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RUSIJA IR SUV. VALSTI
JOS NESUSITAIKO DEL 

KOMERCIJINeS SU
TARTIES.

Rumunijoj
Rusu atakos prie Miniau 

jos nepavyko
Carranzos kariuomene skau

džiai sumušė villistus
“Deutschland” vėl atplaukia Amerikon
RUSAI LAUŽO VOKIE

ČIŲ LINIJĄAS.

• LONDONAS, sausio 8. — 
Sustiprinti rusų pulkai, ku
rie daugiau kaip savaitę su
laikė ėjimą vokiečių spėkų 
pirmyn prie Sereth linijos, 
Rumunijoj, surinkę pilnas 
savo spėkas staigu pradėjo 
snia r k u ,of e.ręd \;ą. . Voki ech t 
priešakinės linijos tapo su
laužytos daugiau kaip 15 
mylių fronte. Rusai pradė
jo ofensivą fronte tarp Fok- 
sanv ir Fundeni. Vokiečių 
karės štabas patsai pripažįs
ta, kad vokiečiai netekę kai- 
kurių pozicijų apie Obilech- 
ti. Ir nors vokiečiai skelbia, 
kad rusų ofensivas buvęs su
laikytas su dideliais rusams 
nuostoliais, vienok visi suti
nka, jog šitas rusų ofensivas 
buvo didžiausiu atsispyrimu 
prieš vokiečius nuo pat to 
laiko, kada vokiečiai ėmė 
briauties i Valachiją.

RUSŲ OFENSIVAS PRIE 
‘ MINTAUJOS.

LONDONAS, sausio 8.— 
Rusai pradėjo užpuolamąjį 
judėjimą ir šiaurėje, Min
taujos apskrity j, o taipgi 
(r ai i c i j o j. Be rl i n as teči aus 
skelbia, kad rusai ir čia nie
ko nepelnę, tik pražudę ne
mažai kareivių, iš kurių 1,- 
300 pakliuvo vokiečių nelai
svėn vien prie Mintaujos.

SKAUDŽIAI SUPLIEKĖ 
VILLISTUS.

E L PASO, sausio 8. — 
Washingtose aplaikyta žinių 
jog Carranzos kariuomenė 
generolo Murguia komando
je skaudžiai sumušė villis

tus pietuose nuo Chichuahu- 
a: 300 villistų užmušta, 600 
sužeista ir 600 suimta nelai
svėn. Suimtieji visi nužu
dyti.

“DEUTSCHLAND”, VO
KIEČIŲ SU BM ARINA IR 

VĖL NEUŽILGO AT
PLAUKS AMERIKON.

NEW LONDON, sausio 
8. — Pranešama, kad ir vėl

tiumpu laiku laukiama at
plaukiant į New London’ą 
vokiečių submariną Deut
schland. Į kiemus Eastern- 
F o r w a r d i n g Co m p any, k u - 
riai submarina Deutschland 
priklauso, atgabenta daug 
negrų. Jie tuo jaus ėmėsi 
iškrovimo tavorų, didžiumo
je susidedančių iš gumos ir 
nikelio. Matoma, jog visa 
tatai rengiama submarinai 
Deutschland priloduoti.

KARIAUJANČIŲJŲ KON
FERENCIJOS.

LONDONAS, sausio 8. — 
Šiomis dienomis Ryme įvy
ko konferencija talkininkų- 
sąjungoj kariaujančiųjų,vai 
džiu atstovu. Konferenci-
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joj dalyvavo: Anglijos atsto 
vai — premjeras Lloyd-Ge- 
orge ir karės tarybos narys 
lordas Milner; Franciją re
prezentavo premjeras Bri- 
and, karės ministeris Lyau- 
tey ir amunicijos ministeris 
Thomas; Rusijos atstovu' 
buvo generolas Palicin. Ta
rėsi jie apie tai, kaip pasek- 
mingiau vesti karę.

Taip jau šiomis dienomis 
buvo ir centralinių valstybių 
galvų k o n f e re n c i j a. Šioje 
pastaroje dalyvavo: vokie
čių kaizeris, fieldmaršalas 
didysis kunigaikštis Frede
rikas, vyriausias austrų ar
mijų komanduotojas, field
maršalas Hoetzendorff, au
strų štabo viršininkas; Bul- 
garijos sosto įpėdinis Bori
sas, fieldmaršalas von Hin
denburg ir generolas Lu
dendorff. Apie ką vedė ta
rybas šie pastarieji laikoma 
paslaptyj. Spėjama tečiaus, 
kad tartasi apie tai, kokie 
tolimseni centralių valsty
bių žingsniai turi būti talki
ninkams atmetus vokiečių 
taikos išlygas.

LONDONAS, sausio 8.— 
Užmušta karėje, Rytinėje 
Afrikoje kapitonas Frede
rick Courteney Selous, rašy
tojas medėjas. 1909 m. jisai 
palydėjo Rooseveltą medžio- 
j i m o ekspe d i c i j o j, taip j au 
Afrikoje.

WASHINGTONAS, sau
sio 8. — Wilsono administra 
cija stengiasi atnaujinti pir- 
klybinę ’ sutartį su Rusija, 
pertrauktą del žydų pa spor
tu. Mat tusu valdžia atsisa- 
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kė skaityti Su v. Valstijų pi
liečiais žydus, atvykusius iš 
Suv. Valstijų į Rusiją. Ji 
nesutiko leisti Amerikos žy
dams gyventi Rusijoj, kur 
jiems patinka, kaip kad ki
tokiems Suv. Valstijų gyven 
tojams leidžiama.

Bet ir dabar Rusijos val
džia neišsižada savo pozici
jos, ačiū kuriai buvo per
traukta sutartis prie Tafto 
Iš kitos pusės Suv. Valstijų 
valdžia nenori atsisakyti 
ir nuo savųjų reikalavimų.

Berods, dar Rusijos vald
žia pasiūlė šitokią propozi
ciją: jei ji (t. y. Rusijos val
džia) ir sutiktų svarstyti 
Suvienytųjų Valstijų sta
tomas išlygas, tai iš savo pu
sės ji išstatys, kad į Suv. 
Valstijas butų leista įva
žiuoti Rusijos mongolams.

Suv. Valstijose rengiamas 
įstatymas uždraudžiąs įva
žiavimą į Suv. Valstijas vi
siems Azijos tautų gyvento
jams, išskyrus japonus. Tai
gi, rusai reikalaudami, kad 
Suv. Valstijos priimtų mon
golus į šią šalį, reikalauja ir 
iš Suv. Valstijų nemažai už
sileisti.

Suv. Valst. valdžia nema
no daryti jokių užsileidimų. 
Nemano daryti užsileidimų 
nė rusai. Todėl sutarties 
veikiausia nepavyks pada
ryti.

ANGLAI TURĖJO LAI 
MĖJIMŲ 1 RANCIJOJ.

LONDONAS, sausio 8. — 
Po kelių valandų artilerijos 
a Į) š a u d y m o v o k i e č i ų 1 i n i j ų 
anglų pėstininkai padarė ą- 
taką ant vokiečių ~ tranšėjų 
pietuose nuo rras. Kaiku- 
rios vokiečių tranšėjos per
ėjo į jų rankas. Berlinas 
tečiaus skelbia, kad anglų a- 
takos buvę atmuštos.

Buvo taipjau karštų susi
rėmimų ir Verduno apskri
tyje, ir Vosges’uose. Pran
cūzai sakosi atmušę vokie
čių atakas kaip Vosges’uose, 
taip Verduno fronte, prie 
“Numirėlio” kalvos. .

CHICAGO, sausio 8. — 
Chicagos Darbo Federacija 
užgiria janitorių unijos iš
statytus reikalavimus. V e- 
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žėjų unijos gi viršininkai 
užreiškė, kad jie parems ja
nitorių reikalavimus. Dar
bą gali mesti apie 6,000 žmo
nių. *

NEW YORKAS, sausio 8 
— Atvežta New Yorkan iš 
Kanados $25,000,000 auksu. 

' Dvidešimts automobilių, 
kiekvienas lydimas apgink
luotu sargų, pergabeno tą 
auksą iš stoties i paskirtas 
vietas. Auksas buvo sudė
tas Į 800 skrynučių. Gabe
nta tas auksas didžioj pas
lapty).

KAIP GYVENA DEPOR 
TVOTIEJI VOKIETIJON 

BELGAI.

LONDONAS, sausio 8. — 
Čia aplaikyta tris laiškai de
portuoto Vokietijon belgo, 
kokiu tai budu išven
gusieji vokiečių cenzūros. 
Ve vienas tu laišku: “Ta die- 
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na, kaip mane išvežė, mes 
gavom neprasčiausios sriu
bos pietinėj stotyj. Bet aš 
jos nevalgiau. Aš valgyda
vau namie geresnę sriubą. 
Dabar aš valgau viską. Apie 
2.30 nakties; po 30 valandų 
kelionės, mds buvome Sol- 
dau’e. Čia mums davė ker
nų sriubos. $ Ant rytojaus 
mes gavom kavos, ąžuolinių 
gilių vandens, be duonos; 
pietums daye bliuduką sriu
bos, perprastos paršams ne
tik kad žmonėms, o popiet 
mažytį kąsnelį duonos.

“Nakvojom mes kietoj, 
šiaudai paklotėj lovoj. Mu
sų buvo apie 150 medinėje 
d a r ž i n ė j e. Tr eči o j e d i e n o j e 
po mano atvykimo, depor
tuotieji belgai buvo pasiųsti 
darban, bet ne visi, o tik tie, 
kas norėjo.? Vėliau visi tu
rėjo dirbti. Tie gi, kurie at
sisakė, buvo priversti dirbti 
pelkinėje, po vokiečių prie
žiūra. Apginkluoti sargai 
dabojo mus ir laikas nuo lai
ko tai vieną, tai kitą iš mu- 
sų šautuvų Kulbėmis parmu
šdavo ant žemės.”

Kituose dviejuose laiškuo
se piešiama tokie pat vaiz
dai.

SPRINGFIELD, 111., sau
sio 8. — Čia atvyko pulki
ninkas Frank O. Lowden; 
naujai išrinktasai Illinois 
valstijos gubernatorius. Šia
ndie čia bus jo įšventimas į 
naujai užimtą vietą.

Vienas indomiausių rinkinių talkininkų bazare, rengia
mame Chicagoje, Colizeume, nuo 11 iki 20 sausio, yra 
rinkinys, susidedąs iš įvairių dalykų, priklausiusių ne
senai mirusiai pagarsėjusiai lenkų artistei Helene Mod- 
jeki. Tie dalykai teko poniai Felicijai Madjeski. Jinai 
juos pavedė Bazarui; jos priežiūroje jie ir bus bazare, 
lenkų skyriuje. Lenkų skyrius prižada būti vienu in
domiausių skyrių visame bazare.

NESUSIPRATIMAI TARP 
ITALIJOS IR JOSIOS

TALKININKŲ.

WASHINGTONAS, sau
sio 8. — Diplomatai labai 
užinteresuoti, kokiais tiks
lais buvo šaukta talkininkų 
valdžių atstovai konferenci- 
jon į Rymą. Nors nieko ti
kro nežinoma, bet spėjama, 
kad Italija arba reikalaujan
ti daugiau pelno iš karės ne
gu talkininkai norėtų jai 
prižadėti, arba, kad ji atsi
sako siųsti savo kareivius 
kur nors kitur, kaip tik Au- 
strijos-Italijos frontam Ma
noma, kad talkininkai turi 
keblumus su Italija didelius.

ANTRA VOKIEIčlŲ NO
TA TALKININKAMS.

PARYŽIUS, sausio 8. — 
Laikraštis Lauzanne Gazet
te sako, kad centrales vals
tybės rengiančios naują no- 
tą-atsakymą talkininkams į 
tųjų pirmąją notą. Šioje pa
skutinėje notoje, anot laik
raščio, stato sekamas taikos 
išlygas:

1. — Vokiečiai apleidžia 
Belgiją, jei jiems už tai bus 
atiduota belgams priklausa
nti dalis Congo.

2. — Vokiečiai apleidžia 
šiaurinę Franciją, bet talki
ninkai turi sugrąžinti vokie
čiams užimtąsias jų koloni
jas.

3. — Sutvėrimas neprigu- 
hningos Lenkijos karalystės.

4 — Sutvėrimas neprigul- 
mingos Lietuvos karalystės, 
kurion turi įeiti Kauno, Vil
niaus, Gardino, Suvalkų gu
bernijos ir Kurliandija — 
pastaroji su autonomijos te
isėmis.

5. — Atidavimas Rusijai 
ploto rytinės Galicijos dalies 
iki upės San.

TALKININKŲ ATSAKY- f 
MAS I PREZ. WILSONO 
TAIKOS NOTĄ ŽYMIAI 

PAKEISTAS.

WASHINGTONAS, sau 
šio 8. — Tapo paskelbta, jo- 
gei talkininkų atsakymas į 
prez. Wilsono notą tapo žy
miai pakeistas, palyginus jį 
su pirma jo redakcija. Jis 
padarytas daug stipresniu. 
Vienok, sakoma, ir jame pa
likta vietos, kurios leidžia ir 
toliau tęsti susirašinėjimus 
delei taikos.' Atsakymą Wa
shingtone sulauks gal dar 
šią savaitę.

SUV. VALSTIJOS NETU
RI VOKIETIJOS TAIKOS 

IŠLYGŲ.

COPENHAGEN, sausio 
8. — Keletas dienų atgal ta
po paskelbta, kad centrali
nių valstybių taikos išlygas 
turįs jau prez. Wilsonas ir 
kad talkininkai, jei nori, ga
li patirti jas pas jį. Dabar 
artimi Vokietijos valdžiai 
laikraščiai užginčija tą pa
skelbimą, t. y. sako, jog jo
kių Vokietijos taikos išlygų 
prez. Wilsonas neturįs.

POPI EROS I)R A BU žl AI.

PASADLNA, sausio 8. — 
Jonas Kupenheimer, stam
bus drabužiu dirbtuvių sa
vininkas, praneša, kad rūbų 
siuvimo pramonijoje šiuo lai 
ku daroma bandymai, idant 
popiera pakeistų vilnas, ku
rios taip smarkiai eina bra- 
ngyn, kad reikalinga jau jie- 
škoti pigesnių medegų pa
prastų j ų d r abu žiu au d i - 
niams.

CHICAGOS JANITORIAI 
STREIKŲ GRASINA.

CHICAGO, Ill.; sausio 9.
— Chicagai grasina janito-
'riu streikas. Janitorių uhi- 
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jos mitinge unijos pildoma- 
sai komitetas tapo veik vien
balsiai įgaliotas paskelbti 
streiką, jei matys reikalą.

KRPATUOSE VEIKIMO 
NĖRA.

LONDONAS, sausio 8. — 
Nepaprastai dideli šalčiai 
Karpatų kalnuose kone vi
sai sustabdė kariuomenių 
veikimą tam fronte. 4

LONDONAS, sausio 8. — 
Bernard Shaw, garsus Ang
lijos rašytojas, sako, kad 
V o k i e ti j a ga Ii n t i ka r i au t i 
net šimtą metų, ir tai ji ne
išsems savo visų spėkų.

MĖNULIO UŽTEMIMAS.

CHICAGO, 111., sausio 8. 
— Vakar buvo mėnulio užte
mimas. Prasidėjo 11:50 v. 
vakaro ir pasibaigė apie 4: 
39. North Western unive
rsiteto profesorius Philip 
Fox, nuėmė keletą paveiks
lu. 
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1913 m. Chicagoje galima 
buvo regėti du mėnulio už
temimai. šiemet bus trįs 
užtemimai. Sekami paskui 
mėnulio užtemimai atsitiks 

į tik 1920 metais — vėl du.

GELEŽINKELIŲ STREI
KAS VĖL (GRASINA S.

VALSTIJOM.

WASMINGTONAS, saus
io 8. — Visuotinas Suv. Val
stijų geležinkelių darbinin
kų streikas gali būti ii’ visai 
arti. Ateinanati ketvergą 
su s i r i n k s k o n f e r e n c i j o n ge - 
ležinkelių unijų viršininkai 
ir nutars, ką jie turi daryti, 
kad Adamsono 8 valandų 
darbo bilius, praėjęs kong
rese , n e vy k i n a m a s gyven i - 
man ir kad augščiausias ša
lies teisinas dar neišnešė 
nuosprendžio kas link jo, to 
biliaus, konstitucionališku- 
mo. Unijų vadai ketina iš
šaukti streiką.

Tapo paskelbta taipgi, 
kad Adamson prirengęs jau 
pataisymą, prie praėjusio 
kongrese jo 8 vai. darbo die
nos biliaus. Pataisymas pa- 
darvtas toks, kokio norėjo 
prez. Wilsonas. Būtent, pa
taisymas draudžia darbini- 
nkams streikuoti, koliai tam 
tikra komisija ištirs darbi
ninkų nesusipratimų prieža
stis su kompanijomis; patai
symas beto įgalioja prezide
ntą paimti valdžios žinijon 
kelius, jeigu ištiktų kokios 
nors suirutes jų operacijose, 
ir dar “pataisymas” kalba 
apie tai, kad darbininkams 
turi būti 8 vai. darbo diena, 
bet kad tarpvalstybinės ko
mercijos komisija gali nus
tatyti ir ilgesnes darbo va
landas, jei matys reikalą, su 
proporcionališku darbo lai
ko apmokėjimu.

Darbininkų reikalavimo, 
idant už viršlaikį butų mo
kama daugiau, negu papra
st a m o k e st i s, “pa t. a i sy m as" 
atmeta, vadinas. Taigi sva
rbiausias darbininkų reika
lavimas. kuriuo jie manė ap 
siginti nuo ilgų darbo vala
ndų. atmetamas. Todėl ir 
visas ‘pataisymas’ faktiškai 
darbininkams ne pagerini
mą darbo išlvgu, bet paver- 
girną žada.

PRAŠA LIETUVOS NE- 
PRIGULMYBĖS.

NEW YORKAS, sausio 8 
—Dr. Julius J. Bielskis, lie
tuvių tautos tarybos prezi
dentas paskelbė, kad amba
sadoriai Europos valstybių, 
išskyrus Rusiją, sutiko pa- t’ *7 <7 / *
siusti savo valdžioms, Euro- 
pon, užreiškimą, jog Ameri
kos lietuviai reikalauja Lie
tuvai neprigulmybės.

CHICAGO, Ilk. sausio 8— 
Gatvekariui nušokus nuo re
lių ant So. Michigan avė., 
prie 95-tos gatvės, 20 žmo
nių tapo sužeista. Kaiku- 
rie nukentėjo gana sunkiai.

NEW YORKAS, sausio 8. 
—New Yorko majoras Mit
chel ketina paskirti New Yo 
rko mokyklų tarybos nariu 
negrą Dr. Edward P. Rob
erts.

BERLINAS, sausio 8. — 
Vokiečių admiraltija skel
bia, kad į 11 dienų vokiečių 
submarines paskandinusios 
11 talkininkų laivų.
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NAUJIENOS ji norinti taikyties.
Moralas čia toks: gera,

Th© LithBamm Daily Nfews
i Pirmas Liituvif Dienraštis Amtfttoja I 
laidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.
‘ -Kasdien, išskiriant nedėldienius

First Lithuanian Daily in America

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

džios ir viešpataujančiosios 
klesos gera, dora, patrijo- 
tinga ir išmintinga atranda.

Skaitytojų 
Balsai.

VIS NAUJOJ VŲSTOJ.

Reiškia — nebeturime mes 
darbininkai dienraščio, (“social- 
patriotai"!) nebeturime mes 
žurnalo (“siauri revoliucionie
riai!....")

Išrodo, kad tūli driuigai ne
skaito “Naujienų" ir kitų soci
alistų laikraščio, jeigu surado

Garbinkime šventąjį Antaną išvisus musų socialistiškus laik
raščius, vieton dabartinių būdų, Padujos, nes jis stebuklus daro.
plačiais nuodugniais straips
niais remtais tarptautinio socia
lizmo principais.

Jus neviernieji Tamošiui, kur 
netikite į stebuklus, turėsite bent

sai susilaiko nuo balsavimo 11

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

fintų savaitėje. Pačiu siunčiant, 
Chicagoje metams $6.00, pusei me- 
(U| 13.50.

Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00
Pusei mėty..........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam . 
Kanadoje, metams 
Europoje, melams

$3.00
$1.75
$1.00 
$6.00 
$7.00

Terins 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

Papirkimai 
rinkimais.

social-patriotus" LSS. IV Raj. šekr. D. P. Pilka

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
fitlytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tisini Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
yard u. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
^•liekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
MMl rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
Mil, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
tu Ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

Redakcijos Straipsniai

Įvedus į viešąsias mokyk-(žinskų bankuose, dėlto kad 
ias kareivybės amato moki- tos auksinės zinkų kasyklos 
nimą, tuojau atsi 
laivynas taipgi 
be jurininkų. Ir 
nois vidutiniųjų 
mokiniai turės to

negali but 
taria: Illi- 

mokvklu v v
amato 
“navai

m o

dėsnis ir noras atsiranda.

bar pasirodyti, katran ga
lan jos nori žengti: priekin 
ar atbulon pusėn. Kova už 
astuonių valandų darbo die-

ipratimo kvotimą

Chicagbj pasirodė mėne
sinis leidinys “Laimė”. Lei
džia jį Kingmano Zinko Ka
syklų kompanijos agentas 
A. M. Matthews. Turinys 
—tos kompanijos ir paties 
agento Matthews biznio ga
rsinimas. Už tuos savo bi
znio garsinimus Matthews 
prašo iš “Laimės” ėmėjų 
užsimokėti jam dolerį me
tams.

Well, “Laimės” leidėjas, 
be abejo, turi laimės. Duok- 
die tik, kad jo šėrininkų ne
ištiktu nelaimė.

Yra panašumo tarp pri
vatinių bankierių ir parapi
jų klebonų.

Privatiniai bankieriai da 
re gerą biznį iš žmonių už- 
sitikėjimo; ir klebonai darė 
gerą biznį iš parapijonų už-

I’rivatiniai bankieriai ne
duoda savo depozitoriams 
atskaitų, kur jie jų pinigus 
sukiša; nei klebonai neduo
da atskaitų, kaip jie para
pijos pinigais šeimininkau-

me bankrutyti, ir klebonai 
dabar "veda prie bankroto 
parapijas.

Chicago tam pavyzdys.

ištaigų nereikalauja, kas 
rūsiuos gyvena ir čyp-balio- 
ne minta, tai ir skatiko su- 
tauso. Tik daugelis nežino 
kur tą ant čyp-balionės su
tausotą skatiką dėti. Tat, 
kas n dšsitiki pactų taupo
maisiais skyriais, arba sta- 

bankais, gali pirkties au- 
k -o ar zi-’.ko kasyklų serų.

gvaranluotas

paprastai randasi ant mė
nulio. Iš ten jos niekur ne-

nik Narodowy rašo apie lie-

vimuose United Press žinių 
i' 

agentūros apie Lietuvą. 
Dziennik Narodowy gali ne
žinoti, kad Yčo burbulai tai 
dar ne lietuvių apetitai, bet 
indomu tai, kad lenkų na-

begu tik musų karžy- 
gis esąs dūmos atstovas, dėl
to kad, girdi, wynurzenia 
pana Ychasa nieco... przy-

Kas valdo, 
tas ir sprendžia.

Praslinkus dviem ir pusei 
metų kruviniausių skerdy
nių, kariaujančiųjų šalių 
valdžios pradeda dabar grai 
byti dugno, kad susekus, ko
kiomis sąlygomis priešai su
tiktų taikyties.

Tuo tarpu.dar šiandie tū
kstančiai žmonių atskirose 
kariaujančiųjų šalyse tebe
sėdi kalėjimuose už tai, kad 
jie iš pat pradžios reikalavo 
taikos ir agitavo už veikiau
sią skerdynių pabaigimą.

Tai, ką pirmiau valdžios 
skaitė pavojingu daiktu, da
gi valstybės indavimu, šian
die tos pačios valdžios jau 
atranda reikalinga esant, ir 
pačios veda taikos propa-

Kad vieną syk — tai buvo 
pereitų metų spalių mėne
syje — socialistų atstovas 
Edvardas Bernsteinas už- 
reiškė vokiečių parlamente: 
“Jau daugiau kaip puspenk
to milijono žmonių šioj ka
rėj užmušta, daugiau kaip 
pusketvirto milijono amži-

giau kaip vienuolika milijo
nų sužeista. Ar ilgai dar ta 
žmonių skerdynė turės tęs- 
ties?” — ir reikalavo, kad 
valdžia tuojau pradėtų tai
kos tarybas, tai parlamente 
pakilo didžiausia audra. Di
džiuma parlamento atstovų 
gerklavo, kad tai 
indavimas,” ir 
Bernsteiną ne tik c
džių salės, išmesti, 
jiman įkišti.

O dviem mėnesiam pra
slinkus pati vokiečių valdžia 
paskelbė, kad ji prisiruošus 
pradėti taikos, derybas, kad

a

reikalavo 
iš pose- 
bet kale
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Vienas kapitalistų laikra
ščių statosi sau klausimą: 
Ar galima padaryti taip, 

kad rinkimai apsieitų be ko
rupcijos, be papirkimų? Ir 
atsako, kad galima. Reikia, 
girdi, išleisti tam tikrų įsta
tymų, sulyg kuriais butų 
papirkėjai ir papirkti ėmė
jai aštriai baudžiami, ir ko
rupcija išnyksianti.

Papirkimai rinkimuose y- 
ra kapitalistinės tvarkos pa
sekmė, lygiai taip, kaip sku
rdas, piktadarybės, prosti

tucija ir tt. Kol viešpataus 
kapitalistinė visuomenės 
draugijos tvarka, papirki
mai netik rinkimais, bet ap
lamai, neišnyks, neigi gali
ma juos kad ir “aštriau
siais” įstatymais išnaikinti.

Kongresai! betgi yra įne
štas įstatymo sumanymas, 
kuriuo manoma papirkimą 
rinkimų laiku pašalinti, o 
tai tuo budu, kad įstatymas 
nustato, kiek galima išleisti 
pinigų politinių rinkimų 
kampanijai to ar kito valdi
ninko. Vadinas, tiek, o ne 
daugiau, galima išleisti ka
mpanijai kandidato į prezi
dentus, tiek kandidato į 
kongresą, tiek į gubernato
rius, tiek į aldermanus, ir tt.

Gal but, kad panašus įsta
tymai, šiek-tiek galėtų var
žyti atvirą korupciją, jeigu 
jie butų pildomi. Bet papra
stai įstatymai leidžiami ne 
tam, kad jie butų pildomi, 
bet kad butų aplenkiami. Y- 
pač aplenkiami politikierių 
ir pinigingų žmonių, kapi
talistų. Tat kongresui pri
ėmus kalbamąjį įstatymą 
“korupcijai pašalinti” bus 
atsiekta nebent tai, jog pa
pirkimai nebebus taip atvi
rai daromi, kaip kad iki šiol 
buvo. Bet korupcija vistiek,

Sulyg paduodamomis ži
niomis pereitais rinkimais 
abiejų kapitalistinių parti
jų kandidatų į prezidentus 
kampanijai išleista esą dai
kte apie dvidešimts penki 
milijonai dolerių. . Kongres- 
manų, senatorių ir valdinin
kų į valstijų įstaigas kam
panijai išleista daugiau kaip 
dvidešimts milijonų dolerių. 
Bet tiek tik oficialiai paduo
dama. Ištikrųjų gi rinkimų 
kampanijai, apskritai, išlei
sta daug daugiau. Dalykų 
^žinovai sako, kad pereito la
pkričio rinkimais išleista 
mažių-mažiausia apie šim
tas milijonų dolerių. Viešai, 
žinoma, tatai neskelbiama, 
laikoma didelėj slaptybėj. 
Kaipgi galima skelbti, kiek 
išleista tiesioginiam papir- 

ikimui tiek pačių balsuotojų, 
tiek politikierių ir šiap žmo
nių turinčių šiokios tokios 
intekmės, šiokio tokio užsi* 
tikėjimo neprotaujančiose 

\miniose!
Įstatymais korupcijos ne

pašalinsi. Ir kaip sakėme: 
kol viešpataus kapitalistinis 
visuomenės draugijos su
tvarkytas, tol žydės korup
cija — papirkimai ir parsi
davimai, kaip ir visoks ki
tas socialis piktas.

Aš suradau naują būdą, kaip 
laikas praleisti. Kiekvienam ži
noma, kad gyvenant Vienoj vie
toj nusibosta. Bet kada prade
di kas mėnesį keliauti iš vietos 
į vietą, tai laikas bežiūrint pra
bėga. Kartą ir aš vienoj vietoj 
ilgai išgyvenau, bet gaspadinė 
taip apsiprato su manim, kad 
visa'i nieko nebepaisydavo. Su-

gaspadine graži ir lipšni... 
Jei kaip, tai gal pasiliksiu čia 
gyventi ir keliems metams. 
Atėjo gulimasis laikas. Paro-

bintas, kaurai gražus, sienos iš
kabinėtos šventųjų paveikslais,

Tik
bėginėti ant 
O-gi, žiūriu,

susivyniojau į kaldrą, kai sil
kę kad suvynioja į popietį. 
Snaudžiu. Kai pradės bėginėti

šiaip taip praleidau
Ant rytojaus prisiėjo ap-

toj. Žiuriii, gaspadiriė nepap
rastai stora, lyg šieno kupstas. 
Susikabinęs savo drabužius, aš 
inėjau į virtuvę. Gaspadinė be
kepanti mėsą. Kas minutę ji 
pribėgusi ba'ido kažin ką nuo 
mėsos. Paklausiau, kame da-

baidau tarakonus, o

m apiberti 
pauderiu".

Pr

mėsa 
Pataisė 
nuėjau

m'iegamajan kambarin. Padė
jau kalnierių ir kaklaraištį ant 
stalo ir nusirengęs atsiguliau. 
Ant rytojaus radau kalnierių ir 
kaklaraištį po stalu. Turbūt, 
tarakonai nuvilko. Matomai, 
sulaukus vakaro vėl reikės jieš- 
koli Ritos vietos. Ko gero, įsi-

lovos “išmufinti."
Vargas kol pripranti gyventi 

su vabalais... A. Garbukas.

GANA JAU...

Dar nedaug laiko tepraėjo, 
kada man busavo liūdna, kuo
met, tik po labai ilgo laukimo 
tegalėdavau sulaukti laikraš
čio... savaitinio. Jis ateidavo su 
pasenusiomis žiniomis... o kas 
blogausia, — perskaičius jį tą 
patį vakarą - nebebūdavo kas 
veikti... Lietuviai dar neturi 
dienraščio! — mąsčiau sau — 
ir darėsi liūdna...

Bet štai pragiedrėjo... pasiro
dė saulė!,., gimė dienraštis — 
ir tai — socialistiškus!... Ant
ras triumfas tai socialistiškas 
žurnalas. Ištikro —• maniau 
sau — viskas, kas reikia dabar 
daryti, tai 
solidariai, 
mant vieni 
bininkams 
ra ta ir rast 
darbas eis pirmyn... Taip rodėsi 
man. Dabar erdvės laikinai vėl

redakcijoms dirbti 
prigelbstiut ir rė
ki tus, o mums dar-

yra trukdomas... Atsirado “so
cialistai”, “paprasti biznieriai" 
ir “jausmo socialistai" bei 
“sauri revoliucionieriai." Ko
va jau tęsiasi... Ir juo ta kova 
ilgiau tęsiasi, juo daugiau ji blė- 
dies daro mums—darbo žmo
nėms. Juo ilgiau du pešasi, tuo 
daugiaus laimi- trečiasis.

Klerikalai net į juodašimčius 
išsivystę, darbuojasi aukauda
mi net automobiliu^, O mes,

SKAITYKITE IR PLATINKITE “social-patriotus”, gausmo so-

vieno žmogaus rankose — ne
duodant jam daugiau įvairesnių 
raštų jis turi tapti “siauru", 
“vienpusišku"! Ir tie visi nau
jieji išradimai (social-patriotai 
etc.) yra niekas daugiau kaip 
tik kova su ... vėjiniais malū
nais..

ką jiegą prieš tikrą pavojų, yra 
užsiimama savy tarpiniais .boi
kotais ir kova su vaidentuvėj 
sutvertais netikrais socialistais.

socialistų laikraščiai yra mark
sistiški-sočia lis t i ški. “Social-pa
triot ų" etc. ačiū mums visiems, 
dar nėra!

Būtinai reikia Ii 
tuo ardymo darbu, o 
savo užduoties.

Toks dalykų stovis musų lai
kraštijoje yra nebepakenčia
mas ideališkam socialistui.

Draugai! gana jau pešties

su

bėkim vieni antriems kiek galė
dami! Darbo 
daug... musų 
Gana jau to

mes turime 
užduotis didi! 
gana. Juk tik

Rafael Vargas.

GEROS PREKES GIRT 
NEREIKIA.

“Draugas" nr 231 sako, kad 
kunigai atlieka prakilnų darbą 
atkalbinėdami žmones nuo skai
tymo socialistiškų knygų ir laik
raščių. Keista, žmogus, rodos, 
ne gyvulys, kad negalėtų supra-

geresnį nuo blogesnio. Pavyz
džiui, jeigu arkliui padėsi dobi
lų ir šieno, tai jis sustos prie do
bilų, todėl kad tai geresnis mai-

Panašiai yra ir su “Draugu".

eina. užuodžia

ką. Jei jus, kunigai, norite, 
kad mes skaitytume “Draugą", 
— neveidmainiaukite ir negin
kite žmonėms skaityti kitos pa
kraipos laikraščių. Einančių

klausinėti nuodėmių, o ne pirš
ti savo “Draugą". Jau ir kudi-

nereikia reklamuoti. Geras gy
dytojas nesigarsina laikraščiuo
se, o vienok žmonės plaukia pas 
jį iš visų pusių; tuo tarpu blo
gas daktaras garsinasi visuose 
laikraščiuose, tečau niekas ne-

Gąl'i ir “Draugas" reklama- 
inuoti save, bet protaujantis 
žmonės v is vien supranta rekla
mos vertę.

Brightonparkietis.

Rezoliucija
Iškilus dabartiniems įtemp

tiems santykiams tarpe musų 
socialistiškų laikraščių L. S. S. 
IV-to Rajono 35-ta konferenci
ja, laikyta gruodžio 31, 1916, 
Elizabeth, N. J., randa kad toks 
apsireiškimas sulaiko musų pa
čių augimą ir skleidžia nesuti
kimus tarpe pačių sąjungiečių. 
Po apkalbėjimui tų dalykų (san
tykių) priėjome prie sekamo iš-

a) Sutinkame pilnai su 
: bortine “Kbvos" principiale 
kraipo, vienok

b) Randame, kad budai 
pakraipos ginimo ir atakaviiAo 
per privatinius socialistiškus lai
kraščius, vieton ėjimo prie su
radimo teisybės per minčių pa
sidalinimą, yra nesutikimų sėji

socialistai, džiaugiamės suradę niū, ir todėl pageidaujame:

cialistus r

Rezoliucija
Priimta L.S.S. VIII rajono 
konferencijoje, sausio 7 d., 

Cicero, III.

buk lai yra, ir dabar stebuklas 
atsitiko ne kur kitur — ne šid* 
lavoj, ir ne Česnakavoj, ir ne 
Liurde, bet čia pat, Čikagoj.

Ir tuos stebuklus padarė ne 
kas kitas, kaip patsai šventasis 
Antanas iš Padujos.

štai kaip buvo:
Pereitą savaitę poni Hut- 

chinsonienė, Corn Exchange

da- 
pa-

los

Kąd iškalantieji dieniniai 
klausimai butų gvildenami per

te®

MUSŲ LAIKRAŠČIŲ 
SANTYKIAIS.

Brolžudingoji Europos 
karė, padarė savo intekmę 
ir j Amerikos proletariją, 
resp. Lietuvių Socialistų Są
jungą. Pastaruoju laiku iš
kilusieji s.-d. krizio klausi
mu ginčai verčia kiekvieną 
rimtai pagalvoti apie juos. 
Juolabiau, kad tie ginčai 
grasina pavojum musų or
ganizacijos vienybei.

žinkaip buvo pametusi brangių- 
brangiausius, grynių gryniausių 
perlų kailelius. Sako, karieliai 
dagi patamsyj verti penkiolikos 
tūkstančių dolerių. Ir, žinoma,

mę špaltų špaltomis rašyti: ne 
žertas — penkiolikos tukstan-

Bet p-ni Hutchinsonienė nenu
siminė. Ji stipriai tikėjo į šven-

nojo, kad jos brangiausioji per-

Ir stebuklas įvyko. B ra n gi e-

jono konferencija (laikyta 
sausio 7 d. Cicero, III.) rei
kalauja, kad:

a) Musų soc. laikraščiai 
vengtų smulkių — daugiau 
mažiau asmeninio pobūdžio 
—užsivarinėjimų - pastabė-

b) Kad pakeltieji tuo rei
kalu klausimai butų rišama 
vadovaujanties pamatiniais 
s.-d. principais, o ne bepa- 
matingais u^sivarinėjimais 
ant pavienių asmenų, bei 
laikraščiu.

Šiuo pasaulio suirutės lai
kotarpiu mes turime statyti 
pirmoje vietoje musų orga
nizacijos vienybę ir sutarti
ną nuosakią kovą prieš šian
dieninę kapitalistinės visuo
menės tvarką.

PABRAIŽOS
Kaip kunigų Draugas nu- 

pjiauškė apie Jėzų.

Stebėtinai tas kunigų Draugas 
nurašo. Skaitykite:

“Tik už vieną nedorybių 
rųšį “Naujienos" nekaltina V. 
Jėzaus, būtent, už skelbimą 
netiesos... už stūmimą liau-

-nančius streikus, už sukėlimą 
žmonėse žeminusiųjų jaus
mų... už žmogžudystes... už 
piešimą... už žudymą nekal
tų žmonių"...

Ir tt.. ir tt.
Ar tik nebus tas metodologi

jos kunigas iš didelio rašto išė
jęs j kraštą, jeigu jis šitaip ga-

š dar niekados negirdėjau 
nemačiau, kad kas nors ka

me nors butų kaltinęs Ježų, Jė
zus nepakaltinamas. Ir niekas 
taip jo negerbia, kaip socialis
tai, nes Jėzus buto didžiausias 
draugas visų skriaudžiamųjų,

nei

Jis tik su darbo žmonėmis drau
gavus, šalinos didžturčių, nepa
taikavo svieto galingiesiems 
(kaip kad daro musų kunigai, 
kurie rekliamuojasi esą Kris
taus mokslo platintojai!), per
kūnijomis svaidė į visus žmo
nių engėjus 'ir išnaudotojus, ne- 
n e a p 1 e n k d a m a s n e i 
k u n i g ų.

Jėzus buvo kovotojas už

sos, už teisybę. 
. Ir jis žuvo.

pa- 
tėi-

Delio kad jis jiems biznį 
dino.

Kaip kunigai vėliaus nudaigo
jo dhugybę kitų kovotojų už tei
sybę, dėlto, kad jie jiems biznį 
gadino.

Ir tai vardan Jėzaus!...
\

ga-

ponios Hutchinson ienes kaklą. 
Mat, karulius rado vienas “pa
sitaisęs" plėšikas. Jam kažin

ir jis mi
nia nadže- 

Hausemanui. Pu

li įaustu kuriai nors Olympic te
atro uči-kuči artistei, 
gabeno juos teatro 
n ui, ponui
nas Hhusenianas, iš laikraščiu * 
jau žinojęs kam tie perlai pri
klauso, sugrąžįno juos šventojo 
Antano garbintojai, poniai Hut- 
chinsonienei.

Ar ne stebuklas?
Bet duosime dar pačiai poniai 

Hutchinsonienei žodį tarti apie

apie savo įsitikėjimą juo.
Ji sako:
—Kiek metų atgal, bekeliau

dama po Italiją, aš pasidariau 
uoli šventojo Antano iš Padu
jos garbintoja. Aš mat girdė
jau, kad jis daro stebuklus, ir 
kad jeigu tik kas į jį meldžiasi, 
jis apsaugoja nuo pražuvimo 
ar pavogimo brangių daiktų; o 
jei kas ir pavagia, tai pavogtie
ji (taikiai vėl sugrįžta jų savi
ninkui. Aš dabar visados at
gaunu savo daiktus, jeigu kaip 
nors juos pražydau. Reikia tik 
tikėt į šventąjį Antaną. Aš į jį 
tikiu. Ir kada tik turiu progos 
aš jam visados uždegu žvakutę, 
o už tai jis man gražiai patar
nauja.

Poni 1 lutchinsonienė yra, 
kaip sakyta labai turtinga ban
kininko pati, moteriškė iš augš- 
tųjų sluogsnio, neprasta, taigi 
jos žodžiams netikėti negalima. 
Šventasai Antanas iš Padujos 
stebuklus daro. Belieka dabar 
tik rekomenduoti jį visiems. 
Visi turėtų patapti šventojo An
tano garbintojai, melstis į jį ir 
deginti jam žvakutes —■ kada tik 
progos turint.

Juk jeigu poni Hutcliinsonie- 
nė į jį tiki, progoms pasitaikius 
jam žvakutę uždega, ir už tai at
randa visa kas jai pražūva, tai ir 
kiti gali taip-pat daryti. O taip 
darant, butų išrištas visas va
gių ir policijos klausimas: vagįs 
nebegalėtų vogti, nebereketų nei 
policijos vagims gaudyti. Poli-

miestas sutaupytų milijonus 
naudingesniems reikalams. Žva
kutės nebrangu, stok j ardai pa
rūpins jų kiek tik reikia. O ti
kėjimas juk visai nieko nckaš-

Sakau, baigas, poni Hutcliin- 
soniene atidengė didelę paslaptį. 
Turime butįjai labai labai dė
kingi ir pasinaudoti, kiek drūti,

Pabraiža. .• Jr

ŠELPKITE LIETUVĄ

AUKAUDAMI LIETUVOS

ŠELPIMO FONDUI
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Kituose teatruose. 
Blackstone, 60 E. 71 h st 
r Pendennis”, drama.

J Ant Durų r Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros
I CARR BROS. WRECKING CO.
| 3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III

je ir rūpestingai juos išpildyti 
Išlaimėjimo tikielų 

kiu, dar nereikia
tai pinigus už parduotus los rą 
sies likietus. Išlaimėjimo likit* 
tus reikia pardavinėti iki . kole 
bus reikalauta sugrąžinti, tai] e .
na t per dienraščius.

Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprėdalų

Musų sistema ir y p at ii- 
yfl. kas- mokinimas padaryt'
JįoC Jus žinovu u trumpą lai-

vakare. Nedelionus 9 iki 12 d.
DR. FIELD,

740 W. Madison gatve, kampas 
llalsled Str., 2-ras augštas 

Chicago, Ill.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUKUS.

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

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

Vyriški) Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti am užsa

kymo siutai ir overkotai, vertes nuo 
$Š0 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ik- 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ilo 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkoty.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnes nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0f 
iki $7.50.

Atdara kasdiena, nedaliomis ir va 
karais.

(Auditorium teatre).
šiandie, sausio 8, 8 vai. vak. 

duodama Masseneto trijų aktų 
opera ”Le Jongleur de Notre 
Dame’, (Prancūziškai). Gieda 
Mary Garden ir Dufranne, Jou
rno I, i)na, Beck, Nicolay, De- 
frere; diriguoja Cam panini.

Bigoletlo.”

‘tnyėioj “(iriselidis 
įbatoj po pietą, ”E 
da Bimini”; vakare,

c ial-pa trintai"... r
Pakol tasai klausimas apie 

soe. laikraščių dabartinius nele
mtus santykius buvo bene s va r- 
blausiu dienotvarkių punktu. 
Kas smagiausia, kad draugai- 
delegatai, neskaitant vienos-ki- 
tos kraštutinybes, visi kaip vie
nas stojo už gesinimą-stabdymą 
iškilusią soc. laikraščių šeimy
noje gincų-ginčelią. Tai nepa
kenčiama, ilgiau taip negalima 

vienu balsu sake draugai de
legatai. Kalbantis tuo klausi- 
mu draugai pirmoje vieloje sta
tė musų organizacijos vienybę, 
o jie asmenų (dalyvaujant* 
bartiniuosi

PROGA KIEKVIENAM.
Nes kiekvienas gali degtine ar
ba arielką padaryti namie už 
pusę kainos, kokios tik nori. 
Nereikia jokių įrankių negi pa
tyrimo: į dvi minutes gali pa
daryti kvortą skanaus ir svei
ko gėrimo, bile tik žinosi mede- 
gą. Rašydami laišku judėkite 
už centu štampą, o mes ap
rašysime visas paslaptis.

K. ZIRLES,
4255 S. Richmond, Chicago, III. 'SARA PATEK, MOKYTOJA

Mes turime didžiausiu* 
ir JĮer’Rusiu8 kirpimo— 

z—EdAįl designing ir siuvimo sky-
y rius, kur mes nuteiksime

prflktižkų patyrimą kuo- 
BMLAjW met jųa mokysitės.
HMffiuHSf i BįggĮiĮ; Elektra varomos maži- M™™ rkov nos myjęų siuvimo sky- 

__  rivose.
i y R l’rl■ JMr c.':* Jus esate užkvieftiami 

* aplankyti ir pamatyti
__ ______ musų mokyklų bile lai

ku — dieną ir vakarute ir gauti speciališkai 
pigių kaina laike šio mėnesio.

PetrenoM daromos pagal Jųsų mierą — bite 
stailės arba dydžio, iš bilę madų knygos.

Diplomai duodami -tankiniam*.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KASNICKA,’principals*.

118 N. La Saite Kambarys 416-J17 
Prieš City Hali

kurio jis yra tikielus paėmęs 
pardavimui, o ne kam kitam.

Visits aiigščiau minėtus pri
valumus kiekvienas likietų par-
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Korespondencijos
WAUKEGAN, ILL,

Musų kunigužis pradėjo va
ryti labai nešvaria agitacija 
prieš kai kuriuos veiklesnius 
waukeganiecius-socialistus. Tai 
nepadoriai agitacijai jis dargi ne* 
sdrovi panaudoti sakyklą’ Ir 
jam kol kas sekasi dumti \vau- 
keganiečiams akis, šita nešva
ri kunigo agitacija jau spėjo iš
duoti vaisiu. Visi turbūt pame
na kad savu laiku vietos socia
listai buvo sušaukę visuomeni
nį susirinkimą tikslu atsiginti 
nuo privatiniu biznierių-duon- 
kepiu paslaugu išnaudoti pirkė
jus. Ir lasai susirinkamas davė 
puikių pasekmių, šitą turėjo 
pripažinti ir pats kunigužis. 
Vis dėlto jam baisiai nepatiko, 
kad tai padarė ne vyčiai ar jis 
pats, bet socialistai. Šėldamas 
iš apmaudo jis pasiryžo atker
šyti pavieniams asmenims, dau
giausia pasidarbavusiems tuo 
reikalu, štai grilbdžio 17 d. jis 
viešai iš sakyklos pasakė savo 
■mylimiems parap i jonams”, 

buk socialistas Mikas šoblickis 
nuėjęs pas vieną vietinį duon
kepį, V. Gabrį, ir šitaip jam už- 
reiškęs. “Jei tu atsiimsi savo 
vaikus iš bažnytinės mokyklos 
ir pats prižadėsi nebeiti išpažin
ties, tai mes sugrąžinkime tau 
tavo kostumerius, kuriu tu ne
tekai norėdamas pakelti kainą 
už duoną.“ l ai yra begėdiš
kiausia melagystė, kokią tik tas 
kunigužis pajiegia prasimanyti, 
štai taktai. Abu paminėti as
mens priklauso vienoje draugi
joje (L. L. M.). Taigi sekama
me draugijos susirinkime d. M. 
šoblickas pareikalavo, kad V. 
Gabris viešai pasakytu, ar ištie- 
sų jis (šoblickas) buvo pas jį ir 
kalbėjo tai, kaip kunigužis tvir
tino gruodžio 17 d.? Ir štai 
Gabrys pasakė, kad pas jį d. šob
lickas visai nebuvo, taigi jis ir 
negalėjo taip sakyti. Negana 
to — V. G, apie ta'i nesą sakęs 
nei pačiam kunigužiui. Na, ko- 
kiuo vardu reikėtų pavadinti tą 
“artimo meilės” ir “doros” skel
bėją Waukegano kunigu- 
žį?... Jis drįsta panaudoti baž
nyčią nesąžiniškiausių melų 
skleidimui! Ar tai to jam pri
sako Kristaus mokslas?!

Butų pusė bėdos, jei tie kimi- 
gužio prasimanymai nebūtų at
nešę materialių nuostolių d. M. 
šoblickui. Po to, kai išėjo aikš
tėn negražus kunigužio prasima 
nymas delei d. šoblicko žygių 
pas V. Gabrį, jis ir jo pasekėjai 
stvėrėsi kitokių priemonių. 
Pradėta bombarduoti p. A. Kri- 
pą, bučernės savininką, pas ku
rį dirbo d. M. šoblickas. Girdi, 
jei dar laikysi tą “baisų bedie
vį“, tai... Suprantama, p. A. 
Kripas, taikydamasi prie gyve
nimo aplinkybių, turėjo atleisti 
d. M. šoblicko. kuo bildu tasai v 
musų draugas turėjo netekti 
darbo, vien už tai, kad jis dau
giausia pasidarbavo Waukegano 
lietuvių darbininkų labui,

Kažin, ar ilgai Waukegano 
lietuviai leis dumti jiems akis. 
Galų gale jie visgi turėtų pra
regėti, kad tas “artymo meilės” 
skelbėjas jau perloli nuvažia
vo su savo “dora.“ J. M.

Mirties teismas Kurše,
“K. Z.“ sako girde j tįsios min- 

taujiečius pabėgėlius pasako
jant, kad delei šnipinėjimo nu
teistųjų sąrašą kas savaitė skel
bia apskričio teismas. Anot su
teiktų ap. teismo žinių iki šiol 
visame Kurše esą nuteista mir- 
tin 2000 žmonių. Šitą baisią 
skaitlinę, sako, patvirtina “Mil. 
Zeit.” ir “Lib. Zeit.”

Pajieškojimai
PAJIEŠKAU DARBO bučernėj ar 

grosernėj arba prie kitokio biznio. 
Norėčiau pramokti vieno tų biznių. 
Esu jaunas vaikinas, dirbčiau už ma 
žą algų, arba kokį menesį net dykai. 
Taipgi galėčiau prisidėti ir pini- 
giškai prie biznio, jeigu kas išmo
kintų darbo. Atsišaukite laišku:

Miko Suiton,
3159 Emerald Avė., Chieago, III. 

Tel. Yards975)

r J IEŠKAU kaimyno Antano Jociaus 
Kauno gub., Raseinių pav., Girkal
nio parap. Peldžiunų kaimo. Kas 
jį žinote meldžiu pranešti.

Victor Gust
713 W. 19 str., Chicago, III.

Pajieškau sūnaus, Jono Katiliuno, 
4 metai kaip apleido Chicagą ir iš
važiavo į Gary, Ind. Paeina iš Kau
no gub. Ukmergės Pav., Subačiaus 
voloslies, Tarpcikių ui.. Jis pats ar 
kas jį žino, malonėkite pranešt.

Adomas Katiliunas,
IG35 So. Canal St., Chicago, III.

Randai

PARSIDUODA: Ar jus turite su
taupę $500? Padėkite juos į saugų 
aidėjimą — puikų moderniškų pi y 
tinį 2-jų augs tų namų, šioje savai
tėje už $3950.
$500 pinigais ir $25 menesyje mo
kant apart palūkanų. Platai pasi- 
randavoja už $40.

Mes pardavėme septynis tokius 
namus geroms lietuvių šeimynoms 
ir turime tiktai 4 likusius.

Ar jus norite vienų, Pamatyk juos 
šiandien — 757—801—805—809 So. 
Kolmar Ave., 2 blokai nuo Kil
bourne avė. Stotis Met. ‘L.’ ir Har
rison gatvės karai. Tuokart ateiki
te ir kalbėkite su p-nu Accola 
CHANDLER, HILDRETH and Co. 
Cent. 5151. 56 W. Washington St., 

CHICAGO, ILL.

Typowritteriai Už Pusdyke
Kiekvienas gali įgyli naują 

“rebuilt” lypevvrilerį (rašomą 
mašiną) su lietuviškomis rai
dėmis (akcentais) už $25. 
Brangesni už $35 ir $40. Oli
ver, Remington, Underwood, 
Royal ir kitų systemų. Rašyk 
savo laiškus su typewritcriu 
gražiai, aiškiai ir švariai. Kož- 
nam reikalinga. Puiki proga 
korespondentams, agentams ir 
kiliems. Pristatau į visas A- 
nierikos dalis. Rašyk:

J. A. CHM1ELIAUSKAS
521 Fullerton avė. Chieago, III.

3

AKIŲ SPECIALlfiTAfe

Prirenka visiems tinkamus akinius, egzami
nuoja ir patarimus duoda lykai.
786-88 Milwaukee Avo., arti Chieago 
lubos. VALANDOS* Nuo 9 išryto 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2

Tel. Haymarket 2484.

Ave. 2-ros 
iki vaka- 

po pietų.

Telephone Drover 9693

Or. A. A. ROTH
PABSIBANDAVOJA už $1 į mė

nesį kambarys merginai ar mote
riai. Gali gyventi dvi. Kambarys 

i su gerais rakandais ir pataline. Ga
ru šildomas ir elektra šviečiamas. 
Kam reikalinga kreipkitės į 
2858 So. Emerald Ave., Chicago.

Reikalavimai
BUKAI.INGAS barberis. Nuola

tinis darbas vakarais arba subato- 
mis. John Yankus,
1951 Canalport Ave., ('hieago, III.

, PAMĄSTYK 
REIKALAUJU pusininko. Tinka

ma ypata gali prisidėti su maža su 
ina pinigą į auksinių 'daiktų krau
tuvę. Geistina, kad butų laikrodi
ninkas arba ne. Gera ateitis ga
biai ypatai. Atsišaukite tuojau laiš
ku į Naujienų Ofisų No 10.

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

6 mašinistų
6 molderių
1 skardžiaus
2 prie Gordon lyderių
1 prie siuvamųjų mašinų taisymo
4 prie stiklo dirbimo
40 prie karų taisymo
4 mechanikų.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

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

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

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

REIKALAUJAME patyrