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Wilsonas pareikalaus dar 
500.0UU wviii Suv.

Vaisi, armijon
Jei neatsiras liuosanoriy, kareiviai prie» 

varta bus paimti

Maisto riaušes New Yorke
Aštrios bausmės už mėginimą su= 

žinoti Suv. Valst. kariškąsias 
paslaptis

KONSKRIPCIJA GRĘSIA 
SUV. VALSTIJŲ GY

VENTOJAMS.

WASHINGTONAS, vasa
rio 21. — Prezidentas Wil- 
sonas ir ministerial turėjo 
posėdį. Į posėdžio pabaigą 
nutarta, kad prezidentas pa- 
reikalus, iš kongresą pirm 
negu jį išskirstys, dauginus 
kareiviu suteikti valdžiai. c

Prezidentas mano pašauk
ti eilėsna 500,000 vyrų. Ir 
kareiviai, jei liuosanorių ne
atsiras, bus paimti prievar
ta. Manoma, mat, paskelbti 
priverstiną ėmimą armijon 
vyrų amžiuje nuo 20 iki 24 
metų.

MAISTO RIAUŠES NEW 
YORKE.

1000 moterų atsilankė į miesto 
salę; čia kai kurios ją buvo 
areštuotos; kitas išvarė polici
ja lazdomis; yra sužeistą.

NEW YORKAS, vasario 21.— 
Keletas šimtų moterų iš biednų- 
jų distriktų krūvoj atsilankė 
prie miesto salės šaukdaoms:

“Duonos mes norim!’’
Negalėdamos išsiversti, nes 

pragyvenimo reikmenos pabra
ngo keleriopai sulyginus jas su 
algų pakilimu, moters atėjo prie 
miesto salės, idant išdėsčius sa
vo vargus mayorui Mitcheliui. 
Daugelis moterų vedėsi su sa
vim ir kūdikius. Moters užpil
dė šalygatvį mėgindamos įeiti 
miesto salėm Policija daboju
si salę uždare vartus. Sargams 
pasiskubino pagalbon daugiau 
policijos. Atsilankiusiom tapo 
pranešta, kad majoras dar ne
atvyko.

Minios vadovei Mrs. Ida Har
ris ir dar trim moterim leista 
įeiti priemenėm

Už kiek laiko miniai tapo pra
nešta, kad mayoro nebusią vi
są dieną jo ofise, o mitingą ap
svarstymui maisto dalykų jisai 
sušauksiąs kitą dieną. Tuomet 
viena moteriške iš minios pra
bilo į susirinkusius nuo miesto 
salės gonko. Ją tuojaus polici
ją areštavo.

Kuomet policija arešatvo tą 
moterį, minioj pasimirė suirutė. 
Moters sumanė atimti areštuo
tąją* Policija paleido darban 
lazdas. Daug moterų smarkiai 
sumušta. Pagalios moters liko 
nuvytos nuo miesto sales, o ap
linkui salę tapo apstatyta sargy
ba.

Moters kiek atsitraukusios 
nuo namų vėl ėmė šaukti:

“Mes badaujame!**

Raitoji policija betgi‘atvyko 
neužilgo ir išvaikė jas ir nuo
čia.

Minia tečiaus neišsiskirstė. Ji 
pasileido Eastsįdės turgavietes 
linkui ir-čia apvertė keletą ped- 
lerių vežimų.

Dar trįs moters liko areštuo
tos.

Riaušės padare intekmę ir į 
miesto viršininkus, kurie šiaip 
nejautrus yra ir negreitai nu
girsta žmonių balsą. Moterų 
balsą jie užgirdo ir tuojaus va
kar ėmė tarties ir galvoti, kaip 
užkirsti kelią maisto kainų ki
limui, kurs išsaukė riaušes.

Joseph Hartigan, svarų ir mie- 
rų komisionįeriąs, kreipėsi į vi
sos šalies agrikultūros ir mais
to bei turgaviečių komisioriie- 
rius padėti aprūpinti New Yor- 
ko turgavietes maistu.

Maisto kainos New Yorke tie
siog nebepakenčiamos. Bulvių 
svaras kaštuoja po 5 ir net 7 ce
ntus; cibulių svaras — po 15 ir 
18 centų. Negeriau dalykai sto
vi ir su kitokių valgomų daik
tu kainomis. C

Sulig policijos nurodymų, 
riaušėse dalyvavę apie 1,000 mo
terų Rrownsville’je. Riaušes 
betgi ne vien tik šioje vietoje 
įvyko. Tokių pat riaušių buvo 
ir kitose miesto dalyse.

Manhattan miesto dalyj ped- 
leriai sušaukė susirinkimą. Jie 
aiškino savo kostumieriams, 
kad jie patįs turi mokėti už vis
ką brangiausiai ir todėl negalį 
parduoti pigiau, negu jie par
duoda. Minios klausės tiesiog į- 1 
kaltosios, neapykantos pagautos 
prieš maisto spekuliantus.

Išrinkta komitetas atsilanky
mui į mayorą Mitchelį pareika
lauti, idant jisai imtųsi ra- 
dikališkų priemonių tam nepa
kenčiamam gyvenimo reikmenų 
pabrangimo pašalinimui..

SUV. VALST. SENATAS PRIĖ
MĖ AŠTRIAS PRIEMONES 

PRIEŠ ŠNIPUS.

WASHINGTONAS, vasario 
21. — Paduotas kongreso užtvir
tinimui Washingtono adminis
tracijos bilius, grąsinąs aštriau
siomis bausmėmis už šnipinėji
mą dalykų, paliečiančių šios ša
lies apsaugos pienus, tapo pri
imtas senate didžiuma 60 bal
sų prieš 10.

Kalbamas bilius sumanytas: 
1 - • Prieš tas ypatas, kurios 
bandytų gauti informacijų apie 
šalies alivyno stovį; 2 — Prieš 
tuos asmenis, pas kuriuos bus 
užtikta žinios arba užrašai apie 
dalykus, paliečiančius šalies ap
saugą; 3 — Prieš ypatas, siunti- 
nejančias paštu laiškus, rašytus 
nematomu rašalu ai’ affidevitus 

tikslu padaryti intekmę j šios 
ar kitos kokios valdžios politiką; 
—Prieš šmeižimą kitą šalių val
džios atstovų; 5 — Prieš ypatas, 
kurios mėgintų daryti noustolių 
nuosavybei pavienių ypatų ar 
korporacijų, esančių draugiš
kuose santykiuose su Suv. Val
stijomis šalių; 6 — Bilius palie
čia konspira torius, darančius šio 
j e šalyj suokalbius prieš svetini, 
valstybes; 7 — Prezidentui su
teikiama gale sulaikyti išgabe
nimą amunicijos, skinamos iš
gabenimui, jei tatai laužytų ša
lies neutra|iškunią; 8 — Prieš 
suokalbius, padarytus tikslu už
kenkti laivams, vedantiems pirk- 
lybą su svetimomis alimis.

Už augščiau nurodytus prasi
žengimus bilius grasina baus
mėmis ilgų metų kalėjimu, di
dėlėmis pinigiškomis pabaudo
mis ir net mirtimi.

Mirties bausmė grasia kiek
vienai ypatai, kuri kares laiku 
teiks ar bandys teikti priešams 
žinias apie šios šalies apsigyni
mo pienus.

Karės skalikų užsi= 
puolimas ant socia= 

listų aldermanų.
Kaip ir reikėjo laukti, ka

rės skalikai, džingoistų Tri
būnos sugundyti, padarė 
miesto tarybos posėdyj už
puolimą ant John C. Kenne
dy, socialisto 27 wardos al- 
.dermano, už tai, buk jis pro
testo prieš karę mitinge Hod 
Carriers salėj gundęs žmo- 
neę kelti reyojiuciją, jeigu, 
Amerika įsiveltų karėn.

Įndpmu betgi, kad tie “ka
rės šunes” užpuolė socialis
tus aldermanus pasislėpę už 
moters sijono. Tarybos po
sėdyj tapo perskaitytas laiš
kas, atsiųstas vienos Mrs. 
Kathryn Rutherford, pasi
rašiusios kaipo pirmininkė 
3 wardos Woman’s Fellow
ship Citizen Club. Laiške ji, 
būtent, reikalauja, kad soci
alistai aldermanai, Kennedy 
ir Rodriguez, už savo pasa
kytas kalbas protesto prieš 
'karę susirinkime butų atsa
komybėn patraukti ir paga
lbaus iš miesto tarybos išgui
ti. Ji kaltina aldermanus 
kaipo aršiausius šalies išda
vikus, kurie, atsitikus karei, 
grumoją savo tėvynėj kru
viną revoliuciją sukelti.

Perskaičius tą skundžia
mąjį laišką kaikurie alder
manai reikalavo, kad laiškas 
butų padėtas archyvam Ta
da pašoka iš savo sėdynės al- 
dermanas Capitain, didelis 
Chicagos tramvajų kompa
nijos bičiulis, ir užreiškia, 
kad tokioj kaip dabar valan
doj, kuomet šaliai grūmojąs 
didelis karės pavojus, pana
šių skundų negalima esą pro 
pirštus praleisti. Dabar esąs 
toks laikas, kad kiekvienas 
pilietis turįs eiti su prezide
ntu. Visur, esą, dabar einą 
kalbos apie kaltinamojo al- 
dermano viešai pasakytus 
žodžius, o pereitą nedėldienį 
jo parapijoj, kuriai ir jis pat
sai priklausąs, tapus priimta 
rezoliucija, kuria aštriai al- 
dermano Kennedy pasielgi
mas pasmerkiama. — Po to 
jis reikalavo, kad majoras 
paskirtų tam tikrą komisiją, 
kuri socialistų aldermanų 
dalyką ištirtų.

Majoras Thompson

Didžiausias protesto susirinkimas
Meldažio Salėje

šiandie, vasario 21 d., LSS. 22-ra kuopa ren
gia didelį įnasinį susirinkimą protestui prieš ka
rę M. Meldažio svetainėj—2242 W. 23rd Place.

Kalbėp “Naujienų” redaktorius d. P. Gri
gaitis ir nįied. studentas A. Montvidas.

Lietuviai darbininkai, kuriems toji baisi 
žmonijos nelaimė, karė grųsina atnešti juodau- 
giausia pragaišties — atvykite j šį susirinkimų 
ir išreikškite kuogriežčiaiisių protestų prieš pa- 
plėšailų-kapitalistų pastangas įvelti šių šalį į 
Europinę karę!

Pradžia lygiai 7:30 vai. vakaro.
i ? K o m it etas. ’

užreiškė, kad geriau busią 
tą dalyką pavesti teisių ko
misijai. Aldepmanas Ken
nedy pareikalavo taipgi, kad 
jo dalykas bu|ų ištirtas, o 
aid. Rodrigue^ užreiškė, kad 
kadangi skundo laiške ir jo 
vardas mininčias, tai jis no
rįs, kad ir jis butų tyrinėji- 
man patrauktas. Po to da
lykas tapo pąvestas teisių 
komisijai, kuH šiandie va
kare ir pradės tyrinėjimą.

Pažymėtini Čia aldermano 
Kennedy žodžiai, kuriuos 
jis pasakė tarybos posėdyj, 
kada ant jo buvo padaryta 
karės skalikų 'ataka:

“Jeigu kas yra išdavikas, 
tai tas laikraštis, kur suži- 
niai iškraipo j žodžius pasa
kytus miesto’tarybos nario. 
O tai padarė ''Tribūna. Ji vi
sai iSkf aip^ShP ’ suklastavo 
mano žodžius pasakytus 
taipjau milžiniškame prote
sto prieš karę susirinkime 
Coliseume pereitą nedėldie
nį. Ir as suprantu pilnai, 
kam Tribūna tyčia apie ma
ne meluoja. Tai jau nebe 
pirmas kartas. Laikas bet
gi jau butų žmonėms žinoti, 
kad jie negali tikėti visam' 
tam, ką jie Tribūnoj skaito. 
Todėl gera bus, kad dabar 
tarybos komisija patyrinės 
ir suras, kiek tiesos yra tose 
Tribūnos pasakose. Kas del 
tos moteriškės, kuri vardu 
bažnytinės draugijos rašo 
čia laišką su apkaltinimais 
manęs, tai turiu čia jai pa
sakyti, kar kalbant apie ka
rę aš pilnai laikiausi dešim
tojo , prisakymo: “Neuž
mušk!” Jeigu čia yra ta 
dievobaiminga poni Ruther
ford, prašyčiau jos, kad ji at
sistotų ir pasakytų, kad tai 
yra “išdavystė.”

RUSAI SUPLIEKĖ 
VOKIEČIUS.

PETROGRADAS, vasario 
,21. — šiaurvakariuose nuo 
Podgaicy rusų būrys gero
kai apkūlė vokiečių būrį.
■ Juodojoje juroj rusų sub- 
marina paskandino netoli 
Bosforo vieną turkų garlaivį 
ir keletą škunerių.

DAR VIENAS AMERIKIE
ČIŲ LAIVAS PASKAN

DINTAS.

LONDONAS, vasario 21.
—Manoma, kad paskandin- 
tasai vakar laivas Dorohty 
priklausęs amerikiečiams. 
Bijomasi, kad jo paskandi
nimas nebūtų priežastimi 
aršesnio susikirtimo tarp

betgi’Suv. Valstijų ir Vokietijos.

PERSPĖJO VENGTI KA
RĖS JUOSTOS.

BERLINAS, vasario 21.— 
Vokiečių unijų p r e z i- 
dentas Legien davė atsaky
mą Amerikos Darbo Federa- 
cij osprezidentui Gomper- 
s’ui, kuris kreipėsi į Legian 
pavartoti savo intekmę, id
ant sulaikius karę tarp Suv. 
Vlast. ir Vokietijos. I^egien 
.atsako, kad jo pastangos su
laikyti Vokietiją nuo karės 
su Suv. Valstijom turėsian
čios vertę tik jeigu Suv. Val
stijos priverstų Angliją at
sisakyti nuo josios pastan
gų badu marinti Vokietiją.

REIKALAUJA AIŠKUMO

LONDONĄ^, vasario 21. 
Suv. Valstijų ambasadorius 
Frederick C. Penfield, esan
tis Viennoje (Austrijos sos
tinėj), inteikė Austrijos už- 
rubežinių reikalų ministe- 
riui notą, kurioj Suv. Vals
tijų varde reikalaujama, i- 
dant Austrija aiškiai pasa
kytų, kokios taktikos ji lai
kosi, link submarinų veiki
mo — ar ji, kaip ir Vokieti
ja, pripažįsta neaprubežiuo- 
tąjį jų veikimą, ar dar pri
silaiko prižadų neskandinti 
tiek pirklybinių laivų, tiek 
pasažierinių be persergėji
mo.

ŠVEDIJA REIKALAUJA 
ATLYGINIMO Iš VOKIE
TIJOS Už PASKANDINTĄ 

LAIVĄ.

COPENHAGEN, vasario 
21. — Švedijos pasiuntiniui 
Berline įsakyta paduoti for- 

‘malį protestą vokiečių vald
žiai ir pareikalauti atlygi- 

,nimo nuostolių, kuriuos ap- 
laikė švedai, kuomet vokie
čių submarina paskandino 
laivą Varing.

11 SOCIALISTŲ, RUSIJOS 
DŪMOS ATSTOVŲ, 

AREŠTUOTA.

BERLINAS. — Overseas 
žinių agentūra praneša, kad 
Rusijoj areįšltuota vienuoli
ka socialistų, Rusijos durnos 
atstovų. Kaltinami areštuo
tieji kurstymu žmonių prie 
revoliucijos.

VAKAR PASKANDINTA 
4 LAIVAI -

I (

Vakar paskandinta 4 lai
vai 1,819 tonų intalpos. Išvi
so nuo 1 d. vasario jau pas
kandinta 132 laivai 275,232 
tonų intalpos.

Iš Darbo Lauko.
/.»-■*< • s *

(NORI ATIMT PIKETAVI- 
MO TEISĘ.

i OAKLAND, Cal. —Sam
dytojų associacija pasiūlė 
miesto tarybai priimti nau
ją patvarkymą, draudžiantį 
darbininkams piketuoti strei 
ko apimtoje vietoje. Mies
to taryba tečiaus atmetė tą 
pasiūlymą. Samdytojų as- 
'sociacija betgi žada nenusi
leisti — jieškosianti “teisy
bės” kitur.

SUSIVIENIJO DAILY- 
DžIŲ UNIJOS.

HELENA, Mont. — Gy
vuojančios šioje valstijoje 
dąilydžių unijos susivienijo 
ir įsteigė centra linę daily- 
džių unijos tarybą, repreze
ntuojančią apie 3000 darbi
ninkų. Tarybos tikslas dir
bti už pravedimą visoje val
stijoje 8 valandų darbo die
nos, minimum algos įstaty
mo ir t.t.

NESIDUOKITE SUKLAI 
DINTI.

DETROIT, Mich. — Ne
žiūrint to, kad Detroite dar
bininkų užtektinai, samdy
tojų associacija nesiliauja 
reikalavusi darbininkų laik
raščiuose. Da^i reikalauto
jai neužtikrina, jogei atvy- 
kusis į Detroitą galės gauti 
darbo. Jie sako: “jei bus 
kompetenčiai, rasi gaus už
siėmimo”... Darbininkai, ne
siduokite dumti akių!

NORI SUVARŽYT STREI 
KŲ LAISVŲ.

<SAN FRANCISCO. Cal.— 
Jurininkų unija smarkiai 
priešinasi norimam pravesti 
šioje valstijoj įstatymų su
manymui, kuris draudžia 
mesti darbą, t. y. streikuoti 
laike tyrinėjimo t. v. streiko 
priežasčių.

REVOLIUCIJA KUBOJ 
BAIGIASI.

HAVANA, vasario 21. — 
Pranešama, jog valdžios ka
riuomenė baigia užsmaugti 
(revoliuciją. Revoliucionie
riai laikosi dar kaikuriose 
vietose, bet jų spėkos išblaš
kytos. -

JIEŠKO ŠNIPŲ ANT LAI
VO, KURIUO V A žiriO.I .A

BUVĘS VOKIETIJOS 
AMBASADORIUS.

11 A UI FA ,X, N. S., vasario 
21. —Laivas Frederick VIII, 
kuriuo grįžta Vokietijon bu
vęs Washingtone vokiečių 
ambasadorius von Berns
torf f, užsiliks Washingtone 
dar keturias dienas. Ang
lų činovninkai pradėjo per
žiūrinėti popieras važiuoja
nčiųjų, kad kartais nebūtų 
jų tarpe vokiečių šnipų. Eg
zaminavimas ims tris, ketu- 
irias dienas.

MIRĖ OKTAVAS MIRBO.

Mirė įžymus franeuzų ra
šytojas Oktavas Mirbo. Mir~ 
bo mirė turėdamas 66 metus.

RUBSIUVIŲ LAIMĖJI
MAS^

ST. JOSEPH, Mo. — R. U 
McDonald firma pasirašė po 
nauja sutartimi su vietine 
Garment Workers unija, ku
ria tos firmos rubsiuviai 
gauna algų padidinimą. 
Pvz., kirpėjai pirma gauda
vo $18 savaitėje, dabar gaus 
$22. Moterims, dirbančioms 
savaitinį darbą, pakeliama 
po $1 savaitėj. Diainiams 
darbininkams pakelta algos 
nuo 7 iki 12 nuoš.

LAIMĖJO ALGŲ PAKĖLIMĄ.

CINCINNATPje Cooper’s Uni
jos darbininkai gavo 4 dot die
noje, bravarų darbininkai lai
mėjo algą pakėlimą 10 nuošim
čių.

NEW HAVEN — New York, 
New Haven and Hartford gele
žinkelio telegrafistai laimėjo al
gų pakėlimą 10 nuošimčių.

FRESNO, Cal. — Mašinistų 
unijos viršininkai praneša, kad 
veik visos vietinės ir apielinkių 
dirbtuvės turi laimėję 8 vai. da
rbo dieną.

ROME, N. Y. — Plumberių 
ir Steel Metal Workers unija 
padarė naują sutartį. Laimėjo 
50c. daugiau dienoje.

CINCINNATI. — Sustreikavo 
virš 1,000 siuvėjų. Streiką ve
da Ladies Garment Workers 
unija.

DALLAS, Tex. — Sustreika
vo darbininkai, užimti Dallas 
Boiler Works kompanijos dirb
tuvėse.

GEORGETOWN, Tex.—Kar- 
penteriai iškovojo algų padidi
nimą. Dabar gaus vietoj 50c^ 
po 55 centus valandoje.

ELDORADO, Kan. — Susior
ganizavusieji gruodžio mėnesyj, 
malioriai laimėjo 8 vai. darbo 
dieną ir pakėlimą algų.

LAIVYNO BILIUS GALU
TINAI PRIIMTAS.

WASHINGTONAS, va®. 
21. — Senato laivyno komi
sija galutinai užtvirtino Li
liu, suteikiantį Suv. Valst. 
laivyno reikalams $500,000,- 
000, tokiu budu pridedama 
idar $128,000,000 prie tos su
mos, kurią buvo paskyręs at
stovų butas.

$35,000,000 ir minėtos au
gščiau sumos skiriama nau
jų submarinų pastatymui.

WA SI 1 i NGTONAS vasa
rio 21. — Washingtono val
džia įgalios Suv. Valstijų 
ambasadorių Eikus, esantį 
Konstantinopoly j, pradėti 
tarybas su Turkijos valdžia, 
kad pastaroji leistų įneiti 
Turkijos uostan Beirut 2-m 
Suv. Valstijų laivam, idant 
paėmus 1,000 amerikiečių, e- 
sančių Turkijoj ir atgabenus 
juos į Suv. Valstijas.

RALLIGH, N.C., vasario 
21. — Valstijos legislature^ 
tapo užmuštas bilius, kuriuo 
norėta uždrausti žaisti ne- 
dėldieniais taip vadinamą 
Golf žaismę.
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Chicago, Illinois1840 S, Halsted St

505 So.
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kanuolčms bomba, kurią ta ko 
mpanija pagamins.

Tokie dalvkai dedasi šiandie

Tiktai
Atminkite tai,
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apetito, 

Sutai- 
i'sčju-sio

jo Star spangled banner.
Nedėlioj dešimtįs tūkstančių 

Chicagos piliečių susirinkę Co
liseum kelt 
baisa prieš 
nutraukti ii 
ros pragaran 
mą didžiausi:
listų organas Daily Ne!ws įdėjo 
lik colinę pastabelę, ir tai nežy
mioj vietoj.

N A U J I E N O & Chicago, III

Kova del kovos meno

thats all
If you follow our instrjiė-

SVE1KATA
Mokslas, Sveikata ir Kultūra

galingų protesto 
kapitalistų apetitus 
šia šalį pasaulio ka-

Apie tą atsitiki-

DAINOS
Apgailestavimo Balsai
Dainos Vasaros Gražybių 
Pasakos, Pritikimai, Veselijo*

Giesmes-

Doctor Whitney 
505 So. State Street

Yorko valstijoj įsta- 
1 Įvedimą valstijoj 
konstableriais vadi-

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”

Inzanga Zbc ir augsciau.
Geriausi aktoriai, choristai, duetai atsilan

kiusius tikisi užganėdinti kuopuikiausia. Beto 
kalbės p-ia AL Dundulienė ir solo dainuos p-ia 
P. Gugienė. Kviečia visus kuoskaitliiigiausia 
atsilankyti. KOMITETAS.

galą pasidai 
jo pride i

Mill joint
savo vaikui

50,000 Knygų
M. G. Valasko Laidos

ButaUmu receptas nu didžiausi* *tyd«, rj 
Nežiūrint, nr tie receptai Lietuvos *r 
Amerikos daktarų. Tai vienatini He- M 

tuviika nptieka Bostone ir Massacha- L 
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko- 
kioa tik pasaulyj yra vartojamos. G*- <j 
lit reikalaut per laiškus,, o až pjrlsių- U 
siu per expres*. fj
K. Sidlauskio |

AptlekoriiiH ir «avinlnk»» B 
SOUTH BOSTON. MASS H

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

ricocelc, Silpną pūslę arba inkstų 
ligą arba jei jus esate notas žmogus, 
kas turėtumėt būti, tuokart leiskite 
man parodyti jums ką aš galių pa
daryti. Buti išgydytu, taigi neati
dėliokite, pamatykit ,mąne tuojaus. 
Mano ofiso valandos yra nuo 9 ry
to iki 8 vai. vakaro.

Patarimai dykai. Užkviečiu alsi

na is jų 
geležinkelių 
lygiu būdui 
pramonių darbininkus.

D ante B a r t o n

namų gu 
jos, kuri su 
bendra turi, bet kurios uždavi
nys bus šaudvti darbininkus

sumanymas, 
niekur nie-
pavedania

romą Pennsylvanijoj.
Missouri valstijos legislaturon 

įnešta įstatymų 
kuriuo tiesiai ir be

APYSAKOS
Dvasiški Vadovai ir Parmazonai

Baisumas Dievo Rūstybes
Galilėo Galilėjus
Iš Gyvenimo Bemokslio
Negyvėlės Meile

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

šiandie*, kada visi užsiėmė ka
rės klausimais, kada visų (loma 
atkreipta į grūmojantį šiai šaliai 
pavoju, zkmerikos darbininkams 
gręsia dar didesnis pavojus, ne 
kaip karė su kuria nors svetima

MELDAZ10 SVETAINĖJ t
2242 W. 23rd Place,

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

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

YOUR SPARE TIME
we ask
lions you will soon be able to speak 
and write English correctly and 
fluently which will be a source of 
pride for yourself and ehvy to your 
friends. Write for particulars be
fore you forget.

kas yra brangu
nusifotografuok! St

sulig naujausių fotografavimo išradimų. Fo
• naktį, saulėtoj ir debesiuotoj
J. STANKŪNAS,

315 S. Halsted St., kam p. 33-čio PI., Chicago, 111

Prof. Dr. Coates I
430 So. State St., 2-ras augstas. 3
Prieš Siegel Cooper and Co. |

4
i i i

(deda prie žmogaus pagrąžinimo, 
ypač merginoms tai yra gana 
isvarbu. Bet ausis mums tar
nauja kitokiam tikslui —■ sutei-

nezinau.
l ankiai užgema kurti arba iš

dubęs kurti vaikai, kuriuos ga
lima išlavini girdėjime, jei tik 
bus panaudota tinkami budai. 
Dideliuose miestuose yra tam 
tikros įstaigos, kur auki 
silpno girdėjimo vaikai.

Mažo girdėjimo vaikus nerci

Rengiamas

L. M. P. S. A. 29-tos KUOPOS

, /.mo
liukus 

tuo 
pasidaro didelis 

Viškus daiktas, kad 
ausų mazgojimas tokiuose atsi
tikimuose nieko, apart blėdies, 
negali suteikti.

I)r. A. J. Karalius.

beveik nei mažiausio pa
kai! kuri nors šalis iš 
vandenynu sumanytu

Labai svarbi ausų liga tai 
mastoiditis, kurios svarbiausiu 
ženklu vra smarkus skaudėji-

Šiandinės /tvarkos” žiedai.
Ndw York Call rašo:
New Jersey tapo areštuota ir 

tieson patraukta viena moteriš
ke. Ji nužudžius savo kūdiki- L 
mergytę, dėlto kad turinti vai
kų daugiau negu ji padiegianti 
juos išmaitinti,'o be to dar vie
no belaukianti.

Brook lyne tevas-našlys nušo- 
ikus, ir patsai sau 
dėlto kad negail

imai visų jų išlaikyti, 
rių Astorų šeimyna 

Ystoriukui, užlai

ką ip $86,000 (aštuoniasdešimtis 
šešis tūkstančius dolerių).

Plieno trustas per tris mene
sius surinko pelno arti 106 mi
lijonų dolerių.

Bethlehem plieno kompanija 
reikalauja iš valdžios po 50 do
lerių už kiekvieną didžiulėms

Apart giroejimo 
kitokiems tikslams
Labirinte randasi trįs pusiauap 
valus kanalėliai ir du mažutėliu (k
krepšeliai, kuriuose randasi m a 
ži kauleliai. Pirmiau buvo ma

“Gerb. Pabraiža: 1) Ką ma
note braižydami apie akinius? 
2) Ar ne į vieną dūdą pučiate su 
Bidedžių Antanu? - F. P. B. A.”

Ats.: 1) Kiek aš save pažįstu, 
akinius

vanu €
šarvuotą
dešimts šarvuotų automobilių iš 
tokiu Kooscvclto ir Rooto drau- A.
gų plieno trusto viešpačių, kaip 
Elbert IL Gar v ir Henry C.

OF LANGUAGES .
1741 W. 47th St.; (Dept. N) 

Chicano, HL

- Mr. Pabraiža. Tuos klau
simus, kuriuos Kovtįbe paliovos 
zelnetija kramto iš' “vienybių” 
ir oportunizmo srities, Naujie
nos jai nųsakiai paaiškina. Bet 

kovoti 
bombardavimai, “užreiškimai 
kas iššaukia man žodžius:

Uijas; nėra pa
inu i jos pluuk- 

mdenynus Amerikos už
kariauti. Bet labai didelis pa
vojus šiai šaliai yra toks, kad va
romas dabar prisirengimas ka
rei su esančiu už trijų ar šešių 
tūkstančių mylių priešu duoda 
tinkamos progos bjauriausios

EVESKIO ^MOKYMĄ
Čia gili išmokti Anglų kalbos nuo pradiegs 

ligi augšiiausiai, teipgi Lietuvių. Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikas, AugšL 
Matematikos, Istorijos, Geo^ralijoa, PolltiA. 
Ekonomijos, KDygvedystes,DalHarašdo, Lai
škų raiymo. Prekybos teisių ir tL čia gali 
ui baigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL G 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA UETUV1SKAL

3106 So.HalstedSL

Phone Yards 1546 
KĄ PIRMIAUSIA PARODAI?

Kada mylimi draugai ar savieji ateina pas Tam
stą, ką jiems pirmiausia parodai? Arba kas sve
čius labiausiai užinteresuoja? Gal Tamsta neat
kreipei j lai domos. Visokio luomo žmones pa
rodytais paveikslais labiausia užsiinteresuoja ir 
džiaugiasi. Dėlto fotografija yra brangiausis dai
ktas žmogaus gyvenime 
Brangink l 
jon ii 
sai 
tografuoja dieną

lieti tankiau, aiškiau, garsiau ii 
jų nereikia tyčioties. 

aip kad tankiai su
augusių yra daroma. Keikia to
ki vaiką pratinti žiūrėt 
kuomet su juo kalbama, 
geras paprotis kurčiam 
kini dainuoti arti p 
tankiai

dabar pranešu vartojimą Naujų Me
todų, kuriąs aš tikrai gvarantuoju 
duoti pageidaujamas pasekmes; Aš 
neimu nė vieno dolerio iki ašdikrai 
ncišpildau savo žodžio ir sutarties. 
Jeigu jus turite syphilį (kraujo už- 
n liudijimą) bile privatišką ligą krau-

mas užpakalyje ausies. Paspau
dus skaudėjimo vietą ligonis pa
junta baisiausias kančias. Tai 
vra svarbiausia liga, kuri reika

lai pa tyrusio auristo 
ydytojo), nes kitaip pa
bus labai, labai blogos.

(•ana tankiai, ypač po karšios 
maudvnės, ausis užsikemša “va-

Beturčiai taipgi ateina pa.$ mane iš 
visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
aš coni expert:i3 specialistai. Jie 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tų atlikti. Negaišuok ir žiu 
rėk kuomet jųsų sveikata ir stiprumas 
nyksta, kuomet jus turite ją savo ran
kose. Jeigu jus atsilankysite pas ma
ne j laiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus j sveikatą j trumpinu
si laiką, ir už mažiausią mokesti del 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 
vėliausiomis metodomis ir už pigausią 
mokestį del sumanaus patarnavimo ir 
pasekmingo gydymo.

Pasikalbėjimas ir patarimas

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

VISOKIOS KNYGOS
Krikščionybė ir Sbci jalizmas - .15 
Bukite Tobuli .... .25 
Kultūriški Plėšiniai - - .35
Vadas Prie Moterystės - • .15
Vadovas, arba mažas Žodynėlis

lietuviškos ir angliškos kalbą .25
Morališkas Kabalas arba Burtą
Knyga........................................ .25

Reikalaukite visuose knygynuose 
ir sankrovose. Rerkupčianis 
didelis nuošimtis. Katalogai 

siunčiami dykai.
M. O. VALASKAS < ____ .. , .

349 Kensington Ave. Chicato, IU. 2,f’,J??''i,n0> ,r Ii

Keblumas.
Priežastis nervų Ii 

''f gos — (iaivos skaudė 
1 jimo — širdies arbt 

Plaučių kliūčių —Ne 
miegojimo naktimis ii

sku . 1 ada ausyse uzia ir žmo
gus išdalies apkursta. Kartais 
ausyse ūžia, skambina, etc. Ta
da galima matyti užkemšantį 
ausis vaška. Tokiam atsitikime

)rie ausų n 
lavina silp

nas ausis ir neretai sugražina

nuli, bet dabar vra žinoma, kad 
tie paskutiniai organėliai su gir
dėjimu nieko neturi.

Pusią uapvalųs kanalėliai il
tie ką tik paminėti krepšeliai 
painformuoja organizmą apie 
galvos judėjimus ir ne tiesiogi
niai apie viso kūno poziciją. 
Jie, taip sakant, duoda mums 
pajiegą tiesiai stovėti, nevirsti,

lironybes pančius. -
Kapitalistai, kur visokiais bu 

dais stengiasi juo labiau pasi 
vergti darbo žmones, dabar pa
vartoja visokių priemonių vai- 

va Is t i j ų legLslaturosc, 
nylųjų Valstijų darbi

ninkus vyrus ir moteris — v
padarius bejiegiais, palankiais 
vergais.

Kapitalų viešpačiai nori pada
ryti taip, kad kiekvienas darbi
ninkas butu skaitomas kaipo iš-

Vidurinė ausis susideda iš 
duobutės vadinamos tympa
num; plėvė skiria vidurinę nuo 
išlaukinės ausies. Vidurinėj 
nusyj randasi trįs maži kauleliai, 
"kurie būgnelio vir|>ėjimus per
duoda skystimui ausies labirin
te. Tie kauleliai yra taip stebė
tinai sudeti-subudavoti, kad bal-

DR. F. O. CARTER
Kalbama lietuviškai 

Akiu, Ausų, Nosies, Gerklės 
Specialistas

120 So. State St., 2-ras augštas

1. Bendralaikinės nuosavybės formos.
2. Primityviškas komunizmas.
3. šeimyna arba giminingasai kolektyviz

mas.
4. Feudališka nuosavybė.
5. Buržuaziška nuosavybė.

Ši knyga patartina būtinai perskaityti 
kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.

Iš taip trumpo aprašymo ga
lima vis-gi suprasti kaip sudėti
nu organu yra ausis. Ir abel- 
nas patarimas “ne kišk i ausi

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

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

apsireiškia cr/js stebėtinai pasekmingu 
nuo i/ėlimo pilto ir žnnu, p 
klės skaudejinio, dusulio, pal

t-j skaudė j i tuo, nustoji tuo■ I Šalčio ąalvof'’, rot., c< (.
nM1 somas išdirbėjo labai pag

PAIN-EXPELUERW-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos. naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25;'. 
už bonkute t iaptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. A D. RICHTER * CO.

44—80 Washington Street New York.

tvirkėlis ir kriminalistas, jeigu 
jis, išvien su kitais darbinin
kais, pasipriešina samdytojams 
ir pavartoja streiką tą vienin
telį darbininkų ginklą kovoje už 
duonos kąsni dabartinės visuo-

Pačioj gilumoj randasi vadi
namas labirintas painiausia 
ausies dalis. T\ii mazginis rau
dinu kavalelių kauluose, pripil
dytu skystimu, kuris painias 
balso bangų virpėjimus ir nuve
da juos prie girdėjimo nervo 
galelių. Iš ten tuo 
virpėjimai nueina į 
tada mes

su gomu- 
duodele. Kiek- 

nors rijant ta dū
dele atsidaro, ir tuo bildu oro 
spaudimas vidurinėj ausyje su
silygina su abelnu oro spaudi
mu. Jei ta dūdelė kokiu nors

HU AR JUS TURIT ŠIUOS 
APSIREIŠKIMUS?
Ar jus miegate at<ia- 

ra burna?
knarkiate miegodami?
atbundate sausa gerkle ir

blogu skoniu burnoje?
Ar jus greit pagalinate šaltį
Ar jus turite katarą?
Ar jums tankiai skauda kaklas?
Ar jųsų glytis varva iš gerklės?
Ar jus čiaudėjai ir lt.?
Ar jus sunkiai alsuojate?
Tas visa reiškia tūlą keblumą, 
Neąpsileisk tuo. Ateik šiandien.
Aš suteiksiu jums pagelbą uu<no

Draugas praneša, kad į arki
vyskupo laišką kazin-kas įvy
niojęs storų lašinių spirgų. Kam 
laiškas pateks, Draug 
tų lašinių spirgų puod 
bet laukan mesti. Gavėnioj vai 
loti lašinių nevalia.

Duetu užsikemša, tai ausis neis- 
sivedina, oras vidurinėj ausyje 
tampa apsiurbtas, ir ta pusi

■vidurinė ausis. Jau nuo senai 
žmones interesavosi girdėjimu, 
l>et ausies mechanizmas ilgus 
laikus buvo gryna misterija. 
Tik pakilus anatomijos bei fizio
logijos mokslui ausies rolė tapo 
suprasta.

Išlaukinė ausis susideda iš 
grybelio ir kanalėlio, kuris ei
na iki būgnelio plėvės, šitas ka
nalėlis, taip siikanl, paima balso 
bangas ir joms diioda progą pa
siekti ausies būgnelį arba tyru- 
panumą. Gyvūnai gali ausies 
grybelį krutyti vartyti, ir tuo 
budu jie paima balsą ir jį su
renka iš visų pusių, galvą nc-

nieko mažesnio už alkūnę” iš
rodo juokingu, bet yra sektinu.

Visokį ausų krapštymai tan
kiai pagamina daug bledies, ir 
todėl jų reikia vengti.

Reikia pasakyti, kad visokį

Gi sumanymą apie įvedimą 
“kazokų” New Yorko valstijoj 
legislaturon įnešė ne kas kitas, 
kaip vieno New Yorko Central 
geleži ūkelio direktorių sūnūs.

Taigi tie palįs geležinkelių in
teresai, kurie taip atkakliai veda 
kovą priešį statymus apie astuo
nių valandų darbo dieną, daro 
visa, kad šiuo jiems patogiu lai
ku nukalus tokius pančius, ka

detų pavergti neliktai 
darbininkus, bet 
visų kitų šalies

oro
UTATSYTAS iš formules- 
recepto; suteikto ižmiutin 
gu Egypto zokoninku,

pilnon valstijos geležinkelių ko 
operacijų tarybon, ir sulig ku 
riuo valstijos gubernatorius, ge 
ležinkelių ponams pareikala 
vus, turi leisti jiems samdytic: 
ir apginkluoti tiek “specialių po 
licistų”, kiek jiems reikia “sau 
go j i m ui ir gyniin ili geležinke
liu nuosavybių.” L 4.

Dar nebuvo grūmojimų įsi 
velti karėn grūmojo kare ne
bent tik Rooseveltas, Elihu Boot Kova turi 
ir jiems panašus sutvėrimai — 
kaip, penkiolika mėnesių atgal 
New Yorko valstija priėmė do 

šarvuotų vagonų traukinį 
oplaną ir keturias

geriausia paimti paintę vau 
dens, idėti šaukštą sodos ir au

i L

sis išmazgoti. Jokių instruinen 
tu nereik ausin kišti. 

€■

Neretai, ypač vaikams, 
taiko įmesti i ausi žirnius

< A €

lėlius duonos, paišelio g; 
ir kitus daiktus. Karlais 
budu ausyje 
skausmas.

!A " VYRAI * l• mane |f f ||fl| dygiu Ž

kiai sugadina ausies funkciją 
laikinai ir net ant visados 
Tankiai žmogaus ausyje yra pū
lių, bet jam išrodo, kad tai “šal
tis” arba “kataras”; jis eina i 
aptiekę, perka už 25c pilių, ii 
ant galo apkursta. Arba nere
tai ir paprastas daktaras - ig- 
norautas bi jantis, neturintis drą
sos ir senso pasakyti “aš neži
nau” leidžia žmogui apkurs
ti, ypač vaikams, žinoma, tai 
kriminalis prasižengimas, kurį 
ir teismas tokiu prip 
Lodei bukite atsargus su 
mis. Yra daktarų, kurie ausų 
ligose specializuojasi, ir yra to
kiu, kurie turi drąsos pasakyti
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas į 
įsu korosnundentu nranešimal ——-----------------—J|

(Incorporated)

SO- BOSTON, MASS

mimas

visuomenėjžinomu

mo

mus

Kazimiera Gugis

IŠ ŠIRDIES

RUSSIZvN
TURKISH

prisriu-
Profeso- 

klausėjui

RACINE, W1S

DETROIT, MICH

Miesto Ofisas:
127 St DEARBORK ŠT

Room IIIT 13 Unity Bldg.
Telephone Central 4411.

ynu 
rudakei 
svarbia 

kuo 
Mat

Moters agituoja publiką stoti Suv. Valstijų armijon. Mat patirta, kad jų agitacija, 
turi’ daugiau pasekmių. Vienok ir tai norinčiųjų užsivilkti kareivių mundie.ras atsi
randa pastebėtinai mažai. f

Namų Ofisas:
3323 SO. HftLSTED ST 

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

i mniii.MW ■ nn jų w nni.. . r m _r m.imnwri i in

surenge pr 
Kalifornijos 
airius Noes.

sakant, aiškino apie 
kimus atstronomi ją 
rusiškai. Lukcija als 
kolonijoje, kur g

blijinėmis publikos frazėmis 
ir galop prieita prie to. kad pro
fesoriui prisiėjo atbulam smuk
ti nuo “steičiaus.” Ar v ra tokiu

Norėjo išliuobt kaiį profesoriui
Šiomis dienomis, vienu vioto' 

rusu drau

“Naujeinų” nr. 31 palemijau 
korespondencijų iš Racine, Wis., 
kurioje' daug neteisingumų pri
rašyta. Ten užsipuldinejama 
ant manės ir SLA. sekretoriaus 
A. B. Strimaičio-

Butų galima priskaityti i 
daugiau musų kunigėlio “didvy 
rišku" darbu, ak1 manau, ka<

vienas veiklesniųjų kuopos 
rių rengiasi apleisti ją ir 
klausyti tiesiog partijoje.

ziau savo 
, 100 kuo- 
nut. ra ši. 

Pranešiau lik, kad dvi menamų
jų Mockaus prakalbų tarpe na
rių kilo didelių nesusipratimų, 

i tu nesusi- 
centro seki’., 

nurodymą, 
suirutes. A-

Ta pati vakaru socialistu s\< c 4 1 * c

tumėj turėjo Įvykti diskusijų 
bei dek i koncerto Lietuviu Sv< 4.
tumėj, kuri yru lik skersai 
vės. publika nesusirinko i' 
kusi jos lapo 
ncdėldicnio.

Jau kelini,

žmonių is luisijos 
Du ('.a Ii l orn i jos 

i a domios

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESIIEL 
sekr. Turk Mnfg Co 

OTTO KI BIN 
prez. Atlas 

[Brewing Co

Skaičius žmonių, gimusių ki 
se šalyse, bet priėmusių Ame 
<os pavaldinyste San Francis

121 h St. Tel Kedzie 8902 
Paulina. 'Lei Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. 111.

ikant, gyveno ga
in turėjo užtektinai 
Žmonės lankydavusi 

duodavo pinigėlio 
i. () kur da kitos 

įplaukos uz šliubus, krikštus, 
laidotuves ir kitus galus! Jis ir 
automobiliu isilaisė už $900.00 C «
vertės - dvi pasivažinėjimo.

Ak* laikui bėgant musų kuni
gas pradėjo nepasitenkini ir ka-

McCormick Milwaukee Otborne Plano

nieko negelbėjo, pra< 
“žmoniškus’' pamoks 
niekindamas kitus laikraščius, o 
agituodamas už.Tumigų “Drau
gą ” Žinoma, (ai nei kiek neuž
kenkė jo peikiamiems laikraš
čiams, o ir kunigų “Draugo" biz 
nis nepagerėjo. Tik da žemiau 
nusmuko. Lietuviu Diena ren- C 4-
giant jis irgi su nieku nesiskaitė, 
kaip lik su savo “aš”..

Luzmoję apie p 
ploniai iškų ryšiu 
jos ir S. Valstijų toli Vokietijų

giasi į:
kurios
niekams apie didžią pareigą lin 
kai tėvynės ir kilų pakilių daly 
ku, kuomet patįs juokiasi iš vi

kuoja tolų šapų kriaučiai-lielti- 
viai. Taipjau pr.įdėjo streikuo
ti ir tūlų mažesnių teatrų, kru- 
taniųjų paveikslų be i vodevilių 
aktoriai. Labai galimas (keik
tas, kad streikas apims visus te
atrus. Iš karto sustreikavo lik 
vienos kompanijos (dviejų h.•li
rų) aktoriai, o dabar streikas 
apėmė keturis teatrus.

Raulinaitis.

i.a ramiai 
duonutės.
i bažnyčia „ * V
nesigailėdam i

rusu K 
dešimtis tuksiančiu rusu ir... tu € L V
ri tik viena mokvkla vaikams. L- *4-

Prasidėjus klausimams iš pu 
blikos. rusų kolonijos 

1H(

UK vieną priešą ----- Kapitalistus. 
Prieš juos taigi reikia kariauti!" 
Žmonės labai entuziastiškai pa
siliko šiuos kalbėtojo žodžius. 
Kalbėtojas ragino darbininkus 
kiek galini priešintus kapitalis
tu užmačioms, priešinties kol 

“Jei tie ponai 
orės su Vokietija, 

Icl ne: tegul eina ir muša- 
Bet jie gudrus, “jiu stun-

Geriausia Sūkių Mokykla
CHICAGOJE

isario i i d. čia Buvo susau 
didelis susirinkimus proles 
irieš karę. Kalbėjo d. P 
patrick’as. Kalbėtojas sma 
i kritikavo Amerikos kopi

Airi rytojaus, vasario 1 i 
toj pačioj svetainėj alsibi 
koncertas. Rengė M. Petram 

orijos mokiniai. ? 
>crai. Publikos buvo

Publikos prisirinko daug, su- 
virš 309. Tik tūli aktoriai lošė 
prasčiau nei pirmu kartu. Ra
gučius, advokato rolėj lošė daug
geriau nei pirma- Taipjau ir 
Smelstorius teisėjo rolėje. Lai
ke' pertraukos Bagočius perskai
tė rczoliuciją prieš karę, kurią 
publika priėmė vienbalsiai. 
Taipjau laike pertraukos padai
navo O. Turauckiute, O. ir P. 
Žvingiliulės ir O. Baulinaičiutė, 
visos atliko gerai.

LSS. OO-tai kuopai liks kelios 
(’(‘šilutis doleriu pelno.

Biežio. - <
Širdis ii
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi Žingsniai i Augštesniji Gyvenimą
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas,

manė draugai. Bet juo tolyn, 
Ino blogyn. Todėl negalėdami 
pakęsti dabartinio dalykų sto
vio tie' draugai sumanė” padary
ti in te k mę i S-gos organo re
dakciją per kuopą. Sausio II d. 
įvykusiame' kuopos susirinki
me d. P. Aleksynas pasiūlė” re
zoliuciją papeikiančia dabartinę 
musų organo poziciją!. J uo la
bai įsiže'idė' tūli jausmo socialis
tai (?). Prasidėjo teisinimas

Mažiau Pinigų
15.00 casb t. o. b. Chicago

.įsius traukėją, kurio 
su jo pagelba ūkiški 
galima pavartoti arimui, 

io krėtimui, javų 
ro geriau darbą, 
daboti arklių, o 
a ir nereikalauja

kovai prieš tą /statymą, nos .\n- 
gules’e susitvėrė komitetas iš 
100 žmonių. Komitetai) inėjo 
daug daktarų. Jie ir pradėjo 
kovoti prieš draudimą skleidi- 

is apie? gimdymo kon- 
bininkų tarpu.

Bet... kaip bematant atsirado 
kovotojai prieš tik ką susitvėru
si komitetą, t. v. Medicinos D r- i v *■
ją. Išnešta rezoliucija prieš pra- 
'edimą valstijoje įstatymo, ku
ris leistų skelbti gimdymo kon
trole; tarpe* darbininkų.

“neklaielingosios" musų organo 
pozicijos ir smerkimas Iii nevi
donų “pri valinių" lai 
Tūli net išvadinę) Inos

kraščius humbugieriais 
e tik biznio išrokavi

Panaši istorija ir j- 
šv. Antano parapijos 
A bromą vičič.*

Pirmiau, kol jis di 
davo užsipuldinėjimų ant vietos 
draugysčių ir laikraščių, kol rū
pindavosi vien tikėjimo re ika
lais. turėjo neblogą pasisekimą. 
Ir parapijoje' buvo šioks toks su
tikimas. Tuomet ir musu kimi- u 
gas buvo skaitomas geriausiu 
kunigu už visus kitus šioje apie-

1900
W. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAR 

vice-prezidcntas
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros 
CHARLES KRUPKA 

vice-prezidcntas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

v rle-vele ir jvcle pirmoje 
įnešimą. Ilangelis n* su 
to “trikso

Vasario 10 d. Lietuviu švedai- 
nėj lape) antru kart sulošta vei
kalas “Du Broliu."

Pora melų atgal šis ve'ikalas 
buvo suloštas Beisteme. 
sekė puikiai, ir publikos 
daug. 'I no paskatinti L. 
kuopos aktoriai sumanė tą patį

užmiršti kas buvo”... Priešingo
ji pusė, žinoma, nebenorėjo kel
ti kuopoje' vaidų. Taip viskas ir 
liko naudai musų organo 
“neklaidingosios pejzicijos”..

uijienų , 
irių šilą mano pasi

aiškinimą i kai-kuriuos svarbos- C 4
uitis užsipuldinėjimus.

1) Žinutėj sakoma, jogei 
gruodžio 3 d. buvo dueilas suma
nymas per Ig. Malehulį, kad 
100 kuopa pakviestų M. N. Moc
kų ir surengtų jam prakalbas. 
Pasireidė, kad ir Lietuvos Bro
lių Draugija tuo rūpinosi- To
liau 
tam

Ateik j vienintelę šokių Mokyklą. Visi (šo
kini mokinama suliK naujausios mados, mo
kinama: waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padespan, vengerka, taipgi ir ki
to1, v i šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
Šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojame, kad išmokysime jus j trumpą laiką 
šokti. šokiai atsibuna kas panetlelj 4r ket
vergę, 7:15 vai. vakare. Muzika po vadovyste

J a pi e s A 1 1 e n, versta 
ido laida. Turinys: 
įimas. . .

nesusiprati- 
isakę toliau 

kad išvengus ncstisipra- 
Bet buvo visai kitaip- 
extra susirinkime, sau

sio (> d., nutarta, kad nt'prisit’ėli 
prie Mockaus prakalbų ir kad 
SLA. 100 kuopos vardas nebū
tų minimas. Tai nuderiu kaip 
dalvkai stovi

puolėsi teisman išsiimti pilietis 
kų popierų. Bet, deja len j 
nesuramino: paaiškino, kad ki 
Jus karei, tlabar išimtos popit 
ros niuko ne reiškiančios...

M. uaicvicius su p-lc M. < 
linkt', šliuba ėmė civili. . <•- *■ 
rinkus .nemažam burt'liui s\ t' 
čių tarp kita prisiiųiiria apie' ha 
dalijančius brolius ir seseris a 
nąpus vandenyno 
nymui visi mielai 
kas išgalėdamas 
sumažinimo lu

l’ROF. J. SLAZAS IR PAGELBININKAL 
Geo. M. Chcrnausko Svct., 1900 S. Union av, 
kampas 19-ios gatv. Chicago. Tel. Canal 3922

minima buk nubalsuota i 
priešingi buvę vos keli na 

'Tai netiesa. 'Tam suma 
nymui priešingų buvo 
narių. Tuo tarpu kori 
tai įvardino tik maut' viena 
kaipo didžiausi priešą. Toliaus 
pasakyta, buk aš įskundęs kuo
pą SLA. sekr. A. B. Strimaičiui 
?r reikalavęs leist tverti naują 
SLA. kuopą- Tai irgi neliesa. 
Aš jokių įskundimų nerašiau 
centro st'kr., tik išpilei 
pareigas (?), būdamas 
pas valdyboje* t. y.

nu" dalininkai gauna tiitlžiausių 
nuošimčių ir 11. BasigTsla pro
testo balsu ii' reikalavimu žo- L
džio. Priekaišlininkai, ma

“a rgu men ta i
sumušti, duoti

jo skaityti save kokiu lai mažu 
karaliuku.-.. Erne“ b om b a r- 
duoli draugystes kam jos rengia 
balius nepasiklausdamos jo ma

jų mokyk 
klausė: “na. 
buota žemės asisr 
riaus paaiškinimas 
vargu buvo aiškus, 
sekė klausimai iš pul 
teisybė p. profesoriau 
usmas girdisi tada, kada Dun 
dūlis dangum važinėjasi 
teisybe’ kat’ žaibai malt 
kada šventas Jurgis ko 
žalčiu ?”

pratimų prašiau 
kad suteiktų man 
kaip išvengti tos 
B. Strimaitis man 
pasiuntęs žmogu i 

sus nesusipratimus 100 kuopoji 
'Taigi 
noshi

2) Korespondencijoj mini
ma, buk išrinktieji ktimifįjjojc 
I y. J. Miškinis, .1. Balčaitis, ma 
lydami kilant 
mus tarp nar 
veikli 
limu.

lonybės. Be to, ėmė' agentauti 
(/!iicagt)s kunigų “Draugui”. 
Bet pamatęs, kad agenlystė jam 
msiseka nieks nekimba i jo

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

dokumentus ir popieras.

Bažnyčios 
sali u n o. šeiva.______________________________

Viena saugiausiųjų

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, Chicago, III

« W A WP WORKMAN

nelaimingųjų 
ivo sekami as

mens: M. Palevičius, P. Rimkus, 
A. Sabocka, M. D. Palevičius 
pt) $1.00; A. Po.škcvičius, K. 
Rimkus, P. Daraškevit'h, J. Pa- 
kutinskas, K. Daukšas, A. Tolei- 
kis, K. Vaitkus, P. Patlžiuvclis. 
V. Toleikis, A. Makauskas, J. 
šarkauskas, J. Wagoner po 
50c; A. Adaminas 31c; A. Geruo
lis, F. Jakulis, J. Kerdokas, Br. 
Ct'rnauskicnė, P. 'Tutkus, .1. 
Minton, C. Minton, F. Kreiva, 
V. Kaupas, P.‘ Urbonas, A. Vait
kiene, P. Vaitkus, R. 'J'oleikienė, 
A. Ct'rnauskas, A. Sakalauskas, 
J. I ksas, M, Palcvičicnė, B. Jo
naitis, V. Jokulaitis po 25c; L. 
Jonidis (?) 20c; J. Petkevičia, 
V. Vaškevičia, J. Atkočailis - 
po 10c. Viso labo $15.59.

'Tariu aukautojams širdingą 
ačių. Aukos pasiųsta “Naujie
nų” rodakcijon (Priimta ir bus 
pasiųsta sulig paskyrimo L. Š. 
Fondam Red.)

Jaunavedžiai abu laisvų pa
žiurti žmonės-socialistu sinmati- 4. 4. •
kai. Linkiu jiems laimingo ir 
ilgo šeimyninio sugyvenimo.

Verėnis.

Mogul 8.16-47
CIS paveikslas parodo pirmi 

kokybė* išsireiškia lame, I 
ciarbai gali beiti atliekami pigiausia 
eirepavojimui, akėjimui, sėjimui, javu pjovimui. >;ei 
kūlimui ir del visokiu kilij ukiškvj darini. Jis pada 
negu arkliai, nes vartojant Mogul 8-16 nebereikia 
\ ien uk darbą. Priegtam mašina yra nekomplikuol 
specialiu prisiruošimo, kad ją valdyti.

Kadangi Mogul gali būti varomas kerosinu, tai su 
juo atliekamas darbas atsieina labai pigiai. Ar žinote kiek atsieina 
užlaikymas arklių? Sulig valdžios išrokavimų, užlaikymas kick- 
vieno arklio kaštuoja apie $1.65 dienoj. IJž tie k pinigij galima gauti 
kerosino, kurio pakaks beveik visai dienai vaiymui astuonių arklių 
spėkos garvežį Mogul. Pagalvok tik. suvartojus 2(1 galionų kernsino 
išari i 5 akrus žemės, l ai galima drąsiai padaryti vartojant kero- 
sininę traukėja.

Didžiūną pardavėjui sako, kad jųjų traukėjai gali būti 
varomi kerosinu. Mes sakom daugiau negu tai. Mes užtikriname, 

.V jo jiil 8- U > n tli ck r visuomet Kerai darbą varoma* ii imt i n ai kerosinu. Pci 
lyk užtikrinimą, kuri mes išduodame pilkėjams ir isilikriuk kaip tamsuffi^ 
apsaugotas pirkdamas Mogul. ”

Vartodamas musų traukėją tamsta sutaupysi pinigus, 
o podraug susilauksi geresnio derliaus. Susižinoti viską apie tra
ukėją tamsia gali visai dūkai. Parašyk nmm^ atvirute, p.ižv modamas savo ukes 
(iidumą ir kokius javus augini. <> mes išsiusime lamstai katalogus aprašančius 
Mogul 8-16 ir kokia naudą tamsta turėsi nusipit kųs ją.

International Harvester Company of America
CHICAGO
Champion Dccrinr

girdimąjį kunigų “Draugą, 
slaptai agituot prie 

raščius. o kuomet i

NAUJI E N O S,Chicago, III 
į-v------—jj—niĮfimr—‘

Ii ‘kKovos” poziciją” įnešimą, 
hm jam ir pavyko. Daugelis 
kuopos narių pasipiktino lokiu 
sauvalių pirmininko pasielgimu. 
'Tuo užbaigta susirinkimas.

“Kovos” nr. d žiūrime' išspaus
dinta LSS. 75-tos kuopos rezo
liucija! Dagi apžvalgos sf 
jc. \ adinasi, “Kovos” 
ja skaitė ją esant labai 
Bet kas po ja pasirašo 
pos valdyba? Niekas.
tai juk nesvarbu-.. Kuo tą išaiš 
kinti?

Vasario 1 1 d. laikvlame kuo c'
pos susirinkime' buvo parcika 
lauta pasiaiškinimo, būtent kai 
rašė lą rezoliuciją. Supranta 
ma, nieks neprisipažino, o Iii

pi a mas I rak- 
citmizmas. Paskutinjuoju laiku 
daugelis vie lines kuopos narių 
nebepeši lenk ino dabartine “Ko
vos” “pozicija." Jiems nepali
ko. kad naujoji “Kovos” redak
cija dažnai darė bergždžių ir sla- 
čiog nepi rdcram,ų atakų aul 
“privatinių” socialistiškų laik
raščiu. Vis dello tvlėla ir lauk-

gas įv eiti šią šalį į karę su Vokie
tija. Dabartinių nesutikimų 
priežastis yra lame, kad naujai 
pakeltoji submariuų karė grę- 
sia šios šalies piniguočių inlerc'- 

Darbo žmones ir Vo-

kur aut kiekvieno riogso v jsuo 
meniška įstaiga" ii- labai sunki 
surasti lokius I kampus, kur m 
ant vieno nėra: San Dicrfo

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Vasario 11 d. šv. Kaz. Dr-ja su
rengė vakarą. Vaidinta “(ieno- 
vailė-” Atlikta betgi silpnai. 
Kenoshietės merginos padaina
vo keletą dainelių, pavyko ge
rai. Publikos buvo apie 200. 
Laike? perstatymo žmonės labai 

Ipi mas,

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE/ 

«augio|e ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje, 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitų 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
II. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. WILCE 

Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co 
JGZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

___________ ■ kalbama lietuviškai

■ ■■



Chicago, III

NAUJIENOS

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo

Redakcijos Straipsniai

Skaitytojų

PASIMIRĖ KALBŲ ŽINOVAS

Redakcijos Atsakymai

Imperialistin es 
kares ir tėvyne

pirmes 
rezulta

Už išreikštas šiame skyriuje nuo 
mones Reilakcija neatsako)

Begėdiškas 
pasikėsinimas

reikalavo 
spauda, 

socialistu

gražias 
tai tik-

Mexikos 
nusileidimas

revizionistams
Dabartiniai
.mėginantis

savo 
Suv.
Miesto taryboje atsirado ai 
dermanų, kurie tą reikalavi 
mą parėmė, ir jisai tapo pri 
imtas.

KAS GI SU ZIGMU 
SONGAILA? "

per išnešiotojus 12 
Pačiu siunčiant,

Užsisakomoji kaina 
tAlcagoje — 
■tų savaitėje 
dcagoje metams $6.00, pusei me

Buvo susi- 
k i tose vietose ta- 

Keletas moterų

Mes sakėme anksčiau, kad 
norint išrišt tėvynės gynimo 
klausimą kokiame-nors at
skirame atsitikime, reikia 
ištirti to atsitikimo aplinky-

vargonininką ir sako, kad tas 
žmogus cicilistų gazietą čia par- 
davojąs...

Moteris.
Moters 

ir nes ?

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

negu buržuazijos, at- 
Tėvynės gynimo 
socialistai negali

savo kapitalą 
kapitalistinių 

gema 
Bet ar pirm impe- 
gadynės karių ne- 

Ar nebuvo varžymo-
koją ateinančiuose miesto 
rinkimuose.

Tik ar jos ką pelnys? Di
džiuma piliečių Chicagoje, 
kaip ir kitur, stoja prieš ka
rę. Kapitalistinių partijų 
intrygos prieš tą darbiniu-

Chicagos miesto taryba 
panedėlyje paskyrė tyrinė
jimą aldermano Kennedy kai 
bos, kuri buvo pasakyta pu
santros savaitės atgal Hod 
Carriers svetainėje, prieška
rinio protesto mitinge.

To tyrinėjimo 
t rūstinę Chicagos 
kuri atrado, kad

Valstijų valdž 
na paliepimą 
trauk ties iš

kuni 
Rich 
ir Jd 

šiaip sąš

Taigi, kas yra, visų-pir- 
ma, toji “imperialistinių ka
unu gadynė”? Apie tai mes, 
deja, nedaugiausia tepati- 
iriame iš tų žmonių, kurie ši
tą terminą nuolatos varto
ja. Žinome, kad toje gady
nėje kapitalistinės valstybės 
stengiasi užkariaut kuodau- 
giausia svetimų kraštų, i- 
dant viešpataujančiosios tų 
valstybių klesos galėtų juos 
išnaudot, ir pagrobt naujų 
rinkų; kur galėtų savo tavo
ms pardavinėt, žaliąją me
džiagą imti 

,sodinti. Iš 
valstybių stengimosi 
'karės, 
rializmo 
buvo ?
si už svetimus kraštus ir ri
nkas? O jeigu buvo, tai kį- 
la klausimas: kaipgi atskirt 
dabartinę imperializmo ga
dynę ir jos kares, nuo pir^

priKiauso buv. valstijų ka- 1 t' 4-
pitalistams. Jie tenai yra 
supirkę arba kitokiais bu
dais jgiję didelius kasyklų 
[įlotus ir laukia patogios pro 
gos pradėt varyt bizni. Me
xikos valdžios įsakymu jos 
butų turėjusios pereit į vals
tybės rankas, jeigu jų savi
ninkai nebūtų galėję tuojaus 
imt jas operuot. Bet dabar 
tų kasyklų savininkams duo
ta dar laiko prisirengt prie 
atidarymo biznio. Carran-

Pats drg. Kennedy nesi
priešino tyrinėjimo paskyri
mui, norėdamas gauti pro
gos parodyt daromųjų jam 
k ai t i n i m ų melagingu mą.

Pažiūrėsime, kas iš to iš
eis. Nėra abejonės, kad ka
pitalistinės partijos stengsis 
kiek galėdamos pakenkti so
cialistų aldermanui. Viena, 
joms svarbu nugąsdinti ka
rės priešus; antra, jos geis-

Prie kunigo Trimito neėjau 
bet siūlyt, kad pirktų nenusto
jau. Vaikščiodamas po svetai
nę gavau įvairių atsakymų, ko
de! nenori pirkti: tai pinigų ne
imi, tai nemoką skaityti, tai ne
turi laiko kada skaityti, kiti tie- 
šiai pripažįsta, kad geriau esą iš-

Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00
Pusei metų................................$3.00
Trims mėnesiams ................ $1.75
Dviem mėnesiam .................. $1.00
Kanadoje, metams .............. $6.00
Kwropoje, metams .............. $7.00

Musų straipsniai apie tė
vynės gynimą iššaukė daug 
polemikos. Buvome priver
sti pašvęsti jai nemažai vie
tos “Naujienose”. Reikia te- 
čiaus pastebėti, kad pozity
vių rezultatų ta polemika 
nedavė jokių. Nė vienas 
musų straipsnių dėsnys ne
buvo sumuštas, nė vienas 
naujas dėsnys nebuvo pasta-

Firmis Liatuviiį Dienraštis Amarikoja 
£*idžia NA UJIENŲ BENDRO VE Ine

Kasdien, išskiriant nedėldienius

“Naujienos” sakė, kad ne 
be reikalo Suv. Valstijų val
džia sutiko išvest savo ka
riuomene iš Mexikos. Ji tu
rėjo atsiekt savo tikslo.

Koks buvo tasai tikslas, 
tikrai pasakyt butų sunku, 
kadangi derybos tarpe tų 
dviejų šalių buvo vedamos 
slaptai ir jų rezultatai nebu
vo skelbiami. Bet ir nežiū
rint tų derybų turinio, gali
ma buvo spėt, kad jose ėjo 
dalykas apie Suv. Valstijų 
kapitalo reikalus.

Washingtonas dėlto suti
ko atsaukt savo kareivius iš 
Mexikos, kad jam pavyko 
iškaulyt tam tikrų privilegi
jų šios šalies milionieriams.

Šitą musų nuomonę pa
tvirtina vakar atėjusi iŠ Wa- 
shingtono telegrama. Joje 
sakoma, kad Carranzos val
džia pakeitė savo įsakymą 
sulig kasyklų. Pagal tą įsa
kymą visos * kasyklos Mexi- 
koje, kuriose dabar nedirba
ma, turi but konfiskuoja* 
mos. Tokių kasyklų daug

Taigi su ta “imperialisti
nių karių gadyne” išeina nei 
šis, nei tas, kad pažvelgi j 
dalyką giliau. Populiarėje 

. agitacijoje, žinoma, galima 
tą išsireiškimą vartot (daug 
panašių netikslių išsireiški
mų vartojama), bet teoretiš
kose diskusijose jisai gali 
tiktai suklaidint žmones.

1 Vietoje to “termino”, 
! daug tiksliau butų vartot 
tiesiog žodžius imperialisti
ne karė. “Gadynė” čia visai 
nereikalinga. Ją įnešė į a- 
gitacijos kalbą tie socialis
tai, kurie mėgina padaryt 
Markso mokslo “reviziją”. 
Jie sako: Marksas gyveno ir 
rašė pirm imperializmo ga
dynės, todėl ir jo teorija šia
ndie reikalauja pataisymo. 
Tą-pat jie sako ir apie įžy
miausiąjį Markso pasekėją 
K. Kautskį: jisai, girdi, e- 
sąs “prieš - imperialistinės 
gadynės” teoretikas; dabar 
jisai jau netinkąs (pamena
te, su kokia panieka tūli mu
sų laikraščiai rašė apie Kau
tskį ir jo taktiką?).

Mes tiems 
nepritariame 
revizionistai, 
Markso mokslą pakreipt į 
kairę, taip-pat klysta, kaip ir 
dešinieji revizionistai, mėgi
nusieji “taisyt” Markso mo
kslą dvidešimt metų atgal. 
Jie darko, o ne taiso ta mo

tą patį laiką Suv. 
a davė galuti- 
savo armijai 

Mexikos žemės, 
sakymo panaikini

mas, matoma, buvo paskuti
nis dalykas, kurio reikalavo 
Washingtonas ir kuris da
bar tapo išpildytas.

O banditas Villa d 
t e b e s i a u č i a M e x i k o j e 
ga u j o s p a sk u ti n ė mis d i e n o- 
mis net du kartu buvo vėl į 
siveržusios į Suv. Valstijt 
teritoriją. Musų valdžia te- 
čiaus jau neliepia jo gaudyt

Ji “pagavo” kas jai reikė

tas prie jų. Visas ginčas su
sivedė tiktai prie atitaisymo 
tų iškreipimų, kurių ištisą 
eilę leido sau padaryti “Nau
jienų” oponentai, kritikuo
dami musų straipsnius.

Taigi šiandie mums prisei- 
na pradėt tyrinėjimą 
tos vietos, kurioje 
vo pertrauktas.

Galutiniai musų 
niųjų išvadžiojimų 
tai, kaip skaitytojai pame
na, buvo tokie: Socialistams 
tėvynė turi visai kitokią rei
kšmę 
stovams, 
klausime 
laikyties kokio-nors vieno 
amžino “recepto;” atsižvelg
dami į darbininkų klesos rei
kalus, jie turi imti domon 
kiekvieno atskiro atsitikimo 
aplinkybes.

Iš to aišku, kad jokių pa
tarimų arba raginimų socia
listams mes nedavinėjome; 
iš to aišku taip-pat, kad mes 
nedarėme kokių-nors taisy
klių toms arba kitoms kapi
talistiško plėtojimosi gady
nėms. Reiškia, priekaištas, 
buk “Naujienos” stojusios 
už tėvynės gynimą “imperi
alistinių karių gadynėje”, 
buvo gryniausia nonsensas.

Bet gerai — kaipgi žiuri 
“Naujienos” į tėvynės gyni
mą šioje ypatingoje gadynė-

manim. Man priklausančią dalį 
Naujio 

mano vardu. Taipjau 
pasirūpinti atsiteisti ir 

nes žinai, kad ant ina- 
rtsakomybe už 

steigtosios Kooperacijos pini
gus. Ilgiau aš jau nelauksiu, 
bet jieškosiu kitokiu budu.

J. B. Aglinskas.
2310 W. 22nd PI.

pinigų gali perduot 
noms” 
prašau 
su kitais 
nęs suvirto visa

terinB of Subscription;
In Chicago, by carriers, per week.

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

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

Six months............................... $3.00
Three months .....................  $1,75
Canada, one year .............. $6.00

European countries, 1 year .. $7.00

ku klesos atstovą veikiausia mesniųjų gadynių ir jų ka 
dar sustiprins žmonių sim 
pat i jas prie jo.

Išrinkt 
miesto tarybą, išrinkt dar 
daugiau socialistų alderma- 
nų ir padvigubint socialistų 
balsus šį pavasarį — tokį sau 
uždavinį pastatys dabar vi
si susipratę Chicagos darbi
ninkai. Tai bus geriausis 
atsakymas į tuos begėdiškus 
trustinės spaudos pasikėsi
nimus ant žodžio laisvės.

Vienam iš Vaikinų, Terre 
Haute. -— Geriau butų buvę, 
kad tamsta butum trumpai pa
rašęs, kas tą “nepaprastą fondą*’ 
organizuoja, kuriam tikslui, ir 
lt, Vieno tik smerkimo nepa
kanka, dėlto kad skaitytojai 
žino apieką eina dalykas.

Valstijose.
Vakar New Yorke ne ma 

žiaus, kaip 1000 moterų su 
sirinko prie miesto sales du 
rų, reikalaudamos pasimaty 
mo su mayoru, kad išdėsčius 
jam vargingą 1 
mynų padėjimą 
moterų ir polici. 
leido jų j mieste 
net susirėmimų, 
rėmimu ir v 
me mieste 
tapo suareštuota.

Tai yra žmonių judėjimo 
pradžia. Jie jau neteko ka
ntrybės laukt geresnių die
nų. Maisto spekuliantai ke
lia-ir kelia kairias. Nežiū
rint jokių protestų ir reika
lavimų, valdžia 
gelbą žmonėms, 
rinėjimus” daro neva Kalti
ninkų sujieškojimui, o ištie- 
sų tai tik žmonių akių apdu- 
mimui. Kas-gi tuomet be
lieka daryt tiems betur
čiams, kuriuos spaudžia ba
das diena iš dienos vis ar
šiau?

Jie daro riaušes. Ir poli
cija tuomet, nelaukdama jo
kių “tyrinėjimų”, skubinasi 
prie sujudusios minios, lei
džia į darbą lazdas ir areš
tuoja. Puiki tvarka toje au
ksinėje Amerikoje!

Mie žino, kad imperializmas 
rių'f , - [valdo Anglijos ir Vokietijos

Jeigu “imperialistinių ka- politiką, bet toli ne visi pa-
• sakys tatai apie Ispaniją ar- 
! ba Serbiją; o tokios šalįs,
• kaip Kynija arba Mexika 
J dar apskritai nėra įžengu

sios į imperializmo stadiją.
Tuos faktus mato ir tie 

žmonės, kurie paleido apy
varton tą “imperialistinių 
karių gadynės” terminą. 
Kad suderinus juos su savo 
teorijomis, jie mėgina savo 
terminą pataisyt. Jie pri
deda prie jo pastabą: “ka
pitalistiniuose kraštuose.” 
(Žiur. “Kovos” 6 num.) Tuo
met išeina taip, kad šiandie 
jau viešpatauja “imperialis
tinių karių gadynė” kapita
listiniuose kraštuose.

Bet šis pataisymas patai
so dra ne viską. Šveicarija, 
pavyzdžiui, yra kapitalisti
nis kraštas, vienok apie im
perializmą arba apie imperi
alistines kares joje iki šiol 
dar nebuvo girdėt.

Tai tiek apie imperialisti-1 
nes gadynės pradžią 
kebliau dalykas stovi su jos 
pabaiga. Įsivaizdinkite, kad 
dabartinės karės bėgiu arba 
neužilgio po jos kurioje-nors 
šalyje pavyktų revoliucio
nieriams paimt į savo ran- 
pkas valdžią. Galima laukt, 
įkad tuomet prieš tą šalį sto
tų visos kitos valstybės, no
rėdamos išnaikint joje “kra- 
molą”. Panašių atsitikimų 
istorija jau yra mačius. Ka
da šimtas suviršum metu at- 

(z 

gal revoliucija paėmė viršų 
Francijoje, tai visos Euro
pos valdžios šoko į karę su 
ja. Keturiasdešimt šeši me
tai atgal Prūsijos kariuome
nė padėjo buržuazinei Fran- 
cijos valdžiai pergalėt Pary
žiaus komuną. Tokio-pat; 
užpuolimo galėtų susilaukt i 
ir ta. šalis, kurioje užviešpa-' 
tautų darbininkai. Ką-gi 
šie turėtų daryt? ,

Kiekvienas socialistas su-j 
tiks, kad tos šalies darbinin
kai turėtų ginties. Jie su
tiks ir su tuo, kad kitų .vals
tybių darbininkai turėtų eit 
į pagelbą tai šaliai, ir net rei
kalaut, kad butų paskelbta 
karė jos užpuolikams. Im
perializmo gadynė dar tebe
viešpatautų, o socialistai jau 
pripažintų ne tiktai karę 
apsigynimo tikslu, bet ir už
puolimo tikslu. i

Šiai paslcbčjau šokanti 
merginas. Tos. sakau, 
rai pirks. Pasiūlijau, 
čia. ar gazieta? 'kaip, 
‘Moterų Balsas“.
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mo- 
nori u 

kas bosas tos gazielos?

Tamsta tos gazietos čia negali 
pardavoti. Kodėl? — Todėl, 
kad negera. Gauk iš prabaŠ- 
čiaus trimitą. — Kokį, sakau, 
trimitą? — Trimitas tai tokia 
knyga; aš ją turiu. — Man ne- 
galvoj kaip ten vadinas, bet aš 
sakau, pasizvalik prabašeiaus, 
kitaip įsidėk į kišenę ir nepar- 
davok ! — Gerai, sakau. O ki
šenėj laikydamas ar galiu par
davoti? — Nežinau.

kanu* nupieštas M 
paveikslas milžiniškom rankom 
ir ragais, čia vėl Marksas 11 — 
rinkinys bjauriausią keiksmų, 
koliojimų ir šmeižtų apH P. Gri
gaičio. Jieškojau tarp tos “li

kau: Pirk panele, tik dešimt 
centu. Moters leidžia, moters 
straipsnius rašo, moters reda
guoja. Žiūrėkit, kokių čia pui
kių dainelių yra! Dar kartą 
pavartė, sako: —- Negera. 
Tamsta tos gazietos negali čia

teraturos“ istorijų apie 
gus Macochą, Schmidtą, 
esoną, Juodysiu, islamą 
tus, bet neradau 
lavos. Manau: 1
kad tu... Bet tiek to, cTsiu, sa
kau, savo reikalais. Išsiėmiau 
iš kišeniaus “Moterų Balsą”, ir 
pradėjau garsiai šaukti, kad 
pirktų. Bematant pribėga prie 
manęs sudžiūvęs plonas žmo
gelis, labai panašus j silkę.

— Ką čia tamsta turi? Sa
kau: mėnesinį laikraštį “Moterų 
Baisa”: nitais, tik 10c. Pirksi?

kad platintų literatūrą ir par
duotų knygučių kuodaugiausia 
Kuris, girdi, daugiausia par
duos, tas gausiąs geresnių dova
nų. Prieinu ir aš arčiau prie

Kennedy į rių gadyn ė”, yra toks laiko- 
>tarpis, kuriame socialistai 
turi laikyties vienodos pa
stovios taisyklės, tai reikia, 
tiesą pasakius, ne tiktai aiš
kiai nurodyti, nuo kada toji 
.gadynė prasidėjo, bet ir ka
da ji baigsis. Dalykas, ži
noma, eina čionai ne apie 
metų ir mėnesių datas, bet 
apie tuos ženklus, pagal ku
riuos kiekvienas žmogus ga
lėtų pažinti, kur yra tos au- 
gščiau minėtosios gadynės 
pradžia ir kur bus jos ga
las. Kitaip, gali išeiti di
džiausių nesusipratimų ir 
klaidų.

Socialistas, kuris kels tą 
gadynę perdaug toli į praei-, 
tį, pasijus esąs konflikte su 
visais socializmo mokslinin
kais. Marksas ir Engelsas, 
kaip žinia, visai nebuvo prie- į 
šingi kiekvienai karei. Dau-| 
giaus net; juodu tam tikruos 
atsitikimuos aiškiausia pri
tarė karei ir net stengėsi 
karę iššaukti. Tie žmonės, 
kurie imperializmo gadynę 
tolygina su buržuazijos vie
špatavimo gadyne, turėtų iš 
imperialistinių karių pasme
rkimo išvesti pasmerkimą ir 
Marksui su Engelsu. !

Bet nemažesnis pavojus 
bus ir tuomet, kuomet soci
alistas, priėmęs pastovią tai
syklę sulig “imperialistinių 
karių gadynės”, nemokės at
spėti, kada ji baigiasi: jisai 
tuomet gali užimti poziciją, Į 
priešingą darbininkų klesos 
reikalams.

Vadinasi, žmonės, kurie 
nori nustatyt “imperialisti
nių karių gadynei” special# 
taisyklę sulig Išlaukinio tė
vynės gynimo ,t. y. sulig ka
rių, privalo tą gadynę aiš
kiai apibudinti. Iki šiol jie 
,to nepadarė. Bet klausimas, 
ar jie gali tatai padaryti?
1 Visa kas liudija, kad ne. 
Imperializmas, kaip ir visi 
kiti stambesnieji visuomenės 
apsireiškimai, atsirado ne 
staigu ir ne vienu laiku vi
sose šalyse 
palengva ligi pasiekė to lai
psnio, ant kurio jisai tapo 
pastebėtas, kaipo viešpatau
jančioji spėka. Ir kas svar
biau : jisai vienose šalyse at
sirado ir išsiplėtojo anks
čiau, negu kitose. Visi šian-

Melai jau veik sukako k 
Gary, Ind., tvėrė kooperaciją 
iki šiol nei garso. Ln 
jau nors nuošimčių g 
(ų gera, kad Zigmas 
darytų ką nors ir de 
dolerių nesilepliolų. 
but vyrui ir žodį laikyti. Aš no 
rečiau, kad Zigmas Songaila at

Vokiečių ambasados namas Washingtone. Pertrukus 
diplomatiškiems ryšiams su Vokietija, prie jo pastaty
ta sargyba.

resyve visuomene saukia 
tamsesni uosius brolius 

prie apsišvietimo ir susiprati
mo. platina darbininkiškus lai
kraščius ir kitokia mokslinę li-

Pagarsėjęs kun. Justinas Pra
naitis buvo kalbų žinovas. Jis 
pažinojo šias kalbas: rusų len
kų, latvių, franciizų, vokiečių ir 
kitas. Žydų kalbą net išguldine- 
jo Akademijoj, Talmudą žydiš
kai. neblogiaus skaitė negu 
Beilis bibliją lotiniškai. Bet 
sunkiausia jam ėjosi su lietuvių 
kalba. Vieną kartą kun. Justi
no giminaitis Martinas Simonai
tis, būdamas Šeiniuose kleriku, 
parašė kun. Justinui į Petrapilį 
laišką tokiu antgalviu: “Guodo- 
tinas kunige!“ Kun. Justinas 
Pranaitis labai užsigavo, many
damas, kad guodotinas reiškia 
godus, o godulystč -v— mirtinas 
griekas. Tada kailių žinovas 
sugrąžino klerikui laišką ir pa
reikalavo paaiškinti, ką reiškia 
žodis Guodotinas, o jeigu ne — 
tai, girdi, nuvilksiąs klerikui il
ga rūbą. Pasta rasis jam paaiš
kino, kad žodis Guodotinas rei
škia pašenavotas.

Matyt, kad kun. Justinas Pra
naitis daugel kalbų žinojo, tik 
savo prigimtos-lietuviškos ge
rai nesuprato.

Skriaudžiu Vincas.

balius. Aš 
tiesimi i egz 
(iri si kiša u k 
nu i balių. i c

mis ir cinu

lai tiek patyriau apie susi 
itimą ir apsišvietimą žinonc 
, kuriuos kunigai pasigniau- 
laiko savo globoj.

J. B. Aglinskas

Įtaktytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
rankraščius adresuoti tisiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 

Inmtu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
faUekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
fbi rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
ML arba gražinami atgal, jei bčgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 

tr išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

30 vai. vak.
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ipsupancios 
mažesne, 

ivo. Koma

mažai 
visi pykti 
mo nėra,

kaip jį Įvei 
(iena u 

tos storos

Bet jo žodžiai nešikli 
jis maste ne apie senovę, o a pit 
maža panelę, kuri ėjo kiek ats
čiai! nuo jo- Nu 
tamsos ji rodės d 
negu ji ištikrųjų 
patčmijo, kad praeidama pro ap 
šviesta lan

-—Tamsta du perskirimu 
skaitei? —

Klausimas
aštriu,

—Tik dvi,

pergalėj imas ta msos, 
patekėjimas toki 
šviesa. Sauletekos, 
buvo, nes lijo, bet tai 
reiškia. Aš daug kar

akjs gražios:
Netikėk: ji tai kalba todėl 

kad tu užfundytum daugiau a

Ant stulpo degė lempa, kurios 
geltona, neaiški šviesa mirgėjo 
rudens nakties tamsoj. Oras 
buvo tvankus.

Foma kosėjo ir rinktinais žo 
tižiais klausė Lizes:

—Reiškia, aš galiu tikėti, kat 
senovės laikuose žmonės varto

su pagarba žiūrėdavo j tuos 
artodavo sve- 
nesuprantami

ma?
- Meldžiu.

ko lai nudž:ug(

zocziai piešdavo ne paprastus pa 
veikslus. Taip, žodis utopija iš 
šaukdavo Fomos akyse didek

lūšių žmonių, jie įneš gyveni
mai! turinį...

Liza pradėjo eiti išlėto, viena

liūdna 
žino

ma, tai kvailai gali atrodyti, bet

pasigailėjimo, 
id visko yra 

kaip jus žinote, ir todėl 
Jokio pasitenkini- 

kiekvienas turi savo 
likimų su baisiu iš- 

r skurdo veidu, kaip 
supran- 
žmonės,

jis susikišo jus į kišenius. Ta; 
nebuvo priprasta ir varžo jį.

Ar tamsta nesibijote girtuo

Gyveno-buvo Foma Varaksi
nas, dailydė, dviejų dešimčių 
penkių metų senumo, labai pai
lgas žmogus: jo kaukolė didelė, 
plokšti. Vaikščiojo jis užrietęs 
plačių nosį į viršų. Taip ir ro
dėsi, kad jis rengiasi kam nors

mes turi- 
darbo.

išduoda

lekset
deją..-

Foma sudavė kumščiu į kru
tinę ir linksmai sušuko:

—Aš jų supratau! Štai ji
čia! Ja pirm visko aš ir paga

tina... Taip kad visi dabartiniu 
laiku pakrikusieji žmonės tar
navo vienam tikslui... vadinasi, 
ir senovėj buvo bendra visiems

inane visi, kuru 
kenčiate -- taip’ 

—Eik jau, e ii

ranka laikydama sijoną, o kita 
—— taisydama plaukus. Atsidu
susiai pasakė:

“Kad i oi i t e,” S2.00 
Parodo laiką tam
sumoje. Rodykles ir 
valandos dengtos su 
“RadioJitc,” kuriam 
randasi tikro radiu- 
ino. Išlaiko žibėji
mą per <S metus.

vo apkabinėtos paveikslais gar
siųjų rašytojų ir mokslininkų. 
Jų veidai tokie paniurę, galvos 
apdengtos ilgais plaukais. Trin
damas pūslėtas rankas, Foma

tvirkimo 
išsireiškė 
tania, kuomet tokie
kaip tamsta, pradės darbuoties

i, ji nulenkdavo gal
va ir stengdavos greičiau eiti.

- Stebėtina! - manė jis.
Toki maža esybė., nesibijo būti 
tarpe svetimų žmonių... o nak
tį, miesto užkampyj... stebėti
na.-.

I ai labai nudžiugino romų 
jis negalėjo nei atsiminti tokio 
atsitikimo, kad kas nors butų 
sutikęs su jo nuomone, 
kęs rankas iš J^išenių ir 
gilėdamas jomis, jis vėl 
jo {tikrinančiai kalbėti:

MAGNBTIC COMB CO
422 Island av<., Rockford

keldamas galvų 
Nenoriu, vieno! 

Kodėl ? 
Kokis malonumas dirbti 

nepatinkamas da 
papratau dirbti 
sakysime, namų 
nepakenčiamas

Jis supažindino Foma su dar
bininkų rateliu, kur smailiano
sis draugas Mark, mosteguoda- 
nias rankomis, lyg paukščio 
sparniukais, greitai kalbėjo apie 
darbininkų judėjimų vakaruo-

lyjiai juokėsi ir pasakojo:
Stebėtina, drauge*, sėdžiu 

nuleidęs kojas ant skardžio,

tojų. Nauji mintis iššaukdavo 
tvanų žodžių — jis mosteguo- 
davo rankomis, negarsiai ir 
linksmai kalbėdamas:

Stebėtina! Būtent tas! La
bai paprastai!

Išpradžių rateliečiai ir jo dirb
tuvės draugai klausydavo ati-

las vienas! Teisingai?
Kada Aleksei pykdavo, jo vir

šutine lupa pasikeldavo į viršų

ra pasistengsiu dar pažiurę 
Būtinai!

Apsidairė aplinkui ir jam I 
bai patiko tas jaukus kamb 
rinkas. Kampe stovėjo lov 
Ant stalo priešais Foma gulė,

devyniolikto šimtmečio d 
ma
pakeldami priespaudos, sukiJa prieš savo iš 
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui 
bot perskaityti ji yra tai}) svarbu ir inte 
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdi, del 
ko Įvyksta sukilimai.

.. Siųskite reikalavimus šiuo adresu:

Smuklininkas Girtaitis įsitai-sė sau IcItTon 
teielonuoja, ta: kosimu 
užsigeidžia dar po “skinu

bandyk.
Bet užteko arčiau pamatyti jo 

veidą, kuriame spindėjo m ap
ribotos spalvos akis, kad supra
tus, jog tai eina labai paprastas 
vyrukas, kuris lyg ko tai susi-

tiaug perskaitė Įvairių KnygL 
Kada jis nenorėdavo ir tingėda 
vw suprasti savo draugų, tai ji 
sakydavo jam:

Tai buržuazinis prietaras 
utopija. Reikia pažinti kultu 
ros istorijų. Tu kiršinių prieš

Triumph, $1.50 
Gražiai išro
dantis ir atsakantis 
laikrodėlis. Kiti to
kio jau modelio. E- 
clipse, $2.00, Junior, 
$2.5(1; Midget, mo
terims $2.50.

Reliance, $3.00 
Plonas, 7 akmenė 
Iii; laikrodėlis; ni 
kelinė virtiną, $3.00 
paauksuotas, $6.00 
Waterbury, $3.00; 
Walerburv' “Radio 
lite,” $4.00.

sviesti gyvenimų. Kalbėjo jis 
daug, karštai lyg springdamas 
nuo žodžių ir savo neaiškios 
spalvos akimis žiurėjo į klausy

tas gudrusis mokslas gali at- 
megsti visus mazgus painių 
klausimu, sutvarkyti mintis, nu-

nusispjovęs pasakė 
i ir tegul sau tašo...

Kada Foma klausės antru kar 
, lai jam pasirodė, kad mergi 

epias kas tai in 
kuteno jo širdį 

us merginai kalbėli, ii*

Jis pastebėjo, kad merginos 
akis pradėjo klaidžioti, ir tas 
tuoj surišo jo liežuvį. Dėda
mas visas pastangas, kad per
galėjus savo susimaišymų, 

konluziškai šypso-

nė dau
ba r ska

las. Paniuręs slicsorius Egor 
Kušinąs nekartų patardavo jam: 

Nupjauk tu sau pusę liežu
vio, barškuli nelemtasai!

Bet tai nedarydavo į Varaksi
na jokios įtekmės.... jis į visus
žiurėjo draugiškai ir beperstojo 
ulbėjo, lyg pavasario upelis.

perskirimu, tai —urnai, žinote 
lyg pirmu, kartu supratau - 
saulę! Saule... tai labai papras-

Delko mes lik jx*r vienų sa
vaitę pardavėme 5.000 šukų? 
Dėlto, kad nieko paprastesnio, 
geresnio ir naudingesnio del 
išnaikinimo pleiskanų ir sus
tabdomo plaukų slinkimo ne
gali būti. Jeigu tavo galvoje 
randasi pleiskanų, tai nelauk 
kol galva nupliks, bet tuojau® 
pradėk šukuoti su Magnetiš
kom šukom. Kaina 25c ir 50c.

Siuskite tik pinigais, nes 
štampų mes neturime jau kur 
dėti.

s e a saros...
Terminai “religijinis kultas” 

ir kultūra primindavo jam Ve
lykų nakties bažnytines apei
gas. Jam pradėjo rodyties, kad

nepa- 
r urzgė per nosį:
nko... varliokų kokį! 

Labai mums reikia, kas lai yra 
Zmei Gorinič... Mums tai labai 

lu papasakok

tų prieinamesnės, tikėkite 
kitas dalykas! Atvirai sakant 
-- nereikia žmonių bijo lies, už
tikrinu, jie u 
pasitikėjimo ii 
Dalykas tame

Aleksei buvo d 
jaunesnis už Fom 
penkis mėnesius

navimą; paremta 25 metų 
patyrimu.

Jus turite dėti pas mus 
pinigus.

atsidusęs prakošė 
baisiai geria. Svar- 
gyveninių reikia kuo 
Jyti, o tuo tarpu nė- 
ai yro dvasinį gyve- 
vnas, kaip žinoma,

ti fantazijomis?
- Aš nekaltinu! sušuki 

suprantu. Tams

Foma nebeatsiminė., kų jis 
kalbėjo, bei taip daug ir karštai 
jis kalbėjo pirmu kartu savo 
gyvenime. Juodu persiskyrė 
prie X vartų, vedančių į didelius 
namus. Kratydama ranka Liza

is šio nei is 
ant kurios s 
me, žinote, labai daug 
C h lobi$ t iaev, pirk lys, 
savo dukterį už vyro.

Paskui Foma ėjo sykiu su ja 
I miestan ir vis saugojos, kad 
neužgavus jų alkūne. Iš abie
jų gatvės pusių stovėjo mažyčiai 
namiukai su tdmsiais langais.

Užlaikau vaistus iš viso svieto. 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ir Europos daktarų. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už jų gerumą. 
Užlaikau visokias lietuviškas

prie manęs prieina šuo, iokis 
žinote, mizernas, lyg ubagas nu 
skuręs. Išalkęs, senas, nejau

• Taip, jeigu norite bet vis
gi kam čia dangiškas?

-••Gražiau kaip tai skamba!
pamatinė idėja

suteikia visiems gy- 
Fai stebėtina ir visai 
akar aš buvau išėjęs 

Janio, žinote
sa u 1 ėlaidos. Visk a c- 

a įsivaizdinti, kaip

ar gi 
jus žvėris 
sąžinės, J u.
kai Į) aš suprantu.

Ne, tai nelies 
vis labiau ir labia

Aptiekorius ir Savininkas
3203 S. Balsted St. Chicago, j 

Tel. Drover 8448.

Kairiais grasinti 
tai ir intikinančiai

Palauk greit pradėsi nu

kti prie žmonių! čia ne baž 
nyčia, o supranti, sielų susivieni 
jimas. čia ideja ! Apie kų kai 
bama? Broliai susigėskile 

dima taip gyventi? Ai 
ėpimas meilės ii 
štai svarbiausis

AUDĖJAI’
Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžia 

bininkų padėji 
parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe

Nepaprastai puikus rakandai, 
senoviški... padaryti iš geriausio 
ižuolo, žinote...

iuu viens prie kito - tat \ 
Pavyzdžiui aš: man visvien 
ar tai gaisras, atlaidai ar ši 
pasilinksminimas, 
traukia! Ž m ones
bažnyčia — kodėl aš ten mėgs 
ta eiti. Todėl kad ten susirin 
lamas žmonių.

įeis nusišypsojo A 
Kuomet tu suprasi i

za t INors antakius 
turn, o dabar visa nu 
matosi plokšti nosis

—Ištikrųjų, — sutiko k'om

Da v a d ii i ng a s I. a i k rodė I i s 
nežiurin

Nepainaus ir stipraus išdirbinio 
kis tai mechanizmas randasi 
soil Laikrodėliuose. Už (ai jie 
lia didesnius susilrenkimus ii 
Ingcrsoll’is ra jums tinkanti 
rodėlis.

1 ngrrsoll "iai yra (La vada ingi—gva- 
r;mtuojanii davadningais. las yra 
prirodyta 50 nulioi)<ams žmonių, ku
rie šiuos laikrodėlius pirko.

Perkant Laikrodėli, savęs apsau
gojimui, s.ak\k “Ibgersoll.” Dabok, 
kad ant veido (ciferblato) butų var
das “Ingersoll ’. Atmink, kad nevisi 
laikrodėliai Ingersoli’io kainos yra 
Ingrrsoll laikrodėliai.

Visur pardavėjai parduoda.

palietęs pirštais savo lupas, 
man biskutį truks ta gražumo
— užtai

galiniu paprastumu, tiesa, jia- 
jiėga.

Ketverge, jis sėdėjo Lizos 
kambaryj, nieko nepastebėda
mas, apart melsvų jos akių, ku
rios, jis matė, stengėsi suprasti 
jo kalba. O jis žiurėjo į jos akis

- Su mielu noru! susu 
Foma, trypdamas sąlygątvyj 
Labai dėkingas... Stebėtina!

Visų naktį jis vaikščiojo g:

patiko ir jis padėjęs 
krutinės kalbėjo.
Tatai aš suprantu,

vemis, įskelęs augstyn galvų ir 
mintvse sakydamas karštas kai- 
bas apie tai, kad reikia pagelbė
ti darbu ir žodžiu timis, kurie 
dar nesuprato, kad gyventi tai 
žinoti! Jis jautėsi, labai gerai: 
rudens jiilkas dangus lyg atiden
gė jam savo paslaptis ir iš erd
vės, lyg žvaigždes krito tokie 
gražus, skambus žodžiai, palis 
savaimi susidėdami
:r meilių minčių apie gyvenimų 
apie žmones, ir tos mintis nuste kus. Priėjo, atsisėdo šalyj u 

taipgi žiuri: žmogus ir šuo žiū
rime, žinote. Tiesų pasakius 
drauge, juk dar nesužinota, kas 
tai yra šuo ir kokis jo atsineši- 
mas link saulės?- Gali būti ir 
jis taipgi... aš, suprantama, ne
žinau... tai taip, fantazija, bet 
bei kodėl gi šuo negali supra
sti saules reikšmės, jeigu jis jau
čia šiluma ir šaltį, ir gali žiūrėti 
į dangų. Kiaulė, tai, žinoma, 
kitas dalykas... Aš, žinote, da
gi pasijuokiau sakau, tai tikras 
gyvenimo tveivjas, a? Pažiurė
jo jis į mane kreivomis ir pasi
traukė į šalį... visi sutvėrimai

Matomai, pirmu kartu kal
ba, manė Foma, žiūrėdamas 
į pilkų sienų. Jam buvo nuosta
bu, kad mergaitė kalbėjo apie 
žaibus, debesis, saulėlaidų, pasa
kiškus didvyrius, graikų dievus 

jis nematė jokio sųryšio tarp 
tu dalyku ir, eidamas namo, U v C.
skundėsi draugui:

Zinai, Aleša, neišdegė! To
je temoje reikėjo kalbeli vyrui... 
kuris lurehj stiprų, stora baisa. 
Zinai, kad butų skaitęs, kaip 
dvylika evangi 

Somo

nuo savo 
unijos, urnai pradėdavo darodi- 
neti:

ge jam i uosį.
Foma tylėjo i

Karts nuo karto susimaisusiu 
balsu bandė nuraminti draugų:

Aš juk, Aleša, suprantu!
va imi

jis nesupranta klesinės ko- 
ir turbūt nesupras, nes Fo- 
užaugo šventiko namuose, 
jo motina užėmė tarnaitės 

vietų. Tin tai jam užnuodijo 
sielų buržuaziniais prietarais.

Aleša! sušukdavo Foma.
Ka.ij) Dievų myliu 

nuodijo! Visai priešingai 
Kada buvau mažas, aš net į ba 
nyčių neidavau. Viešpatie 
ar gi aš tau meluosiu? Tai p; 
skui, kada :uš apskritai nrad*

jo \ ienų Karnų r
—Taip, ariečiai 

lūs atsakymas.
Ir - jau tai darodyl 
Tikrai darodyta.

--Fedor Grigorijč, tęsė Fo
ma, pertraukdamas merginos 
kalbų, šventiko suims, pas 
kurį gyveno mano motina, 
labai geras žmogus mano moli
na ! bet jau numirė, I?edor 
Grigorijč, kuris greitu laiku liks 
p rof ėst) r i u m, bes i gi n čyda m a s

pasiklausyti kultūros istorijos ir 
sužinojo, kad skaitys maža, mė
lynakė panelė su stora kasa • — 
jam pasidarė neramu ir baudė 
nežiūrėti į merginų.

Bet visgi malė, kad jinai kon- 
fuzijos, norėdama priduoti savo 
vaikiškam veidui serioziškų iš
raiška. Ji kalbėjo greit, netvar- 
kiai. Kada jai užduodavo klau
simus, jos akis bėginėdavo, o 
veidas jiarausdavo. Foma jau-

■ vėl: žinoma 
kalbėti. Bet -- 
.'ja, kuri vLsuo 

tina... pasaulinė taika...
Aleksei tylėdamas ilgai žiūre 

jo į savo dranga. Paskui Ivi

žinoti! Ir labai paprastai! 
Jeigu aš gyvenu, nežinodamas, 
kas aš esu, kur ir kokiam tiks- 
lui aš gyvenu ko verias Iokis 
gyvenimas? Tai ne gyvenimas, 
bet tik merdėjimas jirk'taruose

pavidale “skum 
enams atrodo, kad ji 

išmauki’. Girta:

vos aKįs pasu ta rydavo apskritos 
lyg paukščio. Sausu balsu, ku 
ris kartais pradėdavo braškėti 
\lcksei intikrinančiai kalbėic

kokios kle- 
Gera jKine- 

Nusibodo. jai 
gyventi tarp tokių žmonių, kaip 
mes, ir štai...

-—Ir kada, po šimts paibelių, 
iš tavo galvos išgaruoss tie kvai
li supratimai? užsigavo So
movas.

Kokis jos ten gerumas? 
Reikalas, brolau, verčia ir ply- 
t a gra už t i! J ei j iem s 
taikiusi geresnė vieta 
ir eitų, o ne pas mus 
tokie!

Foma pažiurėjo į g: 
sančias lempas ir pal 

•-'Tai jie, manai, 
spiriami?

Na, žinoma...
Taip? - ištarė Varaksinas

------------------------------------------- —---------- 1916

SCHIFF and COMPANY STATE
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Jo draugas Aleksei Somovas, 
irgi dailydė, kartų jiasakė Fo- 
mai:

Koki tavo nepaprasta mur-
uo-

kad butų tiesiog iš 
nygutės skaičiusi!

apgailestaudamas kalbėjo Fo
ma, bet užmiršęs apie tų nepa
sisekimų, jis vėl svajojančiai te-1 jjZa 
sė. O gerai, brolau Aleša 
kad i musų surambėjusių žino 
ui jų kompanijų ateina toki ypa 
ta... Stebėtina lai žiūrėkite., 
štai kų aš žinau, ar nenorite pa 
siklausyti! L-labai gerai! Tai| 
vieni prie kitų...

Pliauški vėjus 
sustabdė jį Aleksei.

Kodėl gi, veji 
sė maloniai Foma: 
sakai klesa, o prie 
sos jinai priklauso 
lė ir viskas

SENA-TV1RTA-UZTIKIMA
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LOUISJautiena

Montello

3S*<Ej

12.01

Atsakymai į Klausimus

XfOO<

Cliffside. N

^OSYBt^

407

Ave perviršis; $600,000.00.

Pittsburgh

Pittsburgh

Turgaus Žinios

Naujienų agentai Chicago, Ill

Gliudi-Liudi
$5 Specialiai $5 IR KITOS LYRIKOS EILĖS

Westville

Harvey, Ill

Ciarsiųkis ‘Naujienoje

Komai
Kviečiai
Rugiai
Miežiai
Avižos

12.5b
11.0h

9.08
7.90
7.70

Loins
Bounds
Chucks
Plates

Kiauliena

Paukščiai, išdarinėti:
Kalakutai (svarui)

Paprast ie.ji 
Maišyti . . 
Purvinieji

N o.3
.11%
.13%

Limburger .............
Brick.......................

Paukščiai, gyvi:— 
Kalakutai (svarui)

First Clears ....
Prastosios rųšies

Žiemkenčių kviečių
Patents .....................

Standard ............
First Clears ...........

Second clears . .

Šiaudai, ruginiai
Kvietiniai
Avižiniai .....

Suris;
Twins .................
Daisies ................
Young American
Longhorns ........

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

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

Kiaušiniai:— 
Extras ......

11.90—13.85
9.00—11.85

10.00—11.90
13.00—14.50

Kulpmont, Pa
Pittsburgh, Pa

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
moralistu, reikia nuodugniai žinoti pati mora
lybės išsivystymą.

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
120 puslapių. Kaina 25c.

Anglų kalbos
Lietuvių kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirki y bos teisių 
Abelnos historijos 
Suv. Valst. historijos 
Geografijos , , 
Piliety sies
Politinės ekonomijos 
Dailarašystės

Mokinimo Valandos:

NAUJIENOS
1840 So. Halsted St.,

Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietų 
Vakare nuo 7:30 iki 9:30

“N A U J I E N O S”
1840 S Halsted St., ..............  Chicago, Ill

........ 8.20
.... 8.00 
7.20—7.50 
6.00—6.50

Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kauke)
Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to 

mėlis, kur telpa apie šimtas įvairių eilių.
Knygelė 106 puslapių, su gražiais popieri 

niais viršeliais. Kaina 50c.

ciano ir 
redaktoi 
šmeižimus butu

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir 
jų nusamdytieji agitatoriai besistengdami trukdyti 
socialistiška darbininkų judėjimą, pliauškia prasi
manę visokių nebūtų dalykų apie socializmą. Gi 
žmonės, kur irgi nepažįsta gerai socializmo mokslo, 
dažnai tiems kunigų pliauškimams intiki. Kas per
skaitys šitą knygą, pažins kas ištikrųjų yra socializ
mas, ir į kiekvieną priešų užmetimą mokės atšauti 
rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai tu
rės bematant savo burną užčiaupti.

Todėl sakome, kad nei vienas lietuvis darbinin
kas neturėtų apsieiti be ši 's knygos.

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

Knyga turi 230 lakštų.
Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais 

tvirtais audekliniais apdarais, $1.
Užsisakykite tuojau.

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., Loomis ir 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedeliais, Ketvergais ir 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

175 Ames St 
p Miškinis,

35 Arthur St 
Paltanavičius, 

15 Millbury St 
Puodžiūnas.

135 Arnes St 
Ramanauskas,

101 Oak St

Tamsieji ...............................
Gyvulių turgus

didelė bačka $3.50—5.00 
-1.50 
-2.50 
-2.00 
-7.00 
-3.00 
-4.00 
11.00

iss pa u 
sdinta: Ko oppozicija reikalai! 
ja, tai laikos tokiomis s 
mis, kad nebūtų nei nuga 
o turi but: ... kad nebūty nei nu
galėtoju nei nugalėtu j y.

Apžvalgoj, trečio straipsnelio 
pradžia išspausdinta: Ir dar vie
nas “tarptautiniais klesų kovos 
pamatais paremtas pamatas”., 
čia paskutinis žodis “pamatas” 
visai bereikalingai statytojo į- 
bruklas.

Aprašyti visą šios knygos vertę čia nei negali
ma. Pasakysime tik tiek, kad ji parašyta taip in
teresingai, jog pradėjus skaityt sunku ir beatsitrau
kti: skaitai kai kokią pasaką ir tuo tarpu nejučioms 
susipažįsti su socializmo mokslu, su socializmo tik
slais ir uždaviniais.

17.50— 18.50 
16.00—17.00
14.50— 15.50 
13.00—15.00
8.50—10.50

13.50— 45.00 
10.00—15.00 
. 7.50—8.50
10.00—11.01
. 8.50—9.51

8.50—9.51

12.25—12.70 
12.30—12.65 
11.85—12.55
10,00—10.90

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra 

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės 

Kaina 15c.

. 2.50—6.00 
ŠI 2.50 3.85 
. 1.50—3.25 
. 2.75—3.50

3.00—3.25

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus galite juos turėti. Kiekvienas 

gali juos turėti. $5 iki $200.00.
Moters ar merginos, ar vedę ar 

pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyardų 

šapos ir dirbtuvės darbininku, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma j 5 
minutes.

Paskola ant rakandų 
landas. x

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimų, 
arklių, vežimų, apdraudos pan-

\ akaryksciame N-nų nu 
m e ryju*, I psl., “Vokiečiu oppo 
zicijos manifesto taikos 
tais” antrame

se svarstomas ir priimtas, dar 
nežinia. 2) kokios sutarties 
tarp Amerikos ir Rusijos nėra. 
Tai tušti gandai.

ir vyrus siųs j 
teisybe ar me

talai paaiškinti 
mj ienas , nes daug yra, 
(' tai norely žinoti.

Kaz. Braževičius.

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

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

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

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

3231 S. Halsted St.
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Avė.
Brighton Park:

M. D. Seefor, 2432 W. 39lh St.,
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave.,
J. Minkevičių, 3848 S. Albany Ave.
Gurauskas, 4053 S. Maplewood av. 

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
F. Sandauga, 5418 S. Prinpeton av.

Kensingtono, Roselando ir Burnsi-

*orpi- 
1aik- 

Diploma# 
išsimokins, 

vakarais 
» n* *Hk

i i sakiu#

i e rinki
kuos pa- 
šalinin- 

kai. Delko, neteko sužinot.
Kas bus-nebus iš tų visu su- 

C K
įručių, o kunigui duonelė tai su
mažėjo. Ateityje gal ir daugiau 
sumažės. Pašalinis.

Atsakymas: — 1) z\pic regis
travimą ateiviu ne piliečių nėra 
dar jokio įsakymo. Kongresui, 
Wasliinglone, buvo tik paduotas 
tokio registravimo projektas,

Pavyzdis knygos viršelių paveikslo 
piešto keturiomis spalvomis.

Knygą Socializmo Minties Blaivumas angliškai 
parašė žinomas socialistų veikėjas ir rašytojas Jo
nas Spargo, o lietuvių kalbon, autoriui leidus, išver
tė A. Lalis.

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Vas. 20, 1917

Žemiau paduodamos produktam: 
kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeirny 
ninkčs moka brangiau:
Sviestas:—

Extra Creamery ................... 42

Avįs:
Mitulės ....
Senės, geros
Avinai, geri
Erai.............

sto menesiu s 
ant Morgano i 
ko vos $11.00 
miesto dalyje pirmiau surinkda
vo net po $60.00. Ir kitose vie
tose sumažėjo parapijonų duos- 
nutnas.

Bažnyčios komitetas matyda
mas, kad dalykai virsta blogon 
pusėn — veiklesnieji jo nariai 
pradėjo išmetinėt kunigui už 
negarą elgimąsi ir pareikalavo, 
kad kunigas paskelbtų parapi
jos mitinga. Kunigas gi jiems 
atkirto “kad be trijų metų” ne- 
valna šaukt mitingą. O jei pa
baigsiąs parapijos pinigus, tai ir 
pats galėsiąs išvažiuot. Toks 
kunigo užreiškimas sujudino 
parapijomis ir jie nelaukę kuni
go leidimo sausio 29 d. nusisam
dę svetainę ir sušaukė mitingą. 
Ten prašalino no tarnystes ka
steriu Joną Labanaucką, kuris 
pataikavo kunigui. [ jo vietą iš 
rinko naują. Tuo tarpu 
ji kunigo šalininkai ir gi 
pasiduoti. Eina tasyuės 
tai pasibaigs, nežinia, 
pasklydųsios kalbos a p 
iną kokių ten parašų, 
rašus buk rinkę kunigo

Ūda, kad jie visai ne taip bu- 
parašę korespondenciją, kaip 
rauge” paskelbta, kad “Drau- 

redakcija jų korespondenci- 
suklastavus, sufalsifikavus

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

syje Musų Mokykloje.
ZT'l /Aš t1Ubų ir ypntifc
Vfj ” ayu mokinimo* padary* 
OL z/'fK J'ih žinovu u trumpą lai

“N A U J I E N O S”
1840 So. Halsted St., Chicago, Ill

Pinigai sudėti šiotje bankoje yra 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aukso 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortga
ges Bondus po $100.00 ir $500.00.

Šis bankas yra atsakančiausis Lie
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir LcnkiŠ-

Moticjukų, geriausias 
Motiejukų No. 1 .... 
Motiejukų No. 2 . ... 
Mot. No. 3 maišytas . 
Kultų motiejukų ... 
Dobilų, sulig rųšies .. 
Prerijų, sulig rųšies

Amerikos Lietuvio Mokykla
Mokina

CHICAGO, Vas. 20. Gyvulių atga
benta šiaip: galvijų ca. 7,500; avių 
—16,000 ;veršių — 4,000; kiaulių •—• 
28,000. Paduodamos kainos:
Galvijai:

Jaučiai, parinktieji . . 10,00—42.10 
Kiek menkesni .......... 9.00—10.00
Mituliai ....................... 10.50—11.15
Sotekers and Fcoders . . 7.00—8.35
Veršiai, parinktihiai .. 7.00—9.00 
Karvės, vidutiniškos . . 6.00—8.25 
Buliai ............................... 6.75—9.25

jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia, mieste.. Tas yra delko jus 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų’už
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN

1 atemijau ‘Naujienose , kad 
bus registravimas ateivių. Ne
galiu suprasti, ar registruotis 
reikės tik tiems ateiviams, kurie 

tiems lik,

......................... 1.00—1.02
......................... 1.49—1.76
.................................... 1.47
......................... 1.00—1.30
....................... 58%—59%
š I E N A S

go red. atsako už savo korės 
poiidentų ir rašytojų rašius 
kaip kad jis reikalauja iš kiti 
laikraščiu redaktorių?

1.50
5.00
2.50

. 2.50
10.00-

gurb. 4.00—6.50
........ 2.50—4.00

l1. . . 4.50—5.00

NeW JERSEY VALSTIJOJ: 
Elizabeth. N L: D BoČkus, 

211 First St, 
N L: A. Atkind,

273 River St. 
N.,I.. a. Gavėnas.

64 Cleveland Ave. 
Newark. N.J.: P. Lukšis.

314 Walnut St. 
: D. Pilka,

242 Wayne St. 
A. Schwartzburg,

13 W. 23rd St. 
K. SteponaviČe,

Box 17.
NEW YORK VALSTIJOJ: 

Albany, N.Y.: M. Lazarko,
196 N. Boulevard 

Amsterdam, N.Y.: Mr. Males,
145 E. Main St. 

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

Box 139. 
Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 

P O Box 
Rochester, N.Y.: M. Zukaitis,

451 Hudsin
MARYLAND VALSTIJOJ: 

Baltimore. Md.: A. Brazis.
650 W. Lombard St 

Baltimore. Md.: J. Filipovicz,
437 S. Paca St

IOWA VALSTIJOJ:
Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin, 

1209 S. 3rd St 
Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 

2510 Correctionville Rd
OREON. VALSTIJOJ: 

Portland, Ore.: Omara News Co. 
NEBRASKA VALSTIJOJ; 

So. Omaha, Nebr.: W. Waskel,
3223 O St

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis, 
5508 So. 32 St.

MOKYKIS S1U1 MO I Hi 
KUBUS, 

išmokiname piešimu 
mo formų siūti naminius < 
<us arba aprėdai us 
kiekvienam, kurs 
Valandos dienų arba 
del jūsų parankumu 
išmokiname ius sint 
drabužius
DRESS MAKIMt COLLEGES, 

2336 W. Madison g. Western #▼« 
1850 Wells gatve

SARA PATEK MOKYTOJA,

pagal savo skonį... Tokiu ko
respondento užreiškimu publi
ka labai nusistebėjo ir išreiškė 
didelį papeikimą tam kunigų 
organui.

Tegul gi dabar “Draugo” re
daktorius atsako, ar jis ištikrų
jų tą korespondenciją iš Monte
llo suklastavo, ar ne, ir ar “Dr- uz UJU s v

20—40 svarų
40—60 svarų
60—100 svarų

Bulves, bušelis . . . . 
Saldžiosios, statinė

Livingston, Ill.: K.’ E. eBrtulis 
E. St. Loins, 111.: Žičkus, 

459 (iojlųisvillv
Springfield, III.: K. Siočkus. 

15311 Salinami

INDIANA VALSTIJOJ: 
E. Chicago, Ind.: A. Mikšis, 

5016 Baring Ave. 
Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov, 

3814.},Deodor St. 
Gary, Ind.: V. Vaičilaiti^,

Box 122 Toll^ston Station 
Gary, Ind.: Tolleston

G. Gallagher. 1111 RooseVel* Str. 
WISCONSIN VALSTIJOJ:

tv.Kenosha Wis.: K. Paukštis.
809 Park St. 

Racine, Wis.: Tony Vegeta,
1029 % Lacv wood ave. 

Racine, Wis.: John Margis.
1005 Gideon Ci

CONNECTICUT VALSTIJOJ: 
rarrington, Conn.: V. Kelmelis, 

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

775 Bank St 
New Haven. Conn.: J. Vailkevivius.

286 Wallace Si

5 Arthur St.
Lawrence, Mass.: Lithuanian! Phar

macy, 165 Elm St., Cor. Short

ženklas Bankos Saugumo 
Chicago Clearing House

Naryste.
Bankos, priklausančios 

cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykj j melus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų slovj ir būdų jų vedimo. Vi
si pinigai y ra suskaitomi, notos, boli
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per- 
žiurininios ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygos 
ištirtos. 'Liktai tikra apsaugos ver-

Mes turim® didtiąuslu* 
ir ReriauaiuH kirpimo- 
designing ir aiuvimo »ky 
rius, kur mes suteiksimo 
praktWkQ patyrimą kuo 
met jųa mokysitės.

Elektra varomos mali
nus musu siuvimo sky
riuos** |

Jija spate uf kviečiami 
aplankyti ir pamatyti 

.....................   musų mokyklą bito lai
ku di«ną. Ir vakarais ir gauti «p«cialiMk».i 
ilgią kaina laike Šio menesio.

Petranoe daromos pagal Jųsų mierą — bil* 
toiler arba dydfeio. i* bile madų knygoe.-

Diplomui duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J KAHNICKA. principal*®, 

DM N Im Salle St. Kambaryj 416-417 
Citv H»U

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti am užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuc 
^30 iki $50, dabar oarsidnoda no $1£ 
r 25 dolerius

Nauji daryti gatavi nuo $15 ik) 
<35 siutai ir overkotai. nuo $7.50 iki 
’8 dolerių.

Pilnas pasinn*nni»!» kailiu pamuš 
u overkotų

Visai mažai vartoti siutai ir over 
"touts .vertės nuo $25 iki $85, dabai 
>?5 ir augŠčiau, Kelnės nuo $1.50 ik 
M.50 Vaikinam* siutai nuo $3.01 
iki $7.50.

Atdara kasdiena nedaliomis ir va 
Karais

Kiaulės:
Sunkios (250-100 sv.)
Vidui. 200—250 ....
Lengvesnes ...............
Paršai, geri ...............

So. Chicago, Ill.: Max Feldman, 
8904 S. Houston Ave

Rockford, HL: St. Petrauskas ir 
Račkeviče, 1012 S. Main St 

W. Pullman, Hl.: W. Pilypas, 
720 W. 120 St 

Putramentas, 
15725 Finch Ave

Chicago Heights, HL: M. Remeika, 
1330—15th Ave

Spring Valley, Ill.: A. Jukubauskas 
516 Cleveland St 

Kewanee. HL: K. Valančiunas, 
506 E. 7 St

Pana, Ill.: W. W, Petraitis, 
; 210 W. Wash St

........ 9.80

........ 8.45
.... 8.25 
7.20—7.50 
5.50—5.80

(kun. Maliauskas) d'-me savo 
laikraščio numeryje, “įpuolęs 
hysteriios paroksižman, kurs

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Huima» V02-904 Natloniu Lit*
29 So. La Salk St., Chicago 

Tel. Centra) 6890-eitl Atdara 
ninko, ketvergo ir •ubatoa vakarate 
U iki 8 vai. vakar* po nnmrrlr
'EM MILWAUKM AVB^ 'B

Humholdf

rubeziuojasi su is 
mu”, paskutiniais 
keikė išsipludo ir 
rių” redaktoriaus, 
dienraščio, ant jo 
dagi skaitytojų.

Kunigai sakosi esą Kristaus 
mokslo skelbėjai. Gražiai, labai 
gražiai jie. tą Kristaus mokslą 
skelbia. Tai labai tinkamas bū
das dorai, broliškumui, artimo 
meilei skelbti...

Bet tai ne viskas. Pasiskai
tykite to paties kunigų organo 
19 numeryj koresp. iš Montello 
pamatysite, kokių gražiausių 
perlų ten sukrauta ant socialis
tų. Štai: “Socialistai, tai nedo
ra gauja, tai ne musų tautiečiai, 
lai Lietuvos žudytojai”, (4c. Po 
tais šmeižimais padėta trįs pa
vardes: M. Abračinsko, J. Vai

tus. Kaltinti 
los biaurius

Daržoves. 
Burokai 
Kalafiorai, dėže .... 
Agurkai, dėžės, 2 tuz 
Salierai, dėžė .......
Morkos, didelė bačka 
Kopūstai, did. gurb. 
Salotos, did. dėžė 
Cibuliai, 100 sy. 
Stringbeans, did. 
Tomėtės, pintinė 
Grieščiai, did. sti

Vaisiai, žali:
Obuoliai, statinė 
Grapefruit, d. 46- 
Apelsinai, dėžes . 
Citrinai, dėže . . . 
Ananasai, gurbo* 
žemuoges, kvorta

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

MILTAI
Vasarių kviečių—

Special brand .................
Patents .............................

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

West Side Skyr.: A. Ambrozevičius, 
2337 S. Lea v it I SI. 

Town of Lake Sky rius: J. Kaulinas, 
4601 Hermitage ave., Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ: 

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

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

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

1716 Matheny Ave. 
Mike Taruti,

1148 Market St. 
Divernoon, Ill.: W. A. Žilinskas,

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

140 Moen Ave.
: St. Mazremas, 
Barber Shop. State St. 

Waukegan, Ill. J; Miloszeviče,

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

KECTOW RllTLniNB
•• Monro* Bi :■

Chicaw. 11j 
honF> Centro' «1(W 0

OHIO VALSTIJOJ:
Cleveland, Ohio.: F. Januška, 

2529 Superior Ave
(‘leveland, ().: A. Valenton, 

2120 St. Clair Ave 
PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News Co. 
Liberty Ave and Grant St 

Jos. Barauskas, 
F. Krasowski,

2809 Penn Ave 
J. Katkus,

2204 Forbes St 
F. TeVlovich,

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

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

1726-28 Jackson St.
MICIGAN VALSTIJOJ;

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

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

Box m

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras augštas 
Telephone Drover 2116.

Tai yra viena pui- r 
kiaušių lietuvių i 
kalba išleistų kny | 
gų tiek turinio X 
tiek technikos ? 
žvilgsniu. Kada- f 
ngi Lietuvių dar- | 
bininkų literatu- a 
ra vis dar netur- x 
tinga, tai pasiro- J 
dymą šito stambe f 
snio veikalo, kur 6 

paprasčiausia, | 
kiekvienam su- i 
prantama kalba X 
išdėstoma Sočia- t 

lizmo mokslas, ! 
kiekvienas mąs- J 
tąs darbininkas į 
sutiks didžiausiu t 
pasigerėjimu. ?

S. G O R D O N
1415 8. Halsted Si. V

prie Chi- 
po jos at- 
nuo laiko

tina tvarka arba atsargumas, yra 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nusto
ja savo Clearing House teisių, tas 
yra ženklas, jos abejotino stovio.

Tiktai tvirčiausios ir saugiausios 
bankos gali but Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka 

nesubankrutijo., Reikalui esant, 
Clearing House bankos ateina vie
na kitai su pagelba.

The American State Bank priklau
so prie Chicagos Clearing House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi. jos 
teisčmi ir išduoda penkias pilnas at
skaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos priežiū
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ir

ūso tiąs zmo- 
is šiai koks: 

vasario 11 š. m. vieša
me susirinkime Tautiškame Na
me, Montello, viltos socialistai 
perskaitė iš “Draugo” kores- 
pendenciją publikai. Tumiu4 iš 
publikos pakjla A. Vaitkus

N A U J 1 E N h



CHICAGOS ŽINIOS
BIRUTES” VAKARAS

rttriŲ

ydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kitų ligų ir

ntiGinirailis

įnorius

Akušerka

Chicago, UI

šis specialis paaukavimas yra geras bile dieną ild Ketverge, Kovo 1, 1917

Nemokėk man

TOWN OF LAKE

Chicago, Ill

NORTH WEST SIDE 
DIDELIS MASINIS 

SUSIRINKIMAS.

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro 
Nedėliomis: 9 ryto iki pietų.

N VCIŲ* c

indus,
netodot

JANITORIŲ STREIKAS
SLENKA GEROMIS VĖŽĖMIS

žodžiu sakant, brigli tonic 
kruta, juda. Ir juo tolyn, 
tas judėjimas darosi didesnis.

Agotos Simus

siyjy 
Bet

Majoras sugrąžino laisnius se 
kamiems saliunininkams 
Raschc, 3600 
Poremba, 1730 W. 17th 
John Daniel, 1401 S. Keela 
ir Louis E

riaut.
Kiek 

eini patariant, busią 
Visa vyčių armija s 
pastatyta ant kojų. 1 
jus iš nelaimes savi

Jos. Sacricki neteko $160 ii 
.Kubinio žiedo. Piktadariai pa

Louisa Rust, 81 metų, 3324 
Lowe avė., nu troško' nuo gazo.

Winchester avė.;
O t to 
avė., 

1200 W.

Mintis ir charakteris.
Minties pasekme ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas.

Tą patį vakarų ir Ledų Išve
žiotųjų unija buvo surengus sa
vo balių J. Jukniaus svetainėje

J. Aceris

gerai žino 
dainininkai

Žemai

mirtį, gali apsireikšti bile laiku 
spaudimas pasakys. ATEIKIT— 
kas geriausia yra jums daryti.

pradėjo aiški 
viaušinis...
klikos sušuk

laiko 
pas geriausių Daktarų arba spe 
cialistų pirmiausia ir ččdykite 
laikų ir pinigus.

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo speciališku- 
ino ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa
tyrimas padengia laikų dauge
lio metų, gydyme vyriškų li
gų, kurios suteikia man daug 
pirmyb.es.

Mano sąžiniškas patarimas 
dėl jus yra tas, kad juo Įgysite 
tikrų medikališkų patarimų ir 
gydymų 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 naujų viltį, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
Pasitarimas dykai. Valandos: 
9 ryto iki 8 vak. Ncd. 9 iki 12 d.

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

rengtų tokių vakarų, kur 
as turėtų progos links- 
padoriai pi

nėr-
Ar jums sto- 

Len- 
sujudinamas, nuliūdęs

jo susirengus draugiško pasilin
ksminimo vakarėlį Tomui ir Co. 
svetainėje, žmonių buvo nedau- 
giausia, bet tie, kurie atsilankė, 
turėjo gražios pramogos.

Vakaro programėlis susidėjo 
iš kalbų, deklemacijų ir dainų. 
Pavyko viskas gerai. Gal tik 
kaikurių kalbėtojų kalbose tru
ko minties aiškumo apie pro
testų prieš karę kalbant..

Girdėt, kad minėtoji Lygos 
kuopa dabar mušto apie didelio 
vaka ro s u ren gi m ų.

TAIGI NELEISK $1.00 STOVĖTI 
TARPE JUS IR SVEIKATOS 

------ATEIK------ 
PASITEIRAUK

Nežinomas žmogus pasikorė 
Vieta — 15915 S. Mason avė

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

Ar jus esate nusidėvėję 
viškas ir suiręs? 
kuoja vyriškos spėkos? 
gvai J 
nesmagus? Ar jus turite pra
stų atmintį, prastų regėjimų, 
dvokiantį kvapų, širdies plaki
mų, katarą, prakaitavimų ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimų, 
tamsus rinkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
skylimas, dusulis, spuogai, ru
di pieniai, 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 

bandydami, bet eikite

kaitos turi didelę įtek
mę j žmones, pripratina juos 
rimčiau galvoti.

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.

Ida Ikilson patraukė Helen 
Nogy teisman. Reikalauja $15,- 
000 už paviliosimų vyro.

Kas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų! 
Salų taras Bitteria. Aš per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. Ai kentėjau nuo nevi- 
rininao pilvo ir dispepsijos. M ai a i tegalėda
vau valgyt ir nuvaikytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnose 
Niekur aš negavau pageltos del savo sveikatos 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 
ceris ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirin, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius iri 
Mvo paveikslą nebegaliu pažint ir patikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. JKai_ 
na $1.00. Galima gauti goresniuose Balionuo
se ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis |i

Po priėmimo cgzaminacijos, jei ji 
nevisai užganėdina jus, nemokekit man 
ne cčnto. Visai nėra nė skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do nenaturališką stovį, ir visai praša
lina visų spėliojimo darbų. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų kūno, jus neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik 
dalelę paprastų išlaidų. 
jaus pirm i. „ ' ’
mas užsibaigs 
kyli 
ligos

Apsiginklavę plėšikai atėmė 
iš Thos. Watts, agęjito, $13.

Piktadariai apdraskė plaukus 
Gertrude Ellis, 122 W. Ohio.

Malonu, kad kliubas rūpinasi 
apšvietus reikalais. Todėl ir 
šios apieliukės gyventojai priva
lo remti Kliubo užmanymus. 
Pirmoj vietoj dėlto, kad tai at
neš jiems patiems nauda, o ant-

davimus. Si 
negales išsilai 

jau pasekmes h 
vienur skebas pa

v<> darbų nu 
kvaišeliu šo

L

Vi mus ne 
mat, supranta jau vet 
smų ir tik iš jų juol

I SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION
,4 žolės nuo visokią blogumą.
° P. J. BALTRENAS, PROF.

Tel. Canal 6417

Praeitų nedėldien 
merikos darbininkų federacijos 
mitingas, kuris buvo sušauktas 
tuo tikslu, kad pagelbėjus strei
kuojantiems unijos janitoriams. 
Buvo pakviestas janitorių unijos 
komitetas, kuris išreiškė savo 
mintis ir prašė kaip galint pa
gelbėti janitoriams. Turiu pa- 

federacija mums nieko 
pagelbėti, nes, kaip žino- 
turi padariusi kontraktų 

negali išeiti į 
kont- 

surišta 
kita.

14 $o. Ilalsted St., arti Madison St., sekantis prie Mid City
Bank Building. Visas 2-ras augštas. Chicago.

hnkėj. Perdaug' šios' kolonijos 
kamputis migloms užklotas, rū
dija ir pelija! *

Di\ A. O. White, Hugh Męl 
c Iii n, S. P. Blisman ii' L. F 
Walhnan sužeisti susidūrus au 
tomobiliui su gatvekariu.

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

35 So. Dearborn St., Crllly Building, 
antras augštas, kambarys 203-2W.

releforiH.’ ' Hnai 17W

Dr. A. Christian Rasmussen, 
100 W. North avė., areštuotas 
už padarymų aborcijos.

Vasario 18 d. Kliubas laike sa
vo menesiui susirinkimų. Dole- V C-
galai, kurie dalyvavo Chicagos 
Sąjungos Draugijų susirinkime, 
išdavė savo raportų. Raportas 
priitmas ir delegatai palikti ant 
toliau. Kliubas nutarė sureng
ti visa eilę paskaitų ir viena va

rnų pilve; jiems rodosi, tartum kas iš 
1c, verčia vemti, tankiai niežti nosis, 
valgyti ' _.............._ \ ‘ _
tais labai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurių sukietijimai. gal
vos skaudėjimą, spindimą ausyse, taip-jau’ skaudėjimą po krutinę.

Daugelyj atvėjų įvyksta nervų suirimai, kraujapludis pas mo
teris, nereguliariškumas andrapanių, traukymas ir pagalios bai
siausia liga — nuoinirulis.

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 mnac.

O 5 1*% & 1 1332 Milwaukee Avenue
M—CW> A B* JL B. A Inėjinias nuo Ellen Street 

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

LAIŠKAI J LIETUVA
Laiškus į Lietuvą galima siųsti, 

bet reikia juos surašyti vokiškai.
Vokiškai laiškus parašo ir nuro

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

avilyj. Taip jiems beūžiant, vie 
lias vytis ir vylė susivaidijo su 
siniovė del klausimo: kas pir 
niiau atsirado, viršla ar kiauši

Petnyčioj, vasario 23 d. į- 
vyks vistioinenis protesto 
prieš karę susirinkimas, 
Schoenhofeno salėje, kam
pas Milwaukee ir N. Ash
land Avė. Visi šios koloni
jos lietuviai ateikite, nes tai 
svarbus klausimas šioje va
landoje. Amerika gali nu
slysti karėn, jei žmonės, sa
vo nesusipratimu, nepakels 
savo balso ir neužprotestuos.

šie susirinkimai yra laiko 
m i tam, kad karės pavojus 
but prašalintas. Kas neno
rite, kad Amerika įsiveltų į 
kruvinas karės skerdynes, 
ateikite į šį susirinkimą.

Rengėjai. . .

Pro- 
trumpas 

Keistučio 
i sudainavo 

Be to, buvo so- 
1 deklcinacijos. 
) šokiai, kurie 

tęsės iki vėlyvos nakties.
Reikia pasakyti, kad tvarka 

buvo pavyzdinga. Publika, ga
lima sakyti, rinktinė. Visi sma
giai linksminos.

Geistina, kad kliubas ir dau-

tės” vakaras-koncertas, Unit} 
Club svetainėj. Apskritai vaka 
ras nusisekė kuopuikiausia 
Svetainė graži, erdvi; publika 
parinkt i nė — Chicagos puikiau 
sias jaunimas ir inteligentija — 
darė malonų, smagų įspūdį. - 

Koncertinė dalis nusisekė la
bai gei 
aplodismentai. Programe daly 
v a v o c h ic a g i eči a m s 
mos dainininkės ir 
p-lės S. Staniuliutė, A 
čiutė, A. ir E. Rudauskaitės, M. 
Rakauskaitė, p. P. Sarpalius, 

togis, J. Malinauskas, Pr. 
į. Kiekvienas dalyvavu- 
tliko savo užduotis gerai.

vakaro kaurus nusinešė p.

skas gan puikiai nusisekė 
gramas nors buvo ir 
bet gan žingeidus 
Kliubo choras puiki 
keletu dainelių 
lo, monologai

klausėsi, o kaip tik pasakė 
reiks duoti pinigų, tai tuoj 
žimna išėjo, o kurie liko I 
tie neką davė. O tas ak

.stovyklųu vyčių t 
trukšinadarius ir 
kriukis. Po to t 
armija vėl pradėj 
rus ir tęsė iki v* 
Apie pirmų valam 
mę po burna ant 
jo skirs lyties apsi 
tintais bateliais.

Keistučio choras kasdien eina 
geriu ir, nėra abejonės, kad ne
tolimoj ateityj jis bus vienu ge 
riaušių chorų Chicagoj.

Kliubo dramos skyrius irgi 
nesnaudžia. Jis sparčiai ren
giasi prie vakaro, kuris atsibus 
balandžio 15 d. Scenoj bus pa- 
statvta “Jono širdis.”

Piktadariai., apiplėšė. Geo 
Kraff and Co., 25521 North avė 
Laimėjo $785.

Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumų ir būdą ligos ir kelių, kuriuo ji bčgioja. Aš negydau vienų simptomų, 
aš vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymų kraujo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir 
šlapumo, ir tokiu budu surandu tikrų priežastį jųsų negales.

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pajiegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies.
Suranda žmonėse aiškiai pilnumų sveikatos, energijos ir stipr ūmo, ženklai, kurįa parodo staigių 

Kaip randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm laiko senstaTe. Mano kraujo 
leiskite man išpasakoti jųsų širdies ir kraujo sūdymų paslaptis — tuokart galima bus jums tikrai patarti

Paprasta vyčių 21 rotos sto
vykla tai Aušros Vartų parapi
jos svetainė, kur jie nuolat su
sirenka muštrui, kad išsilavinus 
tiek, idant apskelbus mirtinų 
karę — kaip jie vasarų pranešė 

t socialistams. Anandic* įsi- j ...../ jSinę 24 rotos kareiviai, išėję, 
iš savo siuvyklos, padarė atakų 
ir užkariavo Karwovskio svetai
nę, kame iie naskui ližė, kaip

Pr. Jakutis, kuris buvo privers
tas net keturias daineles sudai
nuoti, o kartu su jo liauriais da
linosi p-lė M. Rakauskaitė; ji y- 
patingai gerai atliko M. Petraus
ko dainelę “Beržo raudų.”

Koncertas užsibaigė “Birutės“ 
choro dainomis. Chorų vedė p. 
P. Sarpalius.

Aplamai imant, vakaras pali
ko publikoj labai gerų įspūdį, 
tuo labiau, kad paskutiniu laiku 
“Birutė“ buvo kaip ir užmirus. 
Nekurie buvo besirengiu šitai 
draugijai ir kryžių uždėti ant 
kapo. Tečiau vakaras parodė, 
kad draugija nei nemano apmir
ti, bet su nauja energija prado 
da veikli. Chore dalyvavo apie 
45 y pa tos.

Reikia turėti vilties, kad šitas 
vakaras paskatins jaunimų pri
sidėti prie choro ir tuo dar la
biau padidinti jį skaičių ir pa
gerinti kokybe. t -

Po velykų “Birutė“ žada pa
statyti scenoj naujų M. Petraus
ko operete “Lietuviškas Milio-

Reporteris.

painiojo jiems ant Leavitt ir 2 
place du jauni vaikėzai. Bute 
tiais ginkluoti kareiviai stoj 
tuoj kovon 
kad jie čia “eicitikus sučiupę 
Bet ir čia butą jų plauko vyru

ros Vartų bažnvčios sakvkla tai 
buvo keikimo vieta socialistų ir 
jiems pritariančios visuomenės. 
Beveik nebuvo nedėldienio, kad 
iš sakyklos nebūtų pylęsi biau- 
riausi keiksmai ant “Naujienų” 

' socialistų. O tie nevidonai

negali 
ma ji 
su bosais ir tol 
streikų, kol nepasibaigi 
raktas. Jeigu nebūtų 
kontraktu, tuosyk kas 
Mums yra labai sunku streikuo
ti, bet ar šiaip ar taip, jeigu 
streikuojantįs taip tvirtai laiky
sis vienybėje, kaip kad iki šiol 
neįstengs bosai mumis pergalė
ti, ale mes juos pergalėsime ir 
jie turės noroms-nenoroms iš
pildyti musų reil 
skebais jie il| 
kyli. Matosi 
skebų darbo, 
vogė $250 ve
$150 pinigų, dar kitur ofisuose 
nuo stalų berinkdami 
dokumentus sudraskė 
daug visokių nustol 
pridirbo. Todėl aišku, kad ne
užilgo prispirsime prie sienos 
bildingų manad; 
pakentėkim kiel 
bus musų.

Rokas Streikieris

pačioj kunigo Maliausko tvirto
vėj. Taip atsitikus, kalbėtojas 
Bielskis šaukėsi, kad jis negalė
jęs nei kalbėti iš piktumo. Ne 
kų padarysi. Klerikalų politikos 
šelpti žmonės nebenori.

Olesins.

[)R. I. W. HODGENS, 
iBtikimas Specialistas,
«r Chroni&ką Vyriškų Lirą

drųsos, prade 
ginklavę ištnš 
Beeinant pasi

Kurie sergate, kenčiate ir nusimi
nę, pasinaudoki! šia didele auka. Tik
tai trumpam aikui aš suteiksiu X-Ray 
ir daktarišką examinaeijq už $Lw, 
daug experty ima nuo $5.00 iki $10X10. 
Jus nebusite priversti gydytis. Aš duo
du kiekvienam sergančiam vyrui ir 

471 mot erei šioje anielinkčje progą žinoti, 
W ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau 
jf daug metų patyrimo pasekmingo gydy- 
j ino pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir 
i pūslės kliūtis, reumatizmą, dusulį, 

kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au
te sų, nosies ir gerkles, chroniškų ir ner- 

viškų ligų ypatingai pasekmingas pil
vo kliūtyse, taipgi privatišky vyrų ir 
moterų ligų.

Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, 
silpną nugarą, apsvaigimą, prietvarą, 
atsiraugėjimą gazų, skausmus pilve, 
nrurmejimą žarnose, nustojimą apeti
to, nuovargi, nusidėvėjimą, pajautimą, 
nerviškumą, ir palengva nykimą, tai 

__  yra priežastis, kuri turi but Žinoma. 
Jeigu jus sergate ir norite greitai pasveikt, 

itsineškit šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X-Ray ir daktariškos egzaminacijos už $1.00. ,
NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS.

nai ivietdazio sveiau 
lai buvo parengę pr; 
rikahi agitatoriui Bi

: uz
j. Ateikite tuo- 

negu šis specialis paaukavi-
ir leiskit X-Ray pasa

li k rą teisybę apie priežastį jųsų 
Nėra svarbesnio dalyko pasau

lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, suraskit tikrą
ją savo negales priežastį, ir sutaupyki
te, galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačią gyvastį.
Šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jums atsiekiama

Mrs. A. Vijikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalese ir 
Philadclphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rods 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ro
jiškai, lenkiškai ir slavokiškai.

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

VYRAI
JeJfiru jus esate nusiminę, del to, kad 
jus esate neišgydyti kur nors, jus 
esat užkviesti pasitart su Dr. Hodgens 
apie bile ligą, silpnumą arba pnva- 
ti&ką negalę. Ateik del draugfiko ar
ba ištikimo pasikalbėjimo. Tas jums 
nieko nekainuos. Jo dvideSimts metų 
patyrimas gydyme sergančių, silpnų, 
liguistų vyrų, yra užtikrinimu, kad 
jus busite pasekmingai išgydytas.

Jeigu jąa peržengėte gamtos įstaty
mus, jus neturite mąstyti apie vedi
mą iki jąs galutinai pasveiksite.

Daugelyj valstijų tiesos reikalauja 
daktaro apžiūrėjimo prieS išėmimą 
pavelijimo, Illinois, be abejo, greitai 
turės tas pačias tiesas.

JT- ________IZ—SENOS ŽAIZDOS EP1THE8IAL AU-UŽnilOGl JI111HS Kraujo GIMAI ir odos ligos išgydoma ant vi
sada ifetikimu, turinčių ypatingų veikmę kraujo gydymui, gyduolių. Jos veikia tie
siai ant kraujo cėlių. panaikina nuodus ir sugrąžina vidurinius organus | normalu- 
ką stovj.

Patinę arba pasididinę gyslossw™NAiKKApXu 
cirkuliacija, Širdies plakimas, rugfitis pilve, silpna atmintis, žemas gyvumas—lėta 
cirkuliacija. VIENU SAVAITĖS GYDYMU UŽGANĖDINS JUS JO TEISINGI VAI
STAI. Ar jus kentėsite ilgiau nuo tų negalių ar atsiduoeite j jo’ rankas ir buk ant 
visados išgydytas tiesioginiu budu ir kaip galima trumpu laiku 7

• TURINTI SMEGENŲ SUIRUTE, Silpni, nervuoti vyrai kenčianti nuo neprotingumo, pa 
baudą nuo nenuosaikumo Ir užgavimo, pamatysite, kaip greit tikra gyduolė tikroje 
vietųje ir laike atliks darbą. Pražalins nustojimą energijos, ambicijos ir stiprumo, 
sustiprins ir sušvelnins svarbiausius organus, priklausančius žmoniškumui.
LlLelll DitolAo IR RMUMATOS KLIŪTIS ant visados išgydoma 1 lllKSlljL * U SI V S 30 dienų, jeigu nėra kitų susdėjimų. Šios ligos siste- 
matiškai ir gatavai pasiduoda kraują darančiom ir kraują valančiom gyduolėms. A w . p UŽNUODINTOS IR SUTINĘ gilės, gauna kasdieną ati-Z>.SlI*OS HgOS, dą ir yra pastovinčiai išgydomos i keletą dienų. Šios 
ligos, jeigu nesulaikius, pasieks neišgydomą susidėjimą. Protingam žodžio pakanka. 
ATEIK DEL PASIKALBĖJIMO UŽDYKA.

Dr. Hodgen’s pilnai jrengta laboratorija ir X-Ray egzaminacija ištirs ir paro
dys tikrą stovj vidurinių organų. Nėra spėliojimų. Dykai X-Ray egzaminacija.

Metodos išmėgintos, priskirtos ir pagerintos, kaipo geriausios gydymui ligų Ir 
silpnumų ypatingai del vyrų. Jus gydydamies pas jj pamatysite jj ypatiikai ir į- 
gysite naudą jo daug metų patyrimo. Jus žinote su kuo jus turite reikalą- Pi
ginusia mokestis. Sutvarkyta pigiausia mokestis. DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
INRENGIMAS OFISO IR LABORATORIJOS aprūpinimui 914 arba pagerinto 
Jub galite turėti “Paaloptą plėgą” ir to nežinoti. Visi ligų apsireiškimai greitai 
panaikinami. Neatidoliok. Ateik šiandien.

DR. I. W. HODGENS 
Kąmpas Dearborn ir Monroe Sts., Chicago, 
VALANDOS: ® 8 vakaro. Utarninkais ir ketvergais nuo 9 ryto iki
6 vakaro. Nedėliomis nuo -9 4ki 1

Vasario 18 d. LSS. 234 kuopa, 
turėjo nepaprastą susirinkimą 
Seattlemente, 4630 Gross avė. 
Buvo keletas svarbesnių nutari
mų organizacijos reikalais. Bo
to, nutarta ruošties prie ateinan
čio maskinio vakaro. Svarbiau
sia visgi, tai kad kuopa pradėtų 
daugiau veikti propagandos ir* 
agitacijos žvilgsniais šioj apie- \

Prieš Kaspines arba Pilvines Kirmėlės
Tuksiančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok patįs 

apie tai nežino, ir jg;
todėl negali išsigydyti.

Jei kaspinai^ kirmėlė yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo 
glčvėtos išmetos, paeinančios iš kaspininčs kirmėlės dalies.

Žmonės sergą tąją baisia liga, paprastai jaučia didelį skaudėji- 
durių slenka augštyn į gerk- 
’ mėšlinė žarna, neturi noro 

naktimis negali užmigti, jaučia didelį nusilpnėjimą, kar-

/ T (i V vKu
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pirmyb.es


NAUJIENOS. Chicaw, Hl

PRANEŠIMAS
Pranešimai

RACINE, WIS
ARBATARYŽIAI COCOA

12n6

Pajieškojimai

1840 S. Halsted St
ROSELAND

Or. W. YUSZKIEWICZ

Pardavimui

KADA Dr. A. I. EPSTEIN
norėsiu: GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

J. J. HERTMANOWICZ
Telephone Y.rds fiOM

P.atwM

AKINIŲ

QARBAg

skaityto

DAKTARAS

NAUJIENŲ BENDROVĖS 
DIREKTORIŲ POSĖDIS-

1871
2054
1045
1510
2810

Specialistas moteriškų 
vyriškų ir vaikų Hgų

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ir 
po 80c...... —--------

mes 
dumi

Draugijos ir Organizing Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

WEST SI D M
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison Št. 
W. Madison fit

Ohic*iro If, 
Blue lslau4 Av. 
W. Nor»w Av. 
S. H^ed St 
S. F>wted »L 
W. tfth St

Keistu to
51 Lime

turimu dan 
tarp kita LSS 
nutarimu bals

DIR. J. JONIKAITIS
MEDIKAS IR CHIRURGAS

Geriau* Lo* 
rqllen, 10c v* 
'tčs, parti- 
iuod* nJ ..

Frllmnla u- 
ila, G varan- 
tuota, verto* 

Oo paxsldu*

TELEPHONE YARDS 2721 S

1644 W
1886
2612
1217
1882
1818

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

Naujienų Bendroves dire
ktorių posėdis įvyks seredoj, 
vasario 21 d. “Naujienų” Re
dakcijoj. Pradžia 8 vai. va
karo. Visi direktoriai būti
nai privalo dalyvauti šiame 
posėdyje ir atvykti laiku. 
Daug svarbių reikalų randa
si apsvarstymui.

Dienos tvarka bus paskel
bta ant vietos.

P. č e r e š k a, 
Nauj. B-ves Sekr.

REIKALINGAS kriaučius prie vy
riškų rūbų siuvinio. Darbas ant vi
sados. Atsišaukite tuojaus.

F. Degymas, 
832 W. 33rd St., Chicago, Ill

REIKALINGAS geras barberis 
Darbas ant visados. ALsišaukit tuo 
jaus. A. Janauskas,
4503 Wentworth Ave., Chicago, Ill

irba
. Ass’n No. 1.
i 33-čios gatvės 

liet vergo arba pėtnyčios vakarais 
8 valandą. Yards 2716.

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

3337 Šo. Morgan St., Chicago 
Kerte 83-čio PI. ir Morgan St.

REIKAIJNGAS atsakantis bufe
ris. Turi kalbėti lietuviškai, angli
škai ir lenkiškai. Geram žmogui ge
ra užmokestis. Atsišaukite tuojaus 
1835 Wabansia Ave., Chicago, Ill

I
 Telephone Humboldt 1278 M

M. SAHIH) M. D. H 
Senns Rnsao Gydytojau ir Chlrurjcav. M 
Specialistas Moteriškų, Vyrižkų ir Vai- M 

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų. M 
OFISAS: 1579 Milwaukee Av«.t. S

Kampaa North A ve., Kambary# 806. co j 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; N

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare. W

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai

\ Gyvenimas yra tuščias
kuomet pranyksta re- 

) įėjimas.
rSffiffir Mes vartojame page- 

fujT ’’bitą Ophthalmometer

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popieroi 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, Ilk

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligoi

Ofisą# Ir Gyvenimai:
3G00 S. Halsted St., kamp 36 it
Ofisą# atdaras iki 16 vai. ryto, 1—I 
po piet ir vakarai*.

Telephone Drover 4974

Naina arba Lotų pirkti arba 
parduoti; Pasiskolinti Pini
gus; Išdirbti Raštus; Inšiu- 
rinti savo turtą; Geriausi 
patarnavimą duos jums pi
giai, patyręs ir nuo seniai 
visiems gerai žinomas —

Nuo 10—12 pietų, ir 
Telephone Canal 3110 
3412 S. Halsted si 
-9 ryte, tiktai.

Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas 
Wesmann’o Paveldėjimo teorija. 
De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpinė pagelba” 
Atsakymas Haeckeliui.
Spencer’io “Soeijalis Organizmas” 
Spencer’io Individualizmas. 
Civilizacija—Ward ir Dietzgen.

Kaina 50c.

Elektriikn Diagnoza ir Gydymai
Specialifika medicina nuo 

užnuodijamo kraujo
Vand«n«t« medega slaptam Ilgam

2059 W. MADISON ST., kampai
Hoyne Avė., virš sptieko*

G*rb*^w»n 
Jankes, suly- 
Cing su bent 
tokia, % iv

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuru* 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

Geriausio* 
unetonoe, g«- 
r*«ni*, neg t 
kur jus ga
lit gauti ..

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
matninkų kitokiems darbams.

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

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

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

Tel. Drover 7041

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTA

Valandos: ubo I ryto Iki * Vlft 
Nedaliomis satarinųp

4712 So. Ashland Ays.
arti 47-tos galvis,

7:30
tinai
lošimo diena.

M. Dunduliene, Režisierius

PIRK SAU vifiaa Plumbavoji- f 
mui reikmenis tiesiai už “who- 4 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING # 
SUPPLY CO.,

1637 W. Division st., Chicago, Y 
Cor. Marshfield Ave. ♦

Kalbama lietuviškai. i

Laikrodininko 3 benčiai ir visokių 
“freis” šowkeisų.

Pasiskubinkite ateiti, nes aš už tai 
taip pigiai parduodu, kad man reik 
mokėti randa. - Aš buvau pirkęs ant
rą štorą auksinių daiktų, bei kada 
ugi man buvo neparanku du storu 
turėt, taigi dabartės didžiumą turiu 
parduoti. Atsišaukite į laikrodžių 
štorą — P. M-illcrio, 2256 W. 22 St., 
Chicago, III.

rengiamo teatro “Palocius Eže
ro Dugne” repeticija įvyks šo

va kare, vasario 21 d., C.
S. svet, 1126 W. 18th str., 
vai. va k. Visi lošėjai bu- 
atsilankykite, nes jau arti

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ,
KAIP UĖSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

užųųodijimą kraujo, odos, 
nugaroje, kos-'čjlmą, gerk.14* 

jus išgydyti, ateikite Čia Ir 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydo

vakare. Nedaliomis iki 12 dieną, 
viršuj Įlankos. T ei. C»u*l Ilgi

H1:1 K A I. \ l .1 \.M \ karpenlerių 
siuvus darbas. Gera mokestis, 
lėktinai materialo. Atsišaukite

RYAN’ CAR CO.
11 egewisch.

PARSIDUODA 1 
Vol keisis vertas 200 
(Jolerių už 85 dol. 
Sowkeisai 4 po de
šimts pėdų ilgumo 
(plaid glass) storas 
stiklas. Pečius na
ujas, vertas 50 dol. 
dabar už 20 dolerių. 
Taipgi parsiduoda 
namų rakandai, ve
rtes 300 dol. -už 100

< pi am a j vaikus.
Vnlandoa: Nuo P ryto iki 9 vakare; medllle- 
mis nuo 10 iki 12 dienų.

4«4» 0. ASHLAND AVM.. kaMpa* 47 HL

BEI KALINGAS zeceris. Atsišauki 
kuogreičiausia.

“Kataliko” Redakcija,
49 S. Morgan St., Chicago

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

Ofisas ir laboratorija, 1025 W. 18th 
St., netoli Fisk

VALANDOS
6— 8 vakarais.
Gyvenimas

Valandos: fi

NMICWMWMMMIMIUMK^

(P AB ARG A.—Draugiu praneštum ekeHHam^ 
ba uimokeatiea. Praneštai*! betgi tori but 
grktuodami U vaxara, latatrvBa arba telefonų. 
PtWuoti t* paČh) dieaiQ. kada rpauediuanuM 
Omrašth. uebecali but įdėti. — "Naujieaw" 
AAm->

rudoj, vasario . 
vak., Strumilų 
158 E. 107 St.

Kalbės poni ?
ir .L Gubavicius

Kiekviena moteris ir kiek 
tias vyras privalo alinti ši n su 
sirinkiman. Mus privalome (let

REIKALAUJAMA merginų ope
ruoti punch presus. Patyrimas ne
reikalingas. (Gali uždirbti $8 j sa
vaitę iš pradžios. Už nedėlios laiko 
prariedama dirbti nuo šmotų. Pas
tovios operuotojos gali uždirbti nuo

REIKALAUJAMA cigarų dirbėjų 
ir pusi įlinko, taipgi reikalaujama ci
garu pardavėju. Atsišaukite j 

“VIEi.KA POLONTJA”
1119 W. Division SI., Chicago.

NORTH BI0B 
<•« W. DivUlMi 
720 W. North 
2640 LInoohi Av< 
t'44 I/.i,eolu AV, 
8418 N. Olttrh

del dviejų kambarių rakandai; 
pkitčs vakarais nuo 5:30 vai 
antrų lubų.
1329 N. Lincoln si

Prirenka visiem* tinkamu* akiniu*, **s*Mit 
nueja ir patarimu* duoda lykaL
784-88 Milwaukee Av*M arti Cklcagc Avė, 
luboa. VALANDOS' Nuo 9 išryto iki vakart 
rui. Nadėliomi* nuo 9 išryto iki Ž p*

T«L 11* y market 2414.

PARSipt’ODA Saliunas geroj, lie
tuviu apg\ Ventoj vietoj. Randa pigi. 
Pardavimo priežastis — nesutikimas 
partnerių. Greitu laiku atsišaukite. 
J5<35 So Hermitage avė Chicago, 111.

del. Drover 2853

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistą* Moteriškų, Vyrišku, Vaiku 

ir visų chroniškų Ilgų.
Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, T—8 va
kare. Nedoliomia 10—1 po pietų.

3354 S. Ilalskil SI. arti 34 SI. Chicago

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

Phon*: Yard* 4817

Dr. A.R. Blumenthal

NEŽIŪRINT
Specialifekai gydo ligas pilvo, plaučių, inkistų ir pūslė* 

ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
tūkstančius ligonių. Paturimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai 
1900 BLUE ISLAND AVE., kumpas 19-tos gat

LSS. 137 kuopa ir 
topą rengia protest 
ieš karę. Mitingas

REIKALAUJAMA dviejų merginų 
prie abclno darbo ir valymo. Mo
kestis $27 j mėnesį. Kambarys ir 
valgis. Presbyterian Hospital.
1753 W. Congress St., Chicago, Ill.

Rakandai parsiduoda labai pigiai iš 
priežasties išvažiavimo savininkų j 
kitą miestą. Ateikite vakare nuo 6 
iki 10. 1822 So. Halsted St., arti 18 
gatvės, Chicago; iš fronto, 3 lubos.

Valandos: 7—9 vak. nedčld. 10—12

PARSIDUOija grosernė lietuvių 
ir slavų apgyvento] vieloj. Senai iš
dirbta vieta. Inėjimas iš dviejų ga
tvių. Parsiduoda iš priežasties ski- 
rimosi pusininkų. Atsišaukite šiuo 
adresu: 1622 So. Halsted Si.

LIETUVlfiKAfi AKIŲ GYDYTOJAU
Kas turi skaudančia* arba silpna* akla, a 
galvo* ikaudėjimą, ateilankykit* pa* *****

Dr. W. Yuszkiewicz .
1155 Milwaukee Av*.

Valandos: Nuo 9 ryto iki • vakar*.
Ncdėliomi* nuo 9 ryto iki 1 po pM*> '

1101

SOUTH BIDM 
1082 Wentworth 
8427 B. Halstad 
4729 fi, Aahlani

Laisvos Jaunuomenės (’.boras 
rengia šeimynišką vakaivlj, ku
ris įvyks kovo 3 <1., Mildos sve
tainėj. Visi, kurie nori daly
vauti minėtam vakarėlyje, pa
sirūpinkite tikietus iš kalno, nes 
prie durą tikietai nebus parduo
dami.

Pranešimus apie dalyvavimą 
minėtam vakarėlyje siuskite S. 
.L (L sekrtdoriui šiuo adresu: P. 
Bajorinaitė, 3301 S. Halsted St.

RI’.IKAI.Al’JAMA geležies karpy 
jų dirbti prie diitelio karpymo 
■ra mokestis ir pastovus darbas

VAIKINAS pa.įieško bardo. kad 
kambarys butu vienam arba dviem. 
Gerai mokėsiu. Malonėkite pranešti

NORI L PARDl’OTl bucernę labai 
greilu laiku iš priežasties moters li
gos. Vieta labai gera, senai užgy
venta. Parsiduoda labai pigiai. Ar
klys ir vežimas taipgi geri. Adresas: 
1827 S. Cnion avė.,' Chicago.

PARSIDUODA lotas 41-mo ii 
Maplewood 25x1’25; visi intaisymai 
$300.00.

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

8149 S. Morgan St., kerte 32 fL 
Chicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 087

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

OFISAS: 3103 So. Halsted Stre*t,
Tel. Drover 7179 

VALANDOS: 9 11 ižryto;
2 o po pietų ; 6—9 vakar*. 

GYVENIM AS: 3341 So. Union Ar*

2622 West 38th St., 8-7-7 krmiba- 
rių Halai, mūrinis pamatas, imuidy- 
nės, gezas, ištaisytos gatvės, gera 
randa, $576 kas melai. Kaina $4100. 
Apie $1600 reikalaujama. 
MeDONNELL, 2630 W. 38th St.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH

2 PLATAI PIGIAI.
8516 Givens (’t., 2 Halų medinis na
mas ant konkretu pamato, 5 ir 6 
kambariai, 30 pėdų lotas. Visi intai
symai ir apmokėta. Randa $30 j 
mėnesj. Tiktai $500 grynais pini
gais, Reguliarė kaina $2500.

M. P. Plummer, 
8125 So. Halsted St., Chicago, Ill 

Phone Steward 7107.
PARSIDL’ODA hučernė ir groser

nė pigiai, su visais fixtures ir visu 
tavoru. Biznis gerai išdirbtas per 
ilgą laiką. Gera proga lietuviui. 
Pardavimo priežastis—nesul i k imas 
partnerių. Antanas Šimkus, 
3600 S. LowV Ave., Chicago, III.

609 — 14lh Place, 
šios savaitės hargenas.

Kiaulienos šoninės— 15c ir 
kulšis 18c; ėielo paršo —• 15c.: 
kas 14c.; Plait lie; Round steak 
Serloin 19c.; Veršiena, šoninė L 
16c; Kulšis 18c; Inkstai 18c Porėa 
pas 19c. Galai 18L.-C.

ANT PARDAVIMO.
Bargenas tik ant trumpo laiko.
Mūrinis namas, randasi 2 randus— 

storas ir pagyvenimas, 3247 Morgan 
st., arti 33-čios gatvės, lietuvių ir 
lenkų apygardoje. Priežastis par
davimo: užbąjgimas J. M. Tamule
vičiaus bankrupt reikalų.

Dabar yra gera proga pasinaudo
ti šio pigaus ir gero namo.

Reikale atsišaukite pas
J. W. Zacharevičių,

Pajicškau savo sesers, Zosės Ven- 
skiutės, paeina iš Kauno guberni
jos. Raseinių pav. ir parapijos, Da
nučių kaimo. 'Turiu daug svarbių 

Ji pati ar kas ją žino ma- 
utsišaukli šiuo adresu:

Jonas Venskus.
Lincoln Street, North Chi-

LSS. 13-tos kuopos 
lis susirinkimus įvyks 
Risario 21 (b., Tmnoliui 
{alio svetainėje ( H 17 S

Pajieškau Martino Rudžiaus. Mel 
džiu atsišaukti, nes turiu labai svai 
bu reikalu.

Dr. Ramser
AKIU 8 PI ČIA LIS TAU

Reikalaujama 2 patyrusi 
karpytojų. Gera mokestis 
šaukite: 1717 N. Western a 
cago III.

Atsišaukite:
Central Iron and Metai (’.o.

16Ū0 So. Rockwell str., Chi(

Draugai, Imtinai malonėkilt 
įtvykti susi rink i man. nūs yrr 
lau.£{ užsilikusiu reikalu.

Rid KAI.ALJAMA patyrusių pai 
davėjų — merginų. Greitu laiku 
sišaukite. Klein Bros., 
21) ir Halsted St

IŠ PRIEŽASTIES ncapsivedimo, 
parsiduoda 5 ruimų nesenai pirkti 
forničiai, vertes $300, už — $150. 
Kas pirks pirmiau 24 d. šio mėne
sio, gaus pigiau. Adresas:

Erank Bagdonas,
3312 S. Union Ave., Chicago.

„„a., W.U ,     IWH i i. i — į i,| į

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

siriukimas įvyks vasario 25 d. 
Winter svidainėj, 412 — 6th st

Sekretorius

PARSIDUODA — Halsted Street 
Bargenas, medinis namas ir 3 fialai, 
didelis tvartas, 25 pėdų pločio, ren- 
dos neša $504 į metus; — mūrinis 
4 flatų už pigią kainą, Halsted gaį., 
arti 32-ros, raudos $540 j melus, šie. 
yra didžiausi pigumai ant Halsted 
gatvės. Patirkite.

E. E. Feeney, 
3108 Wallace st., Chicago, IB.

PAJIEšKAU savo brolio Stanislo
vo Rechmano, paeinančio iš Titu- 
venų parap., Raseinių pav., kuris 
pirm metų gyveno Roseland, Ill. Aš 
buvau atvažiavęs j Roseland, bet jo 
neradau. Turiu prie jo labai svar
bų reikalą ir norėčiau su juo pasi
matyti, ar susirašyti. Jis pats, ar 
kas jį žino, malonėkite man pra
nešti, už ką busiu labai dėkingas.

Peter Ranish
731 W. Monroe St., South Bend, Ind.

rnasi nisti.i
prie spaustuvės darbų 
prie karu laisvino

molder i u
geležies dirbi uvč.j 
dažų dirbtuvėj 
stiklo dirbtuvėj 
skardžiaus
svi nor i o 
rakandu dirbtuvėj

Jau artinasi pavasaris ir laikas 
uždėti barzdaskutyklą, o aš turiu 
2-jų krėslų pusųaujus’ forničius ant 
pardavimo. Kam reikalinga, atsi
šaukite: Win. Gaieekas, 
3525 So. Cnion Ave., Chicago, Ill.

DEN TĮS TAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantų. Mes vartojame geriausią 
auks:) ir padarysime jums darbą už 
maža kaina.

TWIN CITY DENTISTS
virš E. and W. Clothing Store.

SIOl’X CI TY, 1A.

BANKES’

| REIKALAUJI
X Jeigu kenti galvos skaudėjimų
£ Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta U aklų,
8 Jeigu Tau skauda akys,
x Jeigu skaitant raidės susibėga 1 krūvų,
X Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
8 Jeigu turi uždegimų akių,
X Jeigu tau skauda akys skaitant arba aluvaat, l»hkhr| |tt
Z .reikalingas akinių.
g Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi II rastų 
S tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųsų aklų Ū 
¥ akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
| JOHN J. SMETANA
J ZVlcivx SlpecialiatojB
¥ TLMYKIT MANO DžRAŠA.
2 IHOl SOUTH ASUI AVĖ.
y Kampas 18-tos gatves Ant Platt’s r __ _
S. Valandos: nuo ryto iki U va. Nedaliomis nuo 9 ruto iki 12 
¥ Tel. Canal 5335.

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

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

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

• Chicago. Ill.

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba kiesosi
KORE8PONDENC1JINI8 SKYRIUS.— Kiekvienas rali iimokti 
ANGLIŠKAI labai «rcitai savo namuose iJ lekcijų sut*d*ytW 
ypač tam tikslui, šis kursas yra labai parannus kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progo* lan
kytis i mokyklą ypatUkai. Geresniam persitikrinimui, siun
čia le grašiai iliustruotų, su daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
DYKAI. Rašyk laišku tuojaus; judėk dvi markes prisiuntlinili 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti t mu»tj hmh 

i kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines kietas. Mokina- 
j me daugiau \alar.dų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi- 
i me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradiiamokslhl 
j greitam išmokinimul Anglų kalbos. Dauriau suprantantiems 
1 turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viską* aiškinama Lietuviškai
SIDv! mokyklos: 731 W. 18th SL. ir J 741 W. 47th St.

Laiškus adresuokit? American School of Languages, 1741 West 47th St., Chfcag*, CL

I
 Dr. HLStupnicki | 

M10!» So. Mofjcmm St., Chicago, d 

VALANDOS: nuo « iki 11 ii- G 
ryto, nuo S iki U vakar®. M

AttieHc** ‘. kked 
c4 Languages1 Mskykl*

DYKAI
emote WMOtk

p,:




