal 
ji paskelbė, kad žinomoji tai
kos veikėja Jane Addams 
mušusi' telegramą Wilsonui, 
pagirdama ryšių pertrauki
mą su Vokietija, 
tečiaus, kad Jane 
ragino prezidentą 
taiką.

saules 
tokius 

drąsuo- 
kuogeriausiai sulin- 
i mokslo prirody-

kas turi mąstyti tik taip, 
kaip jam kunigas saka. 
Jam nevelia laisvai protauti, 
nei kalbėti, nei rašyti, nei 
skaityti, nei klausyti kieno 
nors kalbos, kuri galėtų ap
šviesti žmogaus protą. O 
jeigu kurie ir išdrįsta kiek 
laisviau protauti, tai visgi jų 
protas nėra ant tiek blai
vas, kad galėtų viską tei
singai suprasti.

Chroniškas ligas yra 
daug sunkiau išgydyti negu 
paprastas. Tas pats yra ir 
su fanatizmu. Fanatizmas 
yra užsisenėjusi liga, kuria 
serga bažnytininkai.

Taigi norint išsigydyt nuo 
tos nelemtos ligos-fanatiz- 
mo, reikia vartoti tikrąjj 
vaistą. O tuo tikruoju vai&-

tura (tik ne kemėšinė) taip
gi ir geros prakalbos, ku
rios skelbia susipratimą 
darbininkų miniose. Saky
siu, bergždžias7 darbas jieš- 
koti susipratusių darbinin
kų tarpe parapijonų, arba

Mes jau matėme Chicago
je pavyzdį, kaip tūli lietuvių 
veikėjai mėgino dabartinį 
tarptautinį krizisą išnaudot 
“lietuviškos politikos” rei
kalams.

Kada Wilsonas, kapitali
stų stumiamas, tempia šalį 
į karę, tai tie veikėjai ragi
na lietuvius pritarti 
Tuo, esą, butų išgarsintas 
lietuvių vardas.

Bet ar ištiesų taip? Kas 
rodo šiandie pritarimą pre
zidento politikai? Kapita
listų laikraščiai, valstijų gu- 
be r n a t o ri a i, m i estų ma j o - 
rai, republikonų ir demokra
tų politikieriai, pamoksli
ninkai', bankų ir dirbtuvių 
savininkai, b u r ž u a z i š k iė j i
redaktoriai ir veikėjai len
kų, vokfečių, serbų, italų, ru
sų, cechų, franeuzų ir kito
kių “svetimų” tautų. Ir 
musų tautininkai mano, kad 
pridėję savo balsą prie šito 
milžiniško Amerikos džin- 
goistų, patriotų ir jų patai
kūnų balsų choro, lietuviai 
išgarsintų savo vardą! 
me chore jų balsas neatkrei
ptų į save niekieno atidžios.

Bet antras klausimas: ar 
karingoji Wilsono politika 
yra nai 
Falams

V. tvirtina, kad 
įaitliuotoji eile, 

kurioje vieni daiktai paskui ki
tus buvo sutverti, kuogeriausiai 
sutinka” su didžiausiu mokslin
čių tyrinėjimais, 
tarp kitko 
ma šitokia 
dieną Dj*ev; 
čia € 
“išželdinti žoles ii 
Idas turinčius ir

Hollandijai, Švedijai, No
rvegijai ir Danijai iki šiol 
jau ir beto dažnai būdavo 
sunku išsaugot savo neutra
litetą. Paskutiniu laiku bu
vo daug žinių, kad 
neutralitetą 
Šveicarija.

Rumunija tapo intraukta 
į karę. Graikiją, kuri dar 
spyriuojasi, talkininkai bai-

pmija.
Bet ko jom reikės paisyt, 

kada ims kariaut Suv. Val
stijos ? N ieko. Paskutinis 
suvaržymas išnyks ir karės

mą, su 
jos tur 
vo piliečio nužudymą ir a] 
skelbti karę Vokietijai.

O kiek negrų nužudo ka 
wet Amerikos “Lynčo tei 
was” I

mas reikš baisų karės paaš
trėjimą ir pailginimą. Tatai 
privalo suprast Suv. Valsti
jų valdžia ir kongresas, pir- 

negu jie tars paskutinį 
Bailus 

Atsako
mybės yra sakyt, kad karės 
ir taikos klausimas dabar 
priklausą vien nuo kaizerio 
s u b m a r i m t k o m a n d u o t o j ų
elgimosi.

Taip “lopyt” Bibliją, tai ge
naus jos visai nejudint. Jeigu 
p. F. Nr remiasi Biblija, tai jisai 
turi atidėt į šalį “bedievių” mo- 

ciją; o jeigu ji- 
bedievių” mok

iu klerikalo pataisy- 
įos vra tame, kad ji- 

dienas ne pa
girdė 
mižiu

re iškia, kad pasaulis yra Vie
špaties sutvertas laike šešių 
dienų, betgi niekas nežino, 
kaip ilgos buvo tos Viešpaties 
dienos: ar jos buvo tokios, 
kaip musų dienos, ar jos bu
vo ilgiausių amžių perijodai, 
lai mes to nežinome, bet tas 
yra labai indomu ir stebėtina, 
kad šv. Kašte išskaitliuotoji 
eile, kurioje vieni daiktai pas
kui kitus buvo sutverti — ko- 
geriausiai sutinka su prirody
mais, paremtais sąžiningiau
siais tyrinūjiuais didžiausių 
mokslinčių įvairiuose gamtos 
nu 
aišku, kad šv. Raštas neme

žeme 
tuščia.” Tuo-gi 

tarpu musu klerikalas sako, kad 
lada

mainosi, tvarkosi ir evoliu 
rijos keliu tobulinasi, ir ta 
visas tobulinimosi, evoliuci 
jos veikimo procesas, pažau 
ga, vadinasi
nimos, plėtojimosi p 
evoliucijos išsivystimu ir 
sori j a lėnus perversmemis...

Kad1 giliausioje senovėje, 
lai yra tuose laikuose, kada 
dar žmogaus ant žemės ne
buvo, galėjo bulk evoliucija

a įsivedę kaikurie — net ge
da pasakyti — bu v. “Ateities” 
B-vės šėrininkai, t.ikėAunies 
tuo budu paduoti į rankas 
klerikalų vadui vieną tautic-

Six months.......................
Three months ...............
Canada, one year ........

European countries, I year

Vadinasi, savieji bendrovės 
šėrininkai buvo pasikėsinę pra
žudyt tą “tautiečių tvirtovę.*’ 
Nepavykus Kemėšio pienui, ji- 
jisai savo laikraštyje rašo ilgus 
straipsnius, kodėl jisai taikėsi 
prie tos “tvirtovės”, ir dar pla
čiau prirodinėja, kad ji neatsi
laikysianti. Kaip kunigui* tai

rikalų rašytojas prailgina dar 
ant “.ilgiausių amžių.” Biblijos 
diena, jo numone, galėjo but 
“ilgiausių amžių periodas.” 
Taigi, pagal jo aiškinimą, per 
ilgiausius amžius šviesa galėjo 
but be saules, ir per ilgiausius 
amžius žoles ir medžiai galėjo 
augt ir nešt vaisius be 
šviesos ir šilumos. Ir 
savo aiškinimus tasai 
lis vadin 
kančia is 
mais”!

suko, kad 
iučios a
Čio nu

Prezidento išvadžiojimai 
apie tautų nepriklausomybę, 
pakartojimas tos gražios fra
zes iš Amerikos ncjn’iklauso- 
mybes paskelbimo, pagal ku
rią “jokia tauta negali but 
valdoma be jos pritarimo,” 
yra perdaug gražus, kad juos 
kur-nors priimtų rimtai; juk 

Suv. Valstijos, kurių 
kadaise Thomas Jcf- 
tuos gražius žodžius 
jų laikėsi, iH'visuomet, 

net j)askutiniu laiku. Bet vis 
dėlto kiekvienas socialistas 
pritars jiems širdingiausiai; 
juo mažiau pritars jiems ka
riaujančios valstybes...

Jeigu Suv. Valstijos pra
dės kariaut su Vokietija, tai 
bus įveltos į karę visos Eu-

noje švente ir prisižjurejo vi
siems daiktams ir mate, kad 
viskas yra gera ir gražu,” bet 
tai tas galėjo but jau no visu
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numeryje, J 
la pačia di 
spausdintas minėtasai 
nų” straijisnis

zeilung”? Faktiškai, tą patį, 
pasakė “Naujienos” sausio 
d. “N. Y. V.” kaip ir “Nauj 
uos” giria Wilsono išreikšt 
mintis ir kaikurioms ju užtik 
na pilną 
net: “šir( 
pritarimą 
“Naujienos”, taip ir “Volkszei 
lung” nurodo, kad tarpe' prezi 
denio išreikštų minčių ir tarpi 
kapitalistiškos politikos yra ne 
sutaikomas prieštaravimas. Ga 
vę to vokiečių laikraščio riume 
rį su tuo straipsniu apie Wilso 
no kalbą, mes stačiai nustebo 
me, kad musų 
taip sutiko su jo

jxTiodai.”
Biednas F. V. visai nesijau

čia, kad šitaip taisydamas Bib
lija, jisai padaro iš jos nė ši, nė

&taj keitėsi,
stagU Smė ir

“Naujienose” jau buvo minė
ta, kad bosloni.škė “Ateitis” iš 
bendrovės rankų perėjo į vieno 
žmogaus, tūlo C. Pratapo, ran
kas. Tą savo naują bosą “Al.” 
redaktorius šjlaip rekomenduo-

dėjo but “jmi po visų evo- 
Išeina, kad cvoliuci- 

lėjo būti tada, kada dar 
nebuvo nė dangaus, nė žemės 
-- kada nieko nebuvo!

Susipratę darbininkai yra 
tie, kurie supranta savo rei
kalus ir rūpinasi jais, o ne
siduoda visokiems dykaduo
niams save išnaudoti.

Patarlė sako: Niekuomet 
negali dviem ponams tar
nauti. Taip ir dabar, jeigu 
tarnausi kunigui, tai reikš 
kad, tarnauji klerikalizmui, 
tam pačiam klerikalizmui^ 
kuris veda atkakliausią ko
vo su darbininkų judėjimu.

Darbininkų judėjimas yra 
darbininkų susipratimas. 
Darbininkų tarpe yra nema
žai ii’ katalikų. Darbininkų 
gerovė priklauso nuo pačių 
darbininkų susipratimo, ne 
nuo ko kito. Taigi kol katar 
likai-darbininkai rūpinsis 
daugiausia užgrabiniu gy
venimu pavesdami savus 
reikalus Dievo valiai, tol jie 
bus išnaudojami ir vergiami. 
Katalikams nevalia rūpin
tis ateitim. Jų obalsis yra: 
“Duonos musų visų dienų, 
duok mums šiandien ir at
leisk mums kaltes musų* ir 
taip toliau.

Šičia skaitytojau apaiį 
tok, — ir

pripažinti, kad 
šneka į mus pa

jau pirmai 
minčiai, kuri raudonu siulu 
tęsiasi per visus jo išvadžio-

O reikia pastebėt, kad “N. Y. 
Volkszeitung” skaitosi vienu iš
tikimiausių revoliucinio socia
lizmo skelbėjų Amerikoje. Tą 
pripažino ir drg. Simons, kurį 
taip prielankiai minėjo “Kova” 
ir “Naujoji Gadynė.” Tą pripa
žįsta, matoma, ir “Kova,” kuri 
dažnai pakartoja “Volkszeitun- 
g’o” mintis savo apžvalgose. 
Vienok ji turi < drąsos statyti 
mus ant vienos lentos su bur- 
žuaziškais Wilsono garbinto-

prezidento taikos kalbą, tai bus 
ne pro šalį parodyt, ką .apie tą 
kalba rašė vokiečiu socialistu <- C t.

laikraštis “New Yorker Volks- 
zcilung.” I'o laikraščio 20-am 

dėjo Chicagon 
kada buvo iš- 

mjie- 
dakcija rašė:

išskaitliuo ja- 
eilė: pirmą 
e šviesą; tre- 

Dievas paliepė žemei 
' želmenis, sc- 
vaisingus mė

ty irtą dieną Dievas su
tvėrė “žvakes ant tvirtybes dan- 
gaus”, t. y. saulę ir mėnulį.

ą Bibli jos pasako j i- 
kad dienos šviesa at- 
i, kada dar nebuvo 

ir kad, dar nesant saulės, 
žele žolės ir vaisingi me- 
i. Visi-gi žmonės žino, kad 

dienos šviesa pareina tiktai n/io 
saulės; o mokslas, belo prirodo, 
kad be saulės šviesos ir šilumos 
negalėtu aimtj iokie augalai.

Melagingas žinias prane
ša kapitalistų agentūros ir 
apie žmonių atstovų elgimą
si. Jds skelbia, kad New 
Yorko legislatura vienbal
siai pritarusi prezidentui. O 
abejonės nėra, kad tos legis
latures narys, drg. Shipla 
koff, yra priešingas karin
gai Wilsono politikai. Pana
šiai apmelavo kapitalistų 
laikraščiai ir Chicagos mies
to tarybą, kurioje yra du so
cialistu.

rauja nei Šv. Raitas, nei visi 
didžiausi gamtos tyrinėtojai, 
žinovai, mokslinčiai —- spe- 
cijalislai, lygiai kaip tikintie
ji, taip ir netikėliai.

Bet tai tik galėjo but, o ar 
ištik rujų buvo ar ne, arba, 
jei buvo, tai kokiame laips
nyje tas buvo - apie lai mo
kslinčių nuomones dar ivai- C k

riuoja.

J kokį keblų padėjimą stati 
mokslas tuos žmones, kurie Bi 
blijos rašytojų akimis žiuri 
pasaulį, rodo luto F. V. slraip 
snis, tilpęs paskutiniame kleri 
kališkos “Moterų Dirvos” nu 

c 

mery je.
Tasai kun. Kemėšio sėbras už 

simanė sulaikyt Biblijos paša 
kojinius apie pasaulio sutveri 
mą su šių dienų mokslo priro 
dvmais. Sako:

W visą Salj. Partijos rei- aidėjimas apsireikštų tik tai

O kad p. C. Pratapui netrū
ksta ne. tik gerų norų, bet nei 
pasiryžimo juos įkūnyti, tai 
liudija vėl tas faktas, kad jisai 

tas žmogus, kuris užs- 
prie “Ateities” kelią 
Kemešiui, kuri, rankas

sidaryt las. I 
bli jo jo

Antį 
mas B 
sai skaito Biblijos 
prastoms dienoms 
galėjusios but “ilgiausiu
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žydės dailė pilnoj to žodžio 
prasmėj.

Tai bus socializmo laikai.
F. J. Zick.

Str.; susirinkimu la: 
ketvirtas kiekvieno mt 

* nedėklienis, 2 vai. p

NAUJIENOS, Chi^ffl

liuosuoti iš dabartinės kapi
talo vergijos, privalo būti
nai lankyti tuos lavinimosi 
bu si rinkimus.

Susirinkimu vieta. 1010 S.
Main 
kas: ' 
nėšio

B imlesniu kritiku c c
me pate~myti tarpe 
musų visuomenes ve 
toju ir redaktorių.

Rockford, 
siais metais 
m as veikė, 
žiema v
įvairesni darba varo

Viršuj (2) — vokiečių kruizeris M 
talkininkų pirkjybinius laivas, o ne 
gow, pasiųstas gaudyti Moeye ar 5

Po Koncertui - Puikus Baliu* K
BIRUTE”

'Jaunuomenės Skyrių”
Tankiau atsimink L.

Laimutė

šiandie jie užsipuola ant 
manęs, rytoj gal užsipuls 
ant kokio kito bendradar- 
bio. O nauda kokia iš to? 
Juk mes jau tokių “J. S.” kri

Apačioj (33 -*-• angly krųizei*eis Glas

SESUTES, rodei 
TYLITE.

tai daili st o v via.
I

Arba štai ve
Ona, gi Ona Joną

Dažnai 
nors naujas 
maža gabu n 
tų prasilavinti 
užsipuol 
rimti kritikai 
iasis rašvtoia

mes 
rimtas kri- 

; priparodo 
teisingumą

Bet esama sil] 
kų, kurias mes 
riuose laikraščiu A. 
korespondencijose

skyrius tobulintus, darytusjsvę, kuomet kiekvienas ga- 
į vairesniu, indomeaniu, kad lės lankyti mokyklas, tada 

j«mw«nens»atsiras daugiau dailininkų ir.

Šia žiemą ypač darbuoja
si Liet. Socialistų Jaunimo 
Lavinimosi ratelis. Ratelio 
nariai rengia kas antrą sa
vaitę lavinimosi susirinki
mus ir kas mėnesi susirinki- 
mą apsvarstyti Ratelio bė
gančius reikalus.

Susirinkimus jaunuomenė 
lanko gamrlkaitlingai. Ma
tyt yra noras lavinties.

Nesnaudžia ir LSS. 75-ta 
kuopa. Ji taipjau kas 4 ne- 
dėldienis turi lavinimosi su
sirinkimus. Šiuo laiku stu
dijuojama Komunistų Mani
festas. Kiekvienas socialis
tas ir kiekvienas darbinin
kas privalo susipažinti su 
tuo nepaprastai svarbiu rei
kalu. Todėl bent tie darbi
ninkų, kurie jau protauja,

S va r b i a u s i a p r ie žas t is, 
matyt tame, kad esama di
džiumoj jaunimo sudavetkė- 
jųsio, kurs karunkas giedot 
mėgsta, arba tautiškuose 
“paloviuose” midų šinkuoti 
iš bonkos į stikliuką, o iš sti
kliuko į gerklę.

P r og re sy v i š k ie m s i e m s g i 
sunkiau veikti. Jei dar ir ne 
stoka progresyvio jaunimo 
iš vyrų, tai moteriškųjų, y- 
pač pažangesnių mergaičių 
vargu bus ir su šakaliu pa-

pasitaiko, kad kuris 
rašytojas turi ne- 
) ir su laiku gale- 

ima ir 
m t jo kokie nors ne- 

Tuo budu nau- 
bi jodamas kri-

Kokių žvėriukų esama vie 
tintų merginų tarpe gali pa
liudyti, kad ir sekamas at
sitikimas: Einu kartą gat
ve. Žiūriu žmonės traukia į 
svetainę, ant baliaus. Už
suksiu, manau sau, ir aš.

sai nėra jaunimo, maniau 
apsirikau iš pažiūros paskai
tęs už jaunuomenę kaiku- 
riuos jaunesnių žmonių.

nesmų kriti 
matome ivai A 
skėriuose i

kfct progos.
Manding tokie, kurie tik- 

itai kritikuoja, o savo origi- 
nalio nieko nerašo, yra vis 
tiek negeistini svečiai “Jau
nuomenės Skyriuje”. (Visi 
geistini "Jaun. Skyriui” —

Lilija, žvaigždutė ir kitos? 
Pirma dar jos prašydavo ‘X 
Sk. \ bet dabar jų nebegirdimu. 
Aš prašyčiau musų mei •ginų, 
kad jos nepraleistų tokių klau- . 
simų, kurie jas paliečia, bet 
stengtųsi išreikšti savo nuomo
nes. Jos. Belfacfcas.

Tikėjaus jo darbų pamaty
ti. Maniau vakarėlių, teat
rų sulauksiu, tariaus ir dau
giau ką nors pamatyti. A- 
le kur tau. Pagyvenau net 
kelis mėnesius, o čia kaip 
nieko nėra taip nieko.

NEI)-, VASAI1IO-FEB. 18; 6 V. HUL'sį 
UNITY CLUB, 31 ir INDIANA AVĖ.

še i m y n i n k ąj atsake, j oj 
esama čia jaunuomenės, i: 
nemaža, Gyvuojąs, girdi L 
P. 1). Kliubas, yra SLA. kuo

Indiana Harbor, Ind. — 
Nors aš šiame miestelyj jau 
nuo 15 balandžio 1915 metų 
gyvenu, bet vis dar negaliu 
suprasti, kas per jaunimas, 
o dar tikriau pasakius — ar 
tik jaunimo gyvenama čia.

Atvažiavęs maniau, kad jo 
čia visai nėra. Vienok pa
gyvenęs vieną-antrą savai
tę pamačiau, jog esama už
tektinai.

naši- X
gale pave

lija — taigi čia ir pasirodo, 
kad jis myli dailę. Išgirsta 
jis dailius smuiko garsus, 
pasiklauso, pasigėrėja, kad 
dailiai griežia. Pamato dai
liai nutepliotą paveikslą ar
ba skulptoriaus išdrožtą 
gražiai stovylą —■ jis su ati-

Kaikurie žmonės sako, 
kad jiems dailė neapeina, 
kad jie nemyli dailės. Bet 
jeigu kuris nemylėtų dailės, 
tai ir jo žmonės nemylėtų.

Duokim, žmogus sulaukęs 
nedėldienio

ietims jatun- 
usė. Bet šią 

jis dar uoliau vis dar

n as m vi i 
Paklausk 

o d e 1 ? A t s a k y s, k a d d a i - 
daili. O kodėl nemyli

Gi todėl, kad saujalė veik 
viską valdo, o milionai, ba
du miršta.

Taigi, argi gali žydėti ap- 
švieta, kultūra, dailė, kuo
met mažas būrys žmonių lai
ko pavergęs milionus, mi
nias ir vartoja jas kaipo į- 
r an k į a ts ie k i m u i (1 i d e s n i ų 
turtų be atsižvelgimo į mili
onus gyvasčių? Ne! Tada 
tik pražydės apšvieta ir dai-

Atlikite Savi

musu laikraeiu bendradarbiai.
A A

Tokios kritikos mums nelabai 
žingeidžios. Jose dažniausia 
nepasakoma nieko naujo. Nes 
ten nėra nieko apart ginčų.

pondentai ir rašyto- 
susideda iš jau- 

ytin gerai 
n (‘turi rei- 
išreiškimui

gin- 
ių bepamatingi 

užsipuldinėjimai užima naudin
gesnių straipsnių vietą. Tan
kiai jie užsipuola ant kokio nors 
gabesnio rašytojo kritikuoja 
jo straipsnius, dažnai iškraipy
dami jo mintis. Tuo budu jie 
priverčia jį atsakinėti į tuos už
sipuolimus. Taigi vietoj tų at
sakinėjimu jis galėtu parašyti

Skaitydami knygas ir laikraš
čius mes tankiai matome kriti
kų. Kritika yra neišvengiama, 
nes žmones nevisuomet turi vie
nokias pažiūras įvairiais gyve
nimo klausimais. Kiekvienas 
jų dalyką savaip supranta. Ir 
kai kurios tų kritiku mums yra A 4
žingeidžios, ir mes su at 
skaitome. Daugiausiai 
kreipiame (lomos į 
tikas, kurios faktais 
to ar kilo dalyko 
ar priešingai.

likos, visai nustoja rases.
Kad taip yra, aš galiu elaro- 

elyti faktais, paduodamas “N.” 
Jaunomcnės Skvriu. Po lt), kai* A

buvo įvesta šitas skyrius, be
veik visi jo bendradarbiai buvo 
dar jauni rašytojai. Kritikų ta
da nesimatė. Skyrius tuomet 
augo ir plėtojosi. Prsidėjo nau
ji! bendradarbių, o ant galo pra
dėjo rašyti ir tokie, kurie apie 
rašymą pirmiaus ir nesvajojo.

Apart vaikinų buvo pradėju
sios dalyvauti ir merginos. Tū
los jų turėjo nepaprastą gabu
mą, pav. Lilija, Saulutė, Basė 
.laimaitė, Žvaigždutė, 'Tyro Du
ktė ir kitos.

dar randasi šv. Pran. pen
kių eonų draugystė, paskui
- švento Jono Krikštytojo

ir da keletas kitokiu. Visos A
turi pusėtinai narių.

Kodėl gi jos nieko nevei
kia. Kame užsnudimo prie-

Supratau tuomet, tam 
žvėriukui patiko geriau šok
ti su nusilakusiu ciukučiu, 
negu su blaivu, švariu vaiki
nu, bet “bedieviu.”

O ar manote mažai čia to
kiu davatkėlių esama? 0-

padėjinili? Jei-*
■Mpa gelMiO

i ? “Jau*

Ir kas pasidarė? šiandie jų 
visai kai]) ir nebesimato. O jei
gu kuri ir parašo, (ai labai re
tai ir atsargiai. lai vis ačiū 
musų nerimtiems kritikams; 
kurie ir patįs paliovė bendra
darbiavę. Aišku, kaip ant del
no, išvijo musų jaunus rašyto
jus ir patįs dingo. Galėčiau į- 
varelini i keliolika tokiu kritiku, € *
kurie pasirodė su savo kritiko
mis ir dingo. Bet tuščia tų& ra
si ir jie susipras ir parašys ką 
nors savo, originalio.

Taigi prie 
“Jaun. Sk.“ 
kams vengt 
Pirma negu 
verėiaus parašyti patiems ks 
nors naudingesnio už kitų, ir tik 
tada mėginti kritikuoti kitus.

St. Narkis

i ikejaus išgirsti jūsų nuomo
nę apie tą klausimą, kuris buvo 
pakeltas “Naujienų’’ “Jaunuo
menės Skyriuj”, būtent - Ko
dėl daug nevedusių? Bet kaip 
matau, lai ten kalbi 
tik vyrai ir vaikinai, 
ginų jų nesimatė.

Aš teciaus manau, 
klausimas buvo tai])

uarbą uz mažiau rungti
Mogul 8-16-$725.00 cash f. o. b. Chicago

QIS paveiksiąs parodo pirmos rūšies traukėją, kurio 
kokybė išsireiškia tame, kad su jo pagelba ūkiški 

darbai gali buri atliekami pigiausia. Ji galima pavartoti arimui, 
drapavojimui, akėjimui, sėjimui, javų pjovimui, šieno krėtimui, javtj 
kalimui ir del visokių kilų ūkiškų darbų. Jis padaro geriau darbij, 
negu arkliai, nes vartojant Mogul 8-16 nebert ikia daboti arklių, o 
vien tik darbi}. Priegtam mašina yra ne komplikuota ir nereikalauja 
specialiu 'prisiruošimo, kad ją valdyti.

Kadangi Mogul gali būti varomas kerosimi, tai su 
juo atliekamas darbas atsieina labai pigiai. Ar žinote kiek atsieina 
užlaikymas arklitj ? Sulig valdžios išrokavimų, užlaikymas kiek
vieno arklio kaštuoja apie $1.65 dienoj, l’ž tiek pinigų galima gauti 
kerosino, kurio pakaks beveik visai dit nai varymui aštuonių arklių 
spėkos garvežį Mogul. Pagalvok tik, suvartojus'20 galionų kerosino 
išarti 5 akrus žemės. Tai galima drąsiai padaryti vartojant kero- 
sininę traukėja.

Didžiūną pardavėjų sako, kad jųjų traukėjai gali būti 
varomi kerosimi. Mes sakom daugiau negu tai. Mes užtikriname, 
kad Moyul S J'atliek n visuomet gerai darbų varomas iSimtir.Ri keroęinu. Perskai
tyk užtikrinimu, kuri m<-s išduodame pilkėjams ir isitikimk kaip tamsta esi 
apsaugota? pirkdamas Mogul.

Vartodamas musų traukėją tamsta sutaupysi pinigus, 
o podraug susilauksi geresnio derliaus. Su .žinoti viską apie tra
ukėja lamea gaii \ isai dūkai. Parašyk mums atvirutę, pažymėdamas savo ukes 
diduma ir kokius javus augini, o mes išsiusime tamstai katalogus aprašančius 
Mogul 8-1'’ i: kokia naudų tamsta turėsi nusipi:l.^s ją.

International Harvester Company of America 
(Incorporated)

; CHICAGO V USA/
Champion Dcerine McCormick Milwaukee Otborne Plano

Žmonės šokai Kodel-gi aš 
negaliu šokti? Žinoma kad 
galiu. Pasidėjau skrybėlę, 
prisiartinau nužiūrėjęs prie 
vienos merginos ir užkvie- 
čiau visu mandagumu apsi
sukti, kartą kitą apie salę. 
Bet mano nužiūrėtoji užreiš- 
kė nešokanti. Ką daryti 
šoka tai nešoka *■— m 
nemoka.

Nešoku ir aš. Stoviu. 
Tik štai prieina prie mano
sios merginos kerėbla. Įsi- 
kaušęs taip, kad vos ant ko
jų bestovi. Nagi žiu — iš
moko manoji šokti!

Stebi u os i, nesup ra n tu,
kaip tai greitai merginos iš
moksta šokti. Ale allright.

Pašoko mano mergina. 
Sustojo. Užduso, nes mat 
prisiėjo svyruojantį kavalie
rių ir stumti ir traukti.

Prieina prie jos kita mer
gaitė, jos draugė. ‘Tai mai
no j i ir sako 
tai, ve stovi 
kvietė šokti, 
elievis.

dailus, nedaili.
š atlankom dailės na 
muzejus; mes ten ma 
kad dar žiloj senovėj 

laukinis žmogus mylėje 
lis išmargindavo, iš 
o savo įrankį, gink 
itome knygas, atran 

daine kaip tie puslaukinia 
ž m o n ės m a r g i n d a v o 
davo savo veidą u

kdavo skausmą kentėti, kad 
tik išrodyt! dailesniu, labiau 
patraukiančiu.

Taigi, nuo senų laikų ir i- 
ki šiol žmonės myli dailę.

Bet ten negali žydėti dai
lė, kur žmonės negauna mo
kslo, kur prispausti vergi
jos. Mes skaitom istorijoj 
apie garsius laikus senovės 
Sirijos, apie Babilono ir Ni- 
nevijos puikybes. Apie gar
sų Egyptą su jo bažnyčio
mis ir piramidomis, apie 
garsią Romos viešpatiją, a- 
pie senovės Graikijos civi
lizaciją. Ten žydėjo dailė, 
ir ten sėmė apšrietą ir kitos, 
vėlesnių laikų viešpatystės. 
Bet šiandien jų praeitis ir 
puikybė tik poetų apdainuo
jama. Jos puolė. Puolė to
dėl, kad turtai tose šalyse 
pamažu pate! 
liaus žmonių A
tuos turtus valdė saujalė, ( 
milionai mirė badu.

Pažvelgkim dabar į Euro 
pą. Ten jau treti metai 
kaip naikina viską, ten rnie 
štai, muzejai, katedros, 
versitetai ir kiti grožės 
kslo, kultūros ir dailės židi 
niai, kuriuos per ilgus 
tus gabiausi architektei 
skulptoriai ir kitokį dailiniu 
kai indėdami visa savo siek

Tur-but visi “Jaun. Sk.” 
skaitytojai patėmijo mano 
straipsnį “Protas ir meilė”, 
kurį J. J. Čeponis bandė kri
tikuoti.

Žinoma, užpultas turėjau 
tiektą gintie 
nurodydamas J. J. Č 
das ir nenuosakuma v 
niau to jau ir užteks 
kas tau, jis vėl išlindo su sa
vo neva paaiškinimu.

Man kaip tik tas jo paaiš 
kinimas bus geras pavartoti 
pries jį patį.

Kaip jau patėmijot, mano 
oponentas tarp kitko sako:

N. vietoj to, kad nuro
džius mano paklaidas ir rim
tai polemizavus, kiek drūtas 
šaukia, kad aš jį apšmeižęs.” 

Reiškia J. J. Č. pats pri
pažįsta padaręs paklaidas, 
bet neprisipažįsta mane ap
šmeižęs.

Dabar man Iii 
išėjimas, būtent 
mano oponentui, kur tas 
šmeižimas yra.

J. J. Č. rašydamas ištrau
ką iš mano straipsnio, kurį 
jis kritikavo, pridėjo sau iš 
piršto išlaužtus žodžius “bet 
ne tikrąją meile”, kas pada
ro visai kitokią sakynio pra
smę. O tokių žodžių mano 
straipsnyje visai nebuvo.

Taigi dabar aišku, kaip 
ant delno, kad paduoti visuo
menės domai pramanytus 
žodžius ir pasakyti, jog aš 
taip rašiau yra literatiškas 
šmeižimas.

Toliau, J. J. čcp. klausia 
manęs: “Kas tai yra tikroji 
meilė?” Aš su mielu noru 
apie tai parašysiu atskira
me straipsnyje, nes šitas 
klausimas yra labai platus ir 
negalima pasakyti keliais 
žodžiai.';.

Pagalios J. J. Čep. nemato 
jokio pavojaus “Jaun. Sk.” 
iš tokių nerimtų užsipuldi
nėjimų ant jo bendradarbių 
ir sako: “reiškia, jei kas kri
tikuoja St. N. tai jau ir “J. 
Sk.” pavojus.”

Turiu pasakyti, kad iš ma
no pusės jokio pavojaus nė
ra, nes aš turiu atsakančiai 
argumentų-faktų, su kuriais 
atremiu užsipuldinėjimus 
ant mano straipsnių.

Bet ar ant manęs vieno 
itŽMipuldinėja? Juk tie, ku
rie laukia progos, kad ką

bus vaikinams ir mergmoms. 
Bet matoma, musų merginos 
neatkreipiu a lydos į šrimjTiiško 
gyvenimo klausimus.

Kai]) jau matome, ten buvo 
kalbama apie abi gimti. Bet 
ta antroji gimtis, t. y. mergi
nos nieko nepasakė, ar ir jofc 
turi kokias teises ar neturi jų. 
Iš to jau matyt, kad joms ne
rupi apginti save ir savo teises. 
Pasirodo, jogei daugelis mergi
nų ir motinai nieku kitu ir ne
sirūpina, kaip šokiais, bažny- 
čia ir dangumi. Apie šeimyniš- 
ką gyvenimą lai joms nesvaj* 
bu... Neįsižeiskite, kad taip pa- 
sakiau. Be abejones, yra ir pro- v Ay 
taujancių merginų, bet tik la- į 
bai mažas skaitlius*

Pradėjus leisti “Jaunuomo *y
nes Skyrių” atsirado gerokas 
skaitlius merginų, kurios rasi- . //J
nėjo į jį bet neilgai. Neužilgo 
veik visos ir vėl nulyto. 

< *1 *Tai kamgi dar mums, vaiki- 
nams, kalbėti apie kitų, L y." 
merginų teises, jeic 
nėdintos savo 
gu žmogus neprašo 
tai kaip jam teikti 
nuomonės Skvriun”

1 ie Korės 
jai (baugiausia 
nuomones. Tu 
valdo plunksną 
kiamo išsilavinimo 
savo mineių. Tuo budu ji; 
šiniuose tankiai įsiskverbia 
tikę sakiniai.

Bet esama ir tokių, kurie 
sjima kritika (ik dėlto, ka< 
mokus rašyti. Tokie asmens 
visuomene 
nes jie

IS S I R D 11
Knygelė parašyta James
St. Biežio. J. Ilgaudo laida.

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajieg
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi Žingsniai i Augs

“BIRUTES”
K o N C ERTAS .
Dalyvauja Geriausios Liet, Artist.
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Telefonas Canal |7J1Akušerka

Turgaus Žinios

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

No. 3

10 ¥2

nencai® mt

TAIP, 0 KAS NE TAIP? mmhm/ ihri, h n.

Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite
P O. Box arba narni) No. Ir

NAUJIENOS NAUJIENOSačka

Chicago. Illinois1840 S. Halsted St 1840 South Halsted] Street Chicago, lllin
įrbas

22 ¥2
22 ¥2

3.50— 6.00
3.50— 5.00

■9.00
8.60
8.00

Vištos . . 
Viščiukai
Anlįs

.12%
11 ¥2 
.10 Vi

IH'tlll 
bąšlelis luosyl 
lame padejiim

Seconds ....
Ladles ..........

OleoinargarinaH
Stalui ..........
Kepiniui

Kiaušiniai:—

Paukščiai, išdarinėti:
Kalakutai (svarui)
Vištos ....................
Antįs........................ .

Clears ....
Vasarių kviečių 

Standard . .. 
Patents .... 
Straights . . . 

(dears ...
Kūginiai ........

22—22 ¥2
19 ¥2 20

Individual iškurnąs, Visiška Lygybė, Privatiška 
vėjo gaudytojai, Praktiš-

NAUJIENOMb.
Chicago.
Indedu čia money orderi (Č«M> 

mo Minties Blaivumas. Adresą*’

Tai yra viena-puikiau- 
sių lietuviu kalba iš- 
leistų knygų tiek turi
nio tiek technikos žvil 
gsniu. Kadangi Lie
tuviu darbininku lite-

REIŠKIA SUSIPRA 
PEŠ KATALIKAS.

... 16—17 ¥2
17 ¥2—18
18 ¥2—19

No. 2
Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas 
Vergystė, Girtuokliavimas, ' ..........
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai 
kas darnas, žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

, ne kitaip. Geriausia 
savo vardi ir adresą, įdėkit* 

mums

Motiejukų No. 1 ... 
Motiejukų No. 2. ... 
Mot. No <3 maišytas. 
Kultų motiejukų ... 
Dobilų, sulig rųšies 
Prerijų, sulig rųšies 
Packing .......................

šiaudai, ruginiai ....
Kvietiniai ...............
Avižiniai .....................

Anglų kalbos
Lietuvių kalbos 
Aritmetikos

15.00
14.00 14.5® 

12.50—14.00 
8.00—10.00 

12.50—14.00 
10.00—14.00 
. 7.00—8.00 
10.00—1,1.00 
. 8.50—9.50

8.50—9.50

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalese ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždykų duodu rod* 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

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

bet ir technikos žvilgsniu bus tikra lietuvio
Stambios, aiškios rai
gos viršelių paveikslas, pieštas žinomo musų dailininko, p. 
paveikslas ant knygų viršelių spausdintas keturiais dažais 

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

iškirpkite šitų žemiau paduotų kvitukę, parašykite 
kartu su money orderiu konvertan

dmaiiimgumo kunigus pus
‘‘Socialistu mokslus yru

L

- iš darbininku
Ii” (?). Žinomu

Vidui. (100$50 
Lengvesnės ... 
Paršai, geri ..

suprantami, kad kartais ne 
paimtų pagunda sužinoti jų 
jų paslaptis; geriau klausi

-lęas neprasizengs pries aug 
įWausjjj”, jeigu jis išdrįs ru- 
gintis savo ateitim. Mano 

nuomone: kaip neprotinga 
]>utų eiti į girią žvejoti, ar- 
ba į upę grybų j ieškoti, taip 
lygiai neprotinga maldauti 

į kokių nors malonių iš augs- 
tybės, iš dausų. Tą žmonės

nori būti doras , tai 
pasidarbuot del “labo 
yčios.” Jei tau “dvasiš-

-14.50 
-13.50 
-12.00 
2.25 
. 2.40 

4.50—5.50

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus

S F STEPINA, Prezidentas
ADOLPH J. KRASA, Ksileri**

2 TELEPHONE YARDS 2721 $

¥ DR. J. JON8KAITIS $ 
į! MEDIKAS IR CHIRURGAS £ 
f 3337 So. Morgan St., Chicago S 
M Kertė 33-čio PI. ir Morgan St. T

O Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietų. 
.1 Vakare nuo 7:30 iki 9:30 S
t 7 /Tx

* 3360 Emerald Ave. Chicago.

3.50—4:50 
1.00—2.50

75—2.50

“KARĖ, KARĖ”!
Pamatyk pasauli karės laike. 300 

Photogrofijos paveikslų su apskai
tymais 4 sphlvose. Nnitfrta nuo ti
kro gyvenimo įvairiose dalyse karės 
lauke' Europoje. Reikalaujama a- 
gentų. Atsiųsk 35c per bile Expre
ss Money orderį arba 25c sidabru 
ir 10c stampomis.

Lews Jennings
P. O. Bok 582, Kent Wash.

uilėtoj ir debesiuotoj 
J. STANKŪNAS,

S. Halsted St., kamp. 33-čio Pl., Chicago, Ill

Gyvulių turgus.
Gyvulių alga- 
'a. 4,500, aviu 
17,000. Paduo-

Phone Yards 1546 
KĄ PIRMIAUSIA PARODAI?

Kada mylimi draugai ar savieji ateina pas Tam
stų, k;j jiems pirmiausia parodai? Arba kas sve
čius labiausiai užinteresuoja? Gal Tamsta neat
kreipei į tai domos. Visokio luomo žmonės pa
rodytais paveikslais labiausia užsiinteresuoja ir 
džiaugiasi. Delio fotografija yra brangiausis dai
ktas žmogaus gyvenime.
Brangink kas yra brangu. Ateik Stankūno Studi
joj) ir nusifotografuok! Stankūno galerija ir intai- 
sai sulig naujausių fotografavimo išradimų. Fo
tografuoja dienų ir naktį, saulėtoj ir debesiuotoj.

11.90—12.25
11.75—12.20
9.15—10.25

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

Knygą Socializmo 
Minties Blaivumas 
angliškai parašė žino
mas socialistų veikė
jas 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

Stenografijos 
Typewriting 
Pirklybos teisių 
Abelnos hislorijos 
Suv. Vaisi, hislorijos 
Geografijos 
Pi I ietystės 
Politinės ekonomijos 
Dailarašystės

Mokinimo Valandos:

Valgomiej i produktai.
CHICAGO, Vas. (i. 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant ; iš sankrovų perkant šeiniy- 
ninkės moka brangiau 
Sviestas:—

Extra Creamery ...
Exira first

H.90—13.40 
g.00—10.75 
8.00—11.65 

12.40—14.75

9.40—9.60
8.60—8.70
8.30—8.50

11.00—ii 2.25 
10.50—11.25
9.50—14.20

. .7.00—8.25
. 7.00—8.75 
. 6.00—8.50

6.75—8.50

ši valstybine banka 
aukauja saugumą ir patar
navimą ; paremta 25 metų 

patyrimu.
Jus turite dėti pas mus 

pinigus.

> >&, >1 U

$600,000.00
(tankas <u dideliu kapitalu aru
taurinius Valstijos ir Clearing House Assorha 

m wneija, kad jųsų pinigai yra tMUgitu parieti L 
nflti, kuomet jus pareikalausite

Ketverge Ir Subatos vakarui* Iki

kas vadovas” palieps įskųsti 
valdžiai kokį kalbėtoją, tai 
tu neturi atsisakvti nuo to,

h irsts ..... ■ • • • • 
Paprastieji firsts 

Maišyti ................
Purvinieji ........
Checks ................

Suris:
Cheddars ............
Twins ................
Daisies ............
Young Americas 
Longhorns .......
.šveicariškas . . .
Limburger ........
Brick ..................

Paukščiai, gyvi:—

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

Jautiena: No. 1
Ribs (svarui) .
Loins
Rounds
Chucks 
Plates 

Kiauliena, už 
20—40 svarų ...... $12.50 
40—60 svarų............. 12.50
60—100 svarų ........... 11.00

Bulves, bušelis ........... 2.00-
Jaunosios, bulvės bus. 
Saldžiosios, stalinė ...

Daržoves:— 
Burokai, didele bačka 
Kalafiorai, 12-14 glv. 
Agurkai, dėžės, 2 ty#' 
Salierai, už grįžt“ 
Morkos, didele 
Kopūstai, 100 s
Žalieji žirniai>‘į^ė?bas 2.00—3.50 
Salotės, galv “ J * 
Cibuliai; 100 
Stringbeans

kurių “susipratęs 
Katalikas'’ privalo laikytis.

Galima butų pririnkti ei
bes tam panašių dalykų, ku
rie sulig kunigų mokslo va
dinsis “doros” atomais. Bet 
ši kartą, aš manau, užteks. 
O toliau, gal but priseis bis- 
kį plačiau pakalbėt apie tuos 
dalykus.

g Amerikos Lintuvių Mokykla
9 Mokina

viską ulini c
bažn yčio j k u 

Imi progos tiek meluoti 
k jis pajiegia

susi
mas.” Antras 
itvk tokiu ra V <.'

kurių galima sužinoti 
i jie re in a darbininkų 
s, bei vargai. De
lsus tuos raštus, ku- 
rvo “dvasiškas vado- 
idina šlamštais. O 

< tik tuos raštus, ku- 
raleidžia “dvasiškų 

vadovu” cenzūra; tai tik ta-

gi tie “metodologiški aki
niai”. Rodos, reikėtų, kad 
per juos žiūrint viskas vie
nodai išrodytų, vienok ne. 
Tie patįs “akiniai” parodo 
ką kitą, tik reikia^ per juos 
žiūrėti iš atbulos pusės, tuo
met viskas atrodys atbulai, 
arba kitaip, negu ištikrųjų

STATE KARK

v am;. 
-AreutiMrišk 
!)<-U Z1D<’<
<4*d Jie hm

r;i priversli kick plačiau paaiš
kini; apie ra.šomųjį dalyku. Vi
sai kas kita sakyklose. Ten jie 
turi pilna teisę, tiek nieluoli, 
kiek jit'ins patinka. Tamsiam 
žmogui, toliau nematančiam 
už galo nosies, neveik daug aiš-

suomet reikia nepamiršti tų po
nų paklausti: ką iš darbininkų 
galima atimti, jeigu jie nieko 

Suprantama, pra
jaus i s gana keb- 

, nes jau čia bus 
m laki, bet stačiai L

akj! Aiškinimų jokių tada ne
reikės, nes dalykas pats per sa
ve bus gana aiškus. Bet kur tas 
Irąsuolis, kuris pasipriešintų 
‘dukaunai asabai", —- juk tai 
i m žinąs prasižengimas !

Pavyzdis knygos viršelių paveiksiu, piestu sei

tarpu nejučioms susipažįsti su sociaJiziDo mokslu, socializmo tikslais ir užda
viniais.

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

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

Pastebėsime prie to, kad Socializmo Minties Blaivumas netiktai savo turimu, 
darbininko knygynėlio pažiba, 

ės, daili spauda, gera gryna popiera. Ypatingai puikus kny-
* ~ ----- Jono Šileikos. Tas

kunigas dar( 
tiko.” Matyt, musų mc 
iš kalno permatė, ka

CHICAGO 
Lenta šiaip: 
— 17,000; 
duodamos
Galvijai—

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

Kiaulės—
Sunkiosios (240—400 sva

rų) ...................... 11.95—12.30

Tomėtės, dėžė, 10 sv. .. 
Griežčiai, did. stat. ..

Vaisiai, žali:-
Obuoliai, statinė
Grapefruit, d. 46—96 št 
Apelsinai, dėžės ........
Cilrinai, dėžė .......... 2.
Ananasai, gurbas ....

Cukrus, už 100 sv.
Pjaustytas, II and E. . 
Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus ........

M I L T A I
Žiemkenčių kviečių— 

Patents ......................

Bet ve. Mes “Mockiniai” vi
sur turime tuos “dievo sutvėri
mus” judinti. Ir suprantamas 
dalykas, kadu mus puse eis di- 
din, tada kunigų intekme lures 
('it žemiu. Tą viską musu ku
nigėliai pan 
žakseli, nes

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas

sipratimas”, “apšvieta”, ir 
“dora” tenai kur to visai nė
ra. Sulig “metodologo” tai
syklių išeina taip, — nevar
tok niekuomet savo protą, 
tikėk šventai tam, ką sako 
tavo “dvasiškas vadovas” 
hors ir butų didžiausia nesą
monė. Neindomauk tokiais 
dalykais, kiuie tau yra ne-

valdžia. Jeigu tau “dvasiš- •k O
kas vadovas” palieps sumuš
ti kokį kalbėtoją ar plakatų 
dalintoją, arba kadir katali
kų kunigą “nezaliežninką”, 
tai tu su pasišventimu pri
valai tai atlikti, neatsižvel
gdamas j tai, jei tau ir prisi
eitų prieš svietišką valdžią 
už tai atsakyti; bet atmink, 
kad tu atlikęs tokį ’’šventą” 
darbą, užsitarnausi “karaly
stę dangaus” po mirties... 
Tai toks vra kunigiškos do- 
ros pamatas.

rrv.: ....................... u:.,

kų-darbininkų jau suprato, 
kad veltui maldauti “Dievo 
pagelbos” ir pradėjo patįs 
rupinties savais reikalais. 
Patyrę apie tai, jų “dvasiš
kį vadovai”, baisiai užsirūs
tino, kam žmonės išdrįsta 
pavartoti savo protą saviems 
reikalams. Anot dvasiški-

Tas žodis ‘’atimt” šindieninia- 
me gyvenime lošia nepaprastą 
rolę. Ypač klerikališkoji spau
da vartoja žodį “atimt“, kaipo 
įnagį, del sau nepatinkamų 
žmonių žeminimo tamsesniųjų

Avj«—
Mitulės ................
Senės, geros . . .
Avinai, geri ....
Erai .....................

š I E N
Motiejukų, geriausias 16.50—17.00

s spru- 
fų) ran 

ku kostumeriu. Ir tada akliau
t c

sias turės pamatyti, kad ne žino 
nes reikalauja kunigų, bet ku 
uigai žmonių. Paėmęs

SCHIFF m COMPANY
TVIRTA BANKA VAKARŲ PUSĖJ.

21 h STREET AvFTTJ MAC.STTEO «T\, CHICA.OO

Dvasiški ja matydama dar
bininkų tokį pasiryžimą jie
škoti išėjimo iš tokio baisaus 
padėjimo, pradėjo galvoti, 
kaip čia tam piktu i užbėgus

Blakių.
Iki šiol betgi jie dar nesu

galvojo nieko tokio konkre- 
tiško, kas galėtų užslopinti 
darbininkų judėjimą.

Vienatinis dvasiški jos ko
vos būdas, tai ekskumuni- 
kavimąs “savo vienių j u” ne
atsižvelgiant į tai, nors jie, 

^dvasioj butų karščiausi ka
talikai, bile tik kuris sumur
mėjo prieš netikusį surėdy
mą, tai tas jau “kruvinas re
voliucionierius”, arba jei ku
ris papeikė biaurius kunigų 
darbelius, tai tas jau anot 
Maliausko, “aršiausis bedie
vis”, “ištvirkėlis”, “paleistu
os”, “apgaudinėtojas”, “ci- 
ęilikas”, “tamsunas”, “do
ros ir tikėjimo griovėjas”, 
išgama” ir tt. žodžiu sa
kant, “paskutinis niekšas.” 
Tai tokiais atrodo dori ir tei
singi žmonės pažiurėjus per 
“me tod o logi š k u s akinius”, 
nors tie žmonės šimtą karti i 
btftų dievobaimingesni už 
tuos, kurie save tokiais per-

Kftmpnrs uwonub ir 
RVIRŠIS IR PELNAS

h 1?M &
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įjCHICAOOS ŽINIOS
■dįBgk: r "KAS PAMETĖT?

Sr SnbatojeK vasario 3 t\. p. MeL 
<bižio svt tainčj radau čekį su 
**pocket book,” Kas pametei?

/Mreipkites adresu: 1529 S. 50th 
■O,avenue, CJcero, III.

Fr. Štai tori ih.

*—
JANITORIŲ STRĘIKAS.

f,,’ Vidunniesčio jani toriu s t re i- 
\ jkas plėtojasi. Kaip jau vakm 

■po “Naujienose” pranešta, 
streikas prasidėjo panedelio su
karę, atsisakius didžiuliu ofisu 

f namų — Conway Bldg.. l\ apk s 
Ufe, Ashland Block ir Insu- 

y rance Exchange — manage- 
riams išpildyti janitoriu reika- 
lavimus pakelti mokestį dc.šim- 
čia dolerią menesiui daugiau.

Daugelis moterų grindų plo
vėjų taipjau sustreikavo, pade
damos janitoriams. Grindų 
*)lov€jos gauna labai menką mo- 
tiestį, taigi ir jos nori šiek tiek 
Jaugiau laimeli. Del tos prie
žasties šimtai miesto didžiuliu 
ofisų vakar buvo neplauti. Con
tinental and Commercial Natio
nal Banko rūmuose dirba viso 
185 j a ni toriai ir 60 moterų grin, 
dų plovėjų. Jie visi mote dar
bų ir prisidėjo prie streikininkų.

Mums praneša, kad namų 
menedžeriai rašinėja dabar lai
škus tiems janitoriams. kurių 
jie adresus turi, siūlydami jiems 
janitoriu vietas. Kadangi labai 
daug yra lietuvių janitoriu, ku
rie galėtų nežinoti, jog yra strei
kas, tai streikininkai persergsli 
visus janitorius, kad jie nesi- 
d|uotų prisigauti klaidinamai
siais namų menedžerių laiškais 
ir darbo siūlymais.

GELŽKELIO DARBININKAI 
RENGIASI STREIKUOTI.

Aštuoniolikos geleži ūkelių 
svičmanai Chicagos apielinkėj 
tariasi sustreikuoti, jeigu kom
panijos atsisakys išpildyti jų 
reikalavimus didesnės mokestis 
ir geresnjų darbo sąlygų.

FINDEISEN AND KROPE 
MFG. CO DARBININKAI DAR 

TEBESTREIKUO.JA.
1>11. I I ~

Darbininkų tarpo matyti ge
ras solidarumas ir visi kaip vie
nas žada laikytis ir laikosi už 
uniją. Prisirašė jau apie 300 
su viršum narių. Skobų iš se
nųjų darbininkų nesiranda. 
Pastebėta, kad keli yra naujų, 
♦ų tarpe randasi ii- lietuvių, to- 

*1 mes pranešame kaip n ūži
antiems, taip ir žinantiems, 

neitumet čia darbo j ieškoti.
laimėjimas priklauso taip- 

nuo jūsų, — o jūsų nuo mu-

Mes vedame sunkia kova su v L

kapitalu ir išnaudotojais, lodei 
meldžiame jūsų šiandien padėti 
mums, o mes rytoj padėsime 
jums. Darbininkas.

MOKYKLŲ TARYBA ESANTI 
STOKJARDŲ MILIJONIERIŲ 

ĮNAGIS.

McAllister mokykloj, 36-ta ir 
Gage gtv., panedelio vakare py
ko mokykla lankančiu vaiku te- vi. 4. C
vii ir motinu susirinkimas skai- 4. C
čiuje viso apie pusketvirto šim
to žmonių. Kalbėtojai kaltino 
Chieagos švietimo tarybą, kad 
ji esanti stokjardų milijonierių 
įnagis ir veikianti taip, kaip tie 
ponai jai liepią. McAllister mo
kykla esanti baisiai apleista, 
švitdimo tarybos negalima jo
kiu budu prisimaldauti, kad ją 
atnaujintų, pataisytų, dėlto kad 
stokjardai to ntaiorį, nes jiems 
čia ta mokykla labai nepatogu. 
Tapo išrinkta komisija, kuriai 
pasiusta vėl kri'iptics į švietimo 
tarybą ir paduoti jai reikalavi
mus.

AREŠTAVO KETURIS 
AUTOMOBILIŲ VAGIS.

Policija areštavo keurjs au
tomobilių vagis: Frank Dona
hue, J. Bussell, Johną Dillon ir 
Art. Longą. Sugauti bevagiant 
automobilių prie Harrison ir 
Jefferson Sts.

DRĄSUS PLĖŠIKAI.

\'akar vidurdienyj, pilname 
žmonių gatvekaryj du plėšikai, 
išlupo iš rankų J. H. Westo 
krepšį su $2000 ir, nušokę iš ka
ro. pabėgo. West buvo Stanley 
Botįgers Clothing kompanijos 
pasiuntinys ir vežė tuos pinigus 
padėti į National Bank of the 
Republic.

STOKA ANGLIŲ.

Ghicagoj vėl stoka anglių. 
Daugelis mokyklų išbaigė anglis 
ir naujų negali gauti. Jeigu an
glių kontraktoriai neišpildys sa
vo žadėjimų, tai daug mokyklų 
turės laikinai užsidaryti.

TRAUKIA TIESON DIDŽIU
LIUS CHICAGOS DIEN

RAŠČIUS.

Prokurro asistentai Wm. II. 
Duval ir Henry Berger traukia 
tiuson Chicago Examiner ir Chi
cago Journal, resp., už garbes 
nuplėšinuĮ ir reikalauja 25,000 
dolerių atlyginimo kiekvienas. 
Anthony D’Andrea, kasėjų uni
jos prež.identas, skundžia Chica
go Tribuni' ir Chicago Herald 
taipgi už garbės nupiešimą ir 
reikalauja 25,000 dolerių atlygi
nimo.

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur

Lewis, sulietuvino Dr. A. J. Karalius.
Išleido J. Ilgaudas.

T U R I N Y S:
1. Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamarck.
3. Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas.”
4. Wes m a n n ’ o P avel d e j i m o teori j a.
5. De Vries’o “Atmaina”.
6. Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
7. Atsakymas Haeckeliui. •/
8. Spencer'io “Socijalis Organizmas”.
9. Spencer’io Individualizmas.

10. Civilizacija—Ward ir Dietzgen.
Kaina 50c.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St., Chicago, Bl.

užpuolimą ant Bowman Dairy

turis buvusius čia darbininkus

išncšė rastus šėpoj 3,030 dolerių 
pinigais ir 200 dolerių čekiais. 
Dirbo jie tris valandas, kol jiems

Pienininkas M. Margolis aps-

už šmeižimų. Reikalauja 6000 
dolerių atlyginimo.

116 S. Laflin; J. F. Youghi, 
47 12 Calumet av. ir Geo. Brown, 
2431 Montana St. Kaltinami už 
vogimą drapanų miesto sankro-

Apdegė groserijų

Advokatas Carioli Gigliotti

iną. Mat teisėjas Landis teis
me advokato Gigliotti klijentui 
pasakė, kad jis pasijieškotų kito

Ties Madison ir Desplaines gt. 
rado negyvų Danielių Lamperlą.

Del slid ūmo nevalomų nuo

ka daug nelaimių. Vakar, pul
dami, susižeidė apie dešimts 
žmonių, o du mirtinai užsiimi- c y - se.

Chas McNeil išsimainė čekį J.

rode negt 
nešluotas.

Benj. Gross, South Chicago 
sanatorijos perdStfriis tapo areš
tuotas. Kaltina jį už suktybes. 
Prieš jį žada liudyti apie du 
šimtu buvusių sanatorijos pa
cientu. V-

sau namus 
nų dolerių.

Edw. M.

rengiasi statydinties

Herbert, sekretorius 
Herbert Boiler kompanijos, ras
tas Windsor Cafe, 1214 N. Clark

kole. Menama, kad jis palša 
nukritęs laiptais ir užsimušęs.

tyj del susižeidimo, Gerard Ga-

kęs namo ligonbučio ambulan- 
su. Gatvekaris užvažiavo ant 
ambulanso, sulaužė jį, o Garvey

Stasys Pankauskas, 10 metų 
vaikas, 2027 Poplar st., tapo au
tomobiliu užgaidas. Areštuota 
Karolį Varėną, 3ę03 Wallace st., 
kuris betgi ginasi, kad ne jis

Miesto taryba priėmė palvai*- 
kvma, kuriuo draudžiama na- v C
cionalį “Star Spangled1 Banner” 
maišyti daiktai! su visokia 
“regtaim” ir šokamaja muzika.

Cook apskričio biudžetui 1917

siekianti 12,477,387 dole-

“grand jury’- pradėjo 
la policijos “gralio”

Frank Gajek, kur buvo pabė
gęs nuo pačios ir tėvų, nusižudė 
Milwaukej. Nusimetęs drapa-

učių gatvekariu ii’ tapo suvaži
nėtas.

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

Knygelė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys “Lietuvių Žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai
na 10c.

NAU J J ENOS
1840 S. Halsted Street, Chicago, Ilk

Sutaisytas is fomwios- 
recepto; suteikto išmintin 
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu
nuo pclimo pilvo ir iarnu, ycr- įl 
A’/čy ftjcaudėfimo, dusulio, galvos 

ta-/ skaudėjimo, nustojimo apetito, ji 
h fl Šalčio galvoj-', cct., ect., Hutai- 
/DU soniaa išdirbčju labai pagalėjusio įl

PAIN-EIPELLERIO- i
seno ir ištikimo draugo šeimy- 
uos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c.
už bonkute visose aptiekose, i 
arba galite užsisakyti tiesiai iš ?
F. AD. RICHTER A CO. 1 

14—BU Washington Street, New York g

EVESKIO Kr, SSnOKYKIA
čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradini 

Ugi augfiCiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, I 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 1 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolltiA 
Ekonomijos, KnygvedystSs.DailiaraSčio, Lai
škų raSymo, Prekybos teisių ir it. Čia gab 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL h 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3108 So.Halsted St..Chica$j

OR. WHITNEY
505 So. 

State gat.
kam. Congress g.

Gydo 
VYRUS
Tiktai

"Atminkite tai.”

Julijonas Vasiliauskas
28 metų amžiaus, persiskyrė 
su šiuo pasauliu Nedėliojo, va
sario 4 d. 4 vai. 30 min. po pie
tų, West Side Ligonbutyje sir
gęs išviso menesį laiko. Pa
liko moterį Petronę ir tris bro
lius, Kazimierą, Pranciškų ir 
Antaną, dideliame nuliūdime.

Visi gimines ir pažįstami 
kviečiami atsilankytu jį šerme
nis ir dalyvaut laidbtiivese.

Velionis randasi po šiuomi 
numeriu: 3346 W. 38 Str. 2-ros 
lubos, Chicago.

Kviečia velionio moteris ir 
broliai.

Vyriškų Drapany Darganai
Nauji, neatimti, daryti am užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuA 
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. GOK I) O N
1415 S. Halsted SU CMciuml m

$5 SįicMai $5
Šis
del

apgarsinimas yra geras už $5.00 
bile kurso imamo šiame įnėnes- 

syje Musų Mokykloje.
- Vį Musų HiBtema ir ypatil-
9 >* ka» mokinimas padarys
irK. lua Mnovu u trumpą lai-

^cs didžiauBtu* 
fili /u lr RcriauaiuB kirpimo— 
III designing ir niuvimo Hky-

riuB, kur me» Huteiknime
■F praktiSką patyrimą kuo-
Hl met ra°kyHitČB.
H Elektra varomos mali-
91 SiOl noB mu8d (Buvimo ūky
B llv 1 ^1 Uuos«.
S įlc į rJl Jt|« e»at« utkviečiam
P UKSblj aplankyti ir pamatyt

-F WWMff musų mokyklą bile la» 
KU - (Beną tr vakarai* ir gauti upacialUkai 
oigią kaina laike ftio mėnesio.

Petrenoa daromos pagal Jų»ų mierą — bil« 
BtailėB arba dydžio, iŠ bila madų knygom.

Diplomai duodami mokiniame.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. V. KASN1CKA. prmcl»«liui.

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

HE A MASTER OF GOOD ENGLISH
If you don’t know English Gram

mar, your English is poor. We have 
prepared a verv practical ENGLISH 
GRAMMAR CORRESPONDENCE 
COURSE, with all necessary Lith
uanian explanations, which will 
give you an excellent command of. 
the luiglish language.

YOUR SPARE TIME — thats all 
wc ask. If you follow our instruc
tions you will soon be able to speak 
and write English correctly and 
fluently which will be a source of 
pride for yourself and envy to your 
friends. Write for particulars befriends. Write for particulars 
fore you forget. ’ .

AMERICAN 8CHG*L
. OF LANGUAGES \ J| 

17H W. 47th St (Dept. N>
Jit ‘ 4-1 ■.

VYRAI
Jeigu jus esate nusiminę, del to, kad 
jųa esate neišgydyti kur nors, jus 
esat užkviesti pasitart su Dr. Hodgens 
apie bile ligų, silpnumą arba priva- 
tikką negalę. Ateik del draugiško ar
ba ištikimo pasikalbėjimo. Tas jums 

nieko nekainuos. Jo dvidešimta metų 
patyrimas gydyme sergančių, silpnų, 
liguistų vyrų, yra užtikrinimu, kad 
jus busite pasekmingai išgydytas.

Jeigu Jus peržengėte gamtos įstaty
mus, jus neturite mąstyti apie vedi
mą iki

Daugelyj valstijų 
daktaro apžiūrėjimo 
pavelijimo, Illinois, 
turės tas pačias tiesas. 
SENOS ŽAIZDOS EPTTHESIAL AU
GIMAI ir odos ligos išgydoma ant vi

sada ištikimu, turinčių ypatingą veikmę kraujo gydymui, gyduolių. Jos veikia tie
siai ant kraujo celių, panaikina nuodus ir sugrąžina vidurinius organus į normaBi- 
ką stovį.

Patinę arba pasididinę gyslosXwAi.^tSX 
cirkuliacija, širdies plakimas, rūgštis pilve, silpna atmintis, žemas gyvumas—lėta 
cirkuliacija. VIENU SAVAITĖS GYDYMU UŽGANĖDINS JUS JO TEISINGI VAI
STAI. Ar jus kentėsite ilgiau nuo tų negalių ar atsiduosite i jo rankas ir buk ant 
visados išgydytas tiesioginiu budu ir kaip galima trumpu laiku?
C’l • J! _ • TURINTI SMEGENŲ SUIRUTE,Silpni, nervuoti vyrai kenčianti nuo neprotingumo, pa 
baudą nuo nenuosaikumo ir užgavimo, pamatysite, kaip greit tikra gyduolė tikroje 
vietoje ir laike atliks darbą. Prašalins nustojimą energijos, ambicijos ir stiprumo, 
sustiprins ir sušvelnins svarbiausius organus, priklausančius žmoniškumui.
Irtlzclži DifolAo REUMATOS KLIŪTIS ant visados išgydoma i 
illKSlU, 1 IISICS 30 dienų, jeigu nėra kitų susdėjimų. Šios ligos efete- 
mntiškai ir gatavai pasiduoda kraują darančiom ir kraują valančiom gyduolėm®.

A v j g* UŽNUODINTOS IR SUTINĘ gilės, gauna kasdieną ati-
AS11OS UITOS} dą ir yra pastovinčiai išgydomos į keletą dienų. Šios 
ligos, jeigu nesulaikius, pasieks neišgydomą susidėjimą. Protingam žodžio pakanka. 
ATEIK DEL PASIKALBĖJIMO UŽDYKA.

Dr. Ilodgen’s pilnai įrengta lalx>ratorijn ir X-Ray egzaminacija ištirs ir paro
dys tikrą stovų vidurinių organų. Nėra spėliojimų. Dykai X-Ray egzaminacija.

Metodus išmėgintos, priskirtos ir pagerintos, kaipo geriausios gydymui ligų ir 
silpnumų ypatingai del vyrų. Jus gydydamies pas jį pamatysite jį ypatiškai ir }- 
gysite naudą jo daug metų patyrimo. Juh žinote su kuo jųe turite reikalą. Pi
giausia mokestis. Sutvarkyta pigiausia mokestis. DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
1NRENGIMAS OFISO IR LABORATORIJOS aprūpinimui 914 arba pagerinto 60S. 

• Jus galite turėti “Paslėptą plėgą” ir to nežinoti. Visi ligų apsireiškimai greitai 
panaikinami. Neatidėliok. Ateik šiandien.

nODGENS,DK. I. W.
Ištikimas Specialistas, 

Aštrių ir Chroniškų Vyriškų Ligų.

Užnuodijimas Kraujo

neturite mąstyti apie 
jus galutinai pasveiksite.

tiesos reikalauja 
pricft iš£m*w»q 

be nl>ejo, greitai

DR. I. W. HODGENS
Kampas Dearborn ir Monroe Sts., Chicago, III.
VALANDOS! 9 rrt-° ® vakaro. Utamlnkals ir ketvertais nuo 9 ryto 0d
5 vakaro. Nedaliomis nuo 9 iki 1 ,

35 So, Dearborn Bt., Crilly Ru Utting.
antras nugitax, kambarys

Prieš Kaspinės arba Pilvines Kirmėlės
Aš esu gydęs vyrus per 20 metų ir 

dabar pranešu vartojimą Naujų Me
todų, kuriąs aš tikrai gvarantuoju 
duoti pageidaujamas pasekmes; Aš 
neimu nė vieno dolerio iki aš tikrai 
neišpildau savo žodžio ir sutarties. 
Jeigu jus turite syphilį (kraujo už- 
nuodijimą) bile privatišką ligą krau
ju užkrėstą arba dabar pūlius, Va
ricocele, Silpną pūslę arba inkstų 
ligą arba jei jus esate nct^l žmogus, 
kas turėtumėt būti, tuokart leiskite 
man parodyti jums ką aš galių pa
daryti. Būti išgydytu, taigi neati- 
dčliokitc, pamatykil mane tuojaus. 
Mano ofiso valandos yra nuo 9 ry
to iki 8 vai. vakaro.

Patarimai dykai. Užkviečiu atsi
lankyt.

Doctor Whitney
505 So. State Street.

KREIVOS AKYS
Gali but išgydytos užtikrinančiai.

l^r* Krankliu O. Car- 
ter, garsus akių gydy- 

dMRjy u tojas Chicagoje, au- 
bauja naują gydymą 
del žmonių kreivų a- 
k ’ D;

-Jis užtikrina galuti- 
na^ atitaisyti dargi 
blogiausiuose atsitiki- 
rnuo.se kreivų akių bi

le amžiaus. Jo •įįE'otodos yra ORL- 
GINAI.IŠKOS—J^ft’GIOS—BE SKA
USMO — VISUOMET PASEKMIN
GOS, atlieka į 15 minučių ten pat 
savo ofise be cbloroformos arba 
pjovimo muskulų ir be akinių.

UŽRAŠYTA VIRŠ 950 IŠGYDYTŲ. 
19 METŲ PATYRIMO ant STATE St. 

Kainos vidutinės, taip kad dargi 
neturtingi darbininkai neturi pasi
likti kreivomis akimis..

Del platesnių žinių rašykite ar
ba ateikite.

Keletas kreivomis akimis šiuo lai
ku išgydvta.

Jus galite nueiti ir pasimatyti su 
jais ypatiškai: — P-le Sala 2605 So. 
Trumbull Ave; p as Emil John, 4347 
Lincoln ave; p-le Lillian Kolar, 1503 
W. 17lh St.; p-as J. Danus (vaikas), 
5001 So. Donore St. Visi Chicago.!.

FRANKLIN O. CAREER, M. D. 
Akių, ausų, nosies ir gerklės 

Specialistas
120 South State Street, Chicago. 
Valandos: 9 ryto iki 7 vakare; ne- 
dėliomis: 10 ryto iki 12 dieną.

Tūkstančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok palįs 
apie tai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kitų ligų ir 
lodei negali išsigydyti.

Jei kaspininė kirmėlė yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo 
glcvėtos išmotos, paeinančios iš kaspininės kirmėlės dalies.

Žmonės sergą tąją baisia liga, paprastai jaučia dideli skaudėji
mą pilve; jiems rodosi, tartum kas iš vidurių slenka augštyn į gerk
le, verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšlinė žarna, neturi noro 
valgyti, naktimis negali užmigti, jaučia didelį nusilpnėjimą, kar
tais labai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurių sukietijimai, gal
vos skaudėjimą, spindimą ausyse, taip-jau skaudėjimą po krutinę.

■ Daugelyj atvejų įvyksta nervų suirimai, kraujapludis pas mo
teris, nereguliariškumas andrapanių, traukymas ir pagalios bai
siausia liga — nuomirulis.

Jeigu kas tokius apsireiškimus turi, tai be abejo jis turi kas
pininę kirmėlę ir jeigu nori iš to išsigydyt ant visados, per kokias 
penkias (5) valandas, tegul tuojaus kreipiasi pas innae.
I fl *9 1332 Milwaukee Avenue
M—A. Jl I. d* X. Inėjimas nuo Ellen Street 

Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare,
nedėliomis it šventėmis, nuo 9 ryto iki 12 pietų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th SU arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina SU arti 12th 
St., Chicago. Ill.

T .. RUSSIAN 
TURKISH"^I -

WtTH SAU

25* 
75< 
toll

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

maistas f uleikdavo 
atsiliepdav'o skilvyj

Kas mane išgelbėjo nuo varginančių Birų? 
Salutaras Hitleris. Aš per praeitus 4 metu* 
buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo Ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas 
man daug nesmagumo —
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. JHeg- 
liai suimdavo po krutinę, šonuoee ir strčnooo 
Niekur aš negavau pagelboe del savo gveikatoa

■ Bet kada aš pradėjau reikalauti Safat&ras BU* 
** teria ir Salutaras, Regulaatria, del moierą. 
j pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbi, 

jir pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius aš 
savo paveikslą nelegaliu pažint Ir ]<a)lk*D 
laiminga naudodama Salutaraa Bitter iru Kai
na $1.00. Galima gauti goresniuose sali u nuo
šė ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis įž

8ALUTARA8 CHEMICAL INSTITUTION 
Žolės nuo visokių blogumų.

P. J. BALTRENAS, PBOI

1709 So. Halsted St., Tel. Canal 6417 Chicago, W

Jis mane Išgydė!
Jums nerei kia mokėti dolerio 

iki nebusite išgydytas
Nėra ligos arba susikrovimo ligos, nuo kurių vyrai ser

ga, kurių aš daug kartų nebūčiau gydęs.
Dr. F.L. Talcott

Specialistas
Del vyrų ligų.

Greitas pagerinimas pajaučiamas nuo mano gydymo yra pasakmė mano ilgo 
tyrimo. Be gaišinimo mano laiko spėliojimui, aš pradedu tikrą metodą tuojaus. AŠ 
liu pasakyk jums į keletą minučių, ar aš galiu jus išgydyti ar ne ir aš negaišysiu 
sų ir savo laiko, jeigu yra abejonė.
Aš turėjau puikausią pasisekimą įgijimui greitų pasekmių.

Aš pasekmingai pydim dabartines ir nžsisenėjnsias ligas, sypbilj. Kraupi vr/imodiji- 
mq, vyrišką silpnumą, Varicocele, Stricturą, Pūslės ir Inkstų kliūtis ir visas vyrų ; 
betvarkes. 1

/y V Visi tie, kurie negali atsilankyti j mano ofisą,turi atsiųsti 
del mano dešimts dolerių naminio gydymo.

Mi ■ Ofiso valandos: 9 vai. ryto iki 9 vai vak. Nedėliomis taip pat*
Ikmi Kr I privatiškas įėjimas per Casino aptiek*.
pi* La lalvUllNo. 80 South Halsted Street, Chfcaąo. >

pa- 
ga- 
ju-

rnuo.se


Sereda, vasario 7,1017;BA U J I'E N Chicago. Ill

Pranešimai Pajieškojimai

OFFEE

norinčiu

•.an.iiūTs:

Or. O. Blumenthal

Garsinius “Naujienose

The J 
Best

mokyklos.
Cliicagoje
Komitetas

30 iki 8 ir 7 :8Q iki 9 vakar®. q

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos,,, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dieno-

mbarią. šviesus gyvenimas 
tai, 11 kambarių, elektrikf 
nė. garage, visi įrengimai,

plovėją.
Chicago (’leaning Co 

W. Washington Str., l’ooi

/iii i 
pnžindinli lietinius su 
kl;i ir gimti kuodiiugiau

K. NURKAITIS 0. D
Oplamctristas ir Optikas 
Pritaikau akinius pagal 

valstijos tiesas.

C kieti go j e 
nean Associ

ation of Foreign League News
papers, Chicago Association of

HU KAI.AU.IAM dim 
prie moterišką drabužiu 
gi ooiTatiuiu ant mašii

i
 PIRK SAU visas Plumbavoji- 

tnui reikmenis tiesiai už “who- • 
lesale” kainas. Mes parduosi- , 
me visiems.

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

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

«'f* «K* • *A*

(Pasarga.—Draugiją pranešim tra «ke4*>i*me 
INI •imokewtie*. Pranešimai betgi tori trot 
RtMtaodlami Ii vakaro, laiškeliu arba teiefoun- 

tą pači® dieną, kada apnnadtnama* 
Moarahb, nebegali imt (dėti. — '‘Naujieną’*

rykus. R. 
('ago. Al 
važiuosiu

mokėt'randa, Aš buvau pirkęs ant
rą storą auksinių daiktą, bet kada
ngi man bnyo neparanku du Storu 
turėt taigi 
parduoti, 
storą — F. 
Chicago, J]

Pajieškau sav 
ckienės, kuri mane 
ir išsivežė sunu 5 metu amžiaus ir savo 4r C
motiną 65 metų. Ji pati buvo 26 metų 
amžiaus, 5 pėdų ir 3 colių augučio, gel
tonais plaukais, mėlynomis akimis; ka
lba vokiškai.. Kas žinote, arba matėte, 
praneškite. (Girdėjau, kad išvažiavo 
j Cleveland,. Ohio.).

Kostantas Pronckus, 
732 ,Wt 19 St

mokslių skaičių, palengvinus 
įgyti norintiems mokslų ir tuo- 
mi pagerinti jų būvį. Tam tik
slui buvo atidarytos vakarines 

Paskutiniu laiku 
įsisteigė “Jungtinis 
uiklėjiinui ir pilie-

Kaip seniau, taip ypač pušku 
tiniu laiku, šios šalies moksli 
departamentas pradėjo laba

nuosavybė.a

i nuosavybė.
patartina būtinai perskaityt 

rm darbo žmogui, nes ji duoda pa

S LA. 139 kp. rengia paskaitas 
£ario 7 d., 7:30 v. v. Broliu * 
ruinilų svet. Orele kui ja skai- 
s Dr. L. A. Graičunas temoje:

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

JAI. Humboldt 4613

’RTU paaukaidi $165 seklyčios 
vėlinusios stuilčs už $32, valgo- 

kambario siūlą ir 
Karpei as $10. Ko

įveikslai. firankos

angliškai, rašyt, skaityt, skiui 
liavimo. l ain tikslui yra aprin 
kta MclAlisler viešoji mokyki;

ge g; 11 v i ų, t. y 
pačiame lietu

siems dėkai.
.Jonas Šileika,
Tvarkytojas McAllistei 

vakarines mokyklos,

EI K \ LAI J AME gerą ii 
prie punlavi fu*jimo na 
Puiki proga išmokti H

ii ir u/<Iii'bti gerus pinigus be
lam da- 
vakarai s 

i ši \ gos.

mas, pilnai Įrengtas, ūkiški įrankiai 
arklys, vištos, užtektinai angliui ii 
daržovių iri pabaigai žiemos. Rei 
kalingos lik sėklos pavasaryje. 5( 
nuvažiavimas i Chicago. Savinika*

REIKALINGAS duonkepis—pi r 
marankis. Kepamu balta ir juodi 
duonos. Kad hutu blaivus. Maža: 
daibo ir gera mokestis. Atsišaukiu 
i "Naujieną'1 ofisą, N 22.

moteris urbi 
virtuve sali 
vai. r\ to iki

s i m o k i m 1111. (r a I 
J \ kui visą laiką 
ir šventadieniai

1644 
1886 
2612 
1217 
1882 
1818

lan

GARSI SANTOS KAVA.GAKS1 SAJMTUb KAVA. gK 
Visur parduodama po 28c ir S 
po 30c------------ --------- , i V V

z

Pardavimui COCOAWoman's

k ADAšaukia šiuo adresu:

norėsiu:Randai

sumigusiu svetimtaučių likimu,
Chicago, 111.

ma tiems, kurie nori pramokti ■prlsiuntincul

ROSELAND, ILL. Phone McKinley 1617visiems gerai žinomasEarn tikslui yra aprin-
DYKAIkta PL IKI VIETA išraudavo]iniui ka- J. J. HERTMANOWICZvasario Kiekvienas darbiuinkas arv
wnetiiwt

ant

Mc DON N ELI\ II! PARSJDl ODA BUCERNŪ
kuodaugiausia publi

sh ii like Reikalavimai 11 oni »re

u/.si inlere-

M. l'radin.

susirinkimą
namu

11'

Chicago, III.

tli. V? V’lS7i(!EWICZmer-i misti

SCHMIDT.sek retoriniuLeague ii'
$20 Komodos, bra-Antanas K.

I u

PRASĖSIMAS.
m o k i i ii a m s

i nenešiu i

tuojaus turi keliauti j vakarus. Pačiu Allisler vakaraus nlokvk-
kriaučiąlink organo. Telephone Yards 5032

nuo
I.. KASPER,ŽINUTE CHICAGIEčIAMS.

REI KALAUJAMA patyrusią

Room
3108 Wallace St.,

Kepama

Chicago, 111.

formos.

('.h ieago
Seimvna v

111!) W. Division St., (Ihieago.

mas

R EIK A LAI 'JAMA merginą dirbti

Chicago. HI.

Šimto skaisčią
rnergin ą

mo krajaus
GYDO VI

(
nih

parduoti; Pasiskolinti Pini
gus; Išdirbti Raštus; Inšiu-

1871
2054 
1045 
1510
2880

American Scbod 
<rf Language*

Š*.

A«wiDiw.(hr» 
kUkykta

ir pusininko, taipgi reikalaujama ci-

duonkepis—pir- 
balta ir juoda 

blaivus. Mažai

ant mašinai/ Darbas 
Hera mokestis. Rci-

greitu laiku.
4400 Washtori avi'.,

Or. fl. I. EPSTEIN
CUTT0 JAS ir CHIMRCAS

WEST BIDE
Milwaukee At.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
W. Madison 8t.
W. Madison St.

vasario 7 d.. T.’umiliuim 
neje, 1-117 So. I9th Am

au
šino

Com murce,
Club, linn
League, Women’s City Club ii’’ 
daug kitokių organizacijų.

o

tys Dr. L.
“Amatai
Prašome

saldinas geroj vie- 
dirbtuvės. Biznis 

Parduodu delei ne-

PARSIDt’ODA 1 volkeisis vertas
200 dol. už 85 dol. Šo\vkeisai 4 po

patarnavimą duos jums pi
giai, patvres ir nuo seniai

B e n d r a 1 a i k i n ė s nuosavybės
P r i m i t v v i šk a s k o m u n i z m as.

akrą ūkę su viena karve, viena kiau
le, 20 vištą, 100 vištukų ir būti ne
priklausomą $1.00 inmokėti, $1.00 j 
savaitę. Del platesniu žinią riLŠy-

Praktikuoja 25 metai.
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan |3t., kertė 32 st

w. s. s. 
vv.

REIK VEAl’JAME patyrusią vyrą 
del apdaromo dešrą ir dirbti lauke

Nuo 10 -12 pietų, ir 
Telephone Cannl 3110

Kampan 18-tos gatvėH Ant Platt’s Aptieko*
Valandų®: nuo U ryto iki 9 va. Nedeliomis nuo 9 r

Pieta?

i

■ ■

ii I

repe-

Miss Addams, Mr. Joluis-

I’ASIRANDAVOJA 5 puikus kam
bariai labai pigiai. Norintj.s gerą, 
šviesių, švariu kambarių, teiksitės

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

Arti Lake St.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

Nuosavybes 
Išsivystimas

mis ir vakarais, viskas pui
kiai, darbas kiekvienam 
žmogui. Ateikite arba ra
šykite :

PARS1DVODA pieno supa labai

ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedėldic- 
niais vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Yards G87

matinį supratimą apie nuosavybės išsivy-

sijo.j, pajieško savo brolių, Dominin
ko ir Ignaco širkų. Gyveno St. Louis 
Mo. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

V. Petrauskas,
4530 So. Paulina S., Chicago. Ill.

kėt, likusius jio s25 mėnesy je, arba 
mažiau. Kiaušiniai dabar parduo
dama 60c tuzinas.

PARSIDUODA 
toj prie didelės 
gerai išdirbtas.

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu visiems 

i plunksnos draugams, kad aš 
I baigiu versti Hermann Ebb- 
inghaus’o PSYCHOLOGI 
JĄ.

. ,1’AUSIDVODA FOTOGRAFIJŲ 
D1RHTVVĖ

PARSIDVODA saldinas su namu, 
arba be namo; taipgi du lotu. Prie 
saldino yra didelė svetainė ir 4 pa-

W. Chlcagn Ar.
Blue Island Av.

North Av.
Hals1<?d St.

Habited BL 
12th St.

7:30 val. vnk.

200.00 gatavais pinigais nupirks 
gerą ant dvieju šeirnvną namą arti 
Cram' Co. fabriko ir lietuviškos ba
žnyčios. Likusius pinigus išmokėti 
ĮK) šią . mėnesį. Kaina $2350.

2 augsią namas. 6 ir 6 kambariai, 
didi stainė užpakalyje. Maudynės, 
gazas, tik $5000.00, vertas $6000. Ke
letą 30 pėdą pločio lotą arti Crane 
Co. nepaprastai ingiai ant mėnesi
niu išmokėjimą.

ZARELLO, WOZNIAK and CO.. 
27U3 Wr. 47 St., Chicago, Hl.

■
•> T* ♦■/J * K t > ’■ < • AT»4

Dr. C. Z. Vežei is
LIETUMS DENTIST*

! m . ra i s: n h o t? r>lo iki I flA 
Nedaliomis i u tarimu,

47)2 Em Aahland A y a.
arti 47-ton aatvii^

Phone: Yards 4817

AKIŲ SPEC.!ALIBIAfc
AFIa IšegzamiKimjp.m DTK Ai 

Vala^dof.: Nuo 9 ryto iki P 
mis ruo 10 iki 12 diena.

444& S. ASHLAND AVjE., kswipai H

!
 PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 

Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popierot 
CARR BROS. WRECKING CO.

t 3003-3039 S. Hoisted St., Chicago, III

WJ

tinimui suaugusių ateivių”. į 
šį komitetą įeina svarbios orga-

surudomis 
los iki 9-

$800 Grojantis Piaiąis už pirmą pa
sini) imą; $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago, Ill.

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING

78 'Jf. Monroe 8t., H«»m 1887.
Chicago, Ill.

Phone# Central 6107 Jr 61$8

į muši} flio- 
as. Mokina- 

Klesose Irgi (uji-
1 riid£iamok>M<

moka augščiausiasMARKOWITZ
kainas už semi'

“treis” sowkt'isu.
Pasiskubinki! ateiti, nes aš už tai 

taip pigiai parduodu, kati iniui reik

PASIRANDAVOJA garage del 2- 
ją mašiną.
1926 (ianalport Avė., Kampas Siring

Telephone Humboldt 1271

M. SAHUD M. D.
Benas Ruane Gydytojais Ir Chirurgai. 
Specialistas Moteriikų, Vyriikij ir Vai

kiškų, taipgi Chroniškų Lijrų.
OFISAS: 1679 Milwaukee Ave., 

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

(Lint nuo z\BC, baigiant amatų 
ir augštesneniis mokyklomis.

9 vak. nedčld. 10 12

alingu. Labai gera mo- 
KLEIN PROS.,

PAJIEŠKAU KAMBARIO su val
giu, ^\’est Side, tarpe 18 ir 24 gal
viu. Kas turite kambarį arba žino
te, malonėkite pranešti.

A. Palanius, 
11)719 Perry Ave., Chicago, Ill.

TURTU paaukauti $165

Prirenka visicma tinkamu* 
nuoja ir patarimu* duoda, ly 
784-88 Milwaukee Av»., arti C 
lubv*. VALANDOS* Nuo 9 
ruL Nadėliomis nuo 9 iiryto

TeL Hay market 2414.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 sc-

K. Jamontas,
1810 S. Daisied St.,

REPETICIJA.
Ketverge, vasario 

fvyks “Kontribucijos” 
ticija. Lošėjai malonės at
silankyti visi, kad nesutruk- 
džius darbo. Vieta — Ra- 
šinskio svetainė (731 W. 18- 
'th st.). Pradžia 8 vai. vak.

Dram. Rat. Valdyba.

VALANDOS
2 5 po pietų; 6- 

GYVENIMAS: 3311 So. Union Avė: 
Tel. Yards 537.

Vėliausios manos valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianą su 25 m. gvarancija už $ 115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $50.00. .šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint

PARSIDUODA 4 automobiliai:
1, Wenton Limuzinas;
2) Packard Limažinas;
3) Lozer vasarinis;
4) Catileg 'brokas, geras del duo- 
niaus arba bučernės. Visi keturi 
automobiliai yra vartojami kasdie. 
Parduosiu pigiai, nes einu į kitą už
siėmimą. E. STU PILLIS,

C 
Ill. fl 
Utar- « 

ninko, ketverge ir nubalo* vakūrala nuy U 
f> iki B vai. vakar*, pu nnmnrlu: Č
1(11 MILWAUKEE AVK., CbJcjiK*.. UI. 

Tel. Humboldt 87.

0l J„ Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymą* 
Spcciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo

Vindencta medega slapUm Ilgom
2059 VV. MADISON ST., kampas 

Hoy ne Avė., viri apticko*

ČIA YRA PROGA GYVENIME.
Parsiduoda: vištą ir daržovių u- 
g 2 likeriui žemės, 5 kambariu na-

PARSIDUODA “Ice cream parlor” 
įrengimas, arba barzdaskulyklos j- 
rengimas su trimis krėslais. Aplei
džiu bizni. Atsišaukite šiuomi adr.: 
1.337 So. 49 (d., Cicero, 111.

storas stiklas. Pečius naujus, ver
ias 50 dol. dabar už 20 dol. Taipgi 
parsiduoda namą rakandai, vertes 
30(1 dol už 100 dol.. Dir« Povdas ZsSvitss 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
OELSAS: 3103 So. Ilalsted Street.

Tel. Drover 7179
9- 11 išryto ; 

vakare.

R b. I K A [ .A I ’ J A MI' 100 merginu Iva 
'Ii naujus bovclninius skudurus. žiemos. Rei- 

vasar\ je. 5c

Telephone Drover 9693

Dr. A. i. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

SpeclalktaM Moterišką, Vyrilky, Vaikų 
ir viaų chroniškų litrų.

Vnlandos: 10—11 ryto, 4—6 po pietų, 1—8 va
kare. Nedaliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. irti 34 St. Chicago

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

I JOSEPH C. WOLOT
J* LIETUVIS ADVOKATAS

RuiimiH 902-904 National Life 
So. La Salla St., Chicu£o, 
Central G8cO-Cf S*l. Atdarn:

Pajieškau Onos Karveliukės, po 
vyru — Gužienės; gyveno Chicagoj, 
ant Rridgeporto. Turiu labai svar
bu reikalu, norėčiau susižinot. Jei

LNDP.K SAVO PINKU S i Real Es
tate. kur jie bus saugiai ir neš jums 
gera pelną. Bargenas— 2 augštą 
medinis 2 fintą namas prie karą li
nijos. Kaina $2200. — Tiktai $100 
įmokei grjnais pinigais ir mėne-

kito atsilankyti, dus yru 
svarbių reikalą. N< |)aniir> 
kad yra pakeltus klmisinias

I-O ėjimą, gerklA* 
'•\it>ti, ateikite či* tr 

dau«rlj metų ir

, - . ........... .............. Nedėlicmk iki lt jAhAMb'"
LamptH 19*108 gat., viriu) Banko*, Tek (UlUpflM

kaip suniužimis bu-

lys, 2 vežimai, vienas del pieno 
Iras del expreso. Atsišaukite 
adresu: PICI’ER C.RIKŠTEL1 S, 
1325 So. 50th (3., Cicero, III.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akn«*yis.

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

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

VALANDOS :
G 8 vakarais.

Gyvenimas, 3412 S. Halsted st
Valandos: 8-9 ryte, tiktai.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
i turi įkandančias arba silpnu sJtlt, 1W 
dvo* rbaudėjim,, atsilankykite pu hca*< 

Dr. W. Yuszkiewicz 
1155 Milwaukee Art, - ;

Valandos: Nuo 9 ryto iki f vakar*. 
Nedėliumi* nuo 9 ryto iki I po pivtų-

REIKALINGA bevaikė šeimyna 
prie janitoriaus gyventi. Greitu

Goriausia » «
Le.l <■-. I 1)1 > • Į Q p 
tink *u bent | rU 
tokia, *v

O r. Hamser
AKIU SPECIALISTAIS

Į MKTMA
iš SnadJlId/s

maudy
me, \ isi įrengimai, apie $300 

gr\ mus pinig 
galy: kaina

ris. Vidutiniu amžiaus. Geistina kai 
mokėtu susikalbėt lietuviškai, len
kiškai, angliškai ir rusiškai. Geram 
vyrui gera mokestis. Vieta pastovi. 
Kreipties adresu: 72.) W. 119 St.. M.

uis išdirbtas nuo senai. Galima į- 
eili su lengvom išlygom. Pardavi
mo priežastis — nesupratimas biz
nio. K. Jamontas.
1810 So. Halsti'd St., Chicago, 111.

Montreal, P. Que.,

ligas, žaizdai?, reumatizmų, gal\ 
pkaudčjirną ir paslaptingas lig.

rsitikrink i1 », l.ų jis jm i. vai'
tūkstančius bgonių. )’atuvima<

OFISO VALANDOS: n
HtOO BLUE IBLANp AVĖ

REIK \I A UJAMA -.. 5 vyru ir 3

iią. Atsišaukite tuojaus. Gyveni
mo vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti

Ofisą* ir Gyvenimą*t r

3600 S. Halsted St., kamp 36 M t’ 
Ofbaa atdaras iki 10 vai. ryto, 1—£ U 
po piet ir vakarais. J

Telephone Drover 4974

gatves; pradžią 7:3/1 v. \akun 
Nepamirškite, nes Hirinie dau 
svarbiu reikalu, Midoiičkite a

j Dr.M.Stupnickl

1
8109 So. Morgan Btn Chlcag®.

VALANDOS; nuo » iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki M vakare.

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
KOKESI’ONDENCUINIS SKYRIUS.— Kiekvienas gfah limoktf 

į ANGLIŠKAI labai givitai tašo namuose iš lekcijų Butaleytq 
8ypač tam tikslui. Sis kursas yra labai parangjs kiekvienam* 
nkuris neri greitai išmokti Anglų kalbos, bet net .ri progo? )an- 
ikyties | niuk>k'iį apatiškai. Geresniam persitikrinimuV »inn- 
jčiatne gražiai iliuslrnotiį, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA
■ DYKAI. Raa>k LAĮkų tuujuui-; indek d\i markes prUiuntimnl
■ KATALOGO.
KLE8Ų SKYRIUS. — Tiems, k.ric gali pribūti 
kyk’ą ipatiūkai, turime dienines ir vakarines kk 
me daugiau valandų negu kitos mokyklos, 
rne atskirą kursą, sutaisytą musų pačių 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau 
turimo GliAJSIM AR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. I8th St., ir 1741 VV. 47th St.

Laiškue adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicafo, HL

1101 VT. S2nd Kt.

SOUTH BID!
1012 Wentworth
1427 R. HalsUd
4729 8. A*hlau4

mgs . imsiovus (Inruns, gern mokes- 
slis, puikinusius dirbamosios vietos, 

poilsio laikotarpiai rylą ir po pie

tą. Atsišaukite į .superintendento o_- 
fisą. OPPENHEIMER CASTINGS 
CO., 1020-8 West 36tl> Street, Chi
cago,J1L
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REIKALAUJI AKINIŲ
T Jeigu kenti galvon skaudėjimu,
£ Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Iž aki<,
3 Jeigu Tau skauda akys,
g Jeigu skaitant raides susibėga į kruv<,
Įe Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
S Jeigu turi uždegimą akių.
g Jeigu tau skauda akys skaitant arba aluTsaf, tsskarf |t
£ .reikalingas akinly.
g Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 m t tu ><«* J tyrimo Sv. Vaitckaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jąsu akli U 
❖ akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
£ JOHN J. SIVJET/XINA
X .ZVlciLX UB p-€2Cio.li*t£lfc£
¥ TEMYKJT MANO U2RA5A.

SPECIALIAI parsiduoda rakan
dai. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1822 S. Ilalsted St..' arti 18 
gatves. Chicago, HI, Nuo 6 iki 16

‘O'RTB BUM 
m W. Dhrteios 
'< >T W. Nortli Ai 
V 40 hcoJj* Av 
> - 4 4 L’ncoln Av 
I41> N. Olarfc

i Specialistas mot e r Ūkų 
į vyriškų Ir vaikų ligų
11

J. R. Reiersdorf and Bros.
932 W. 381h Place, Chieago, III,
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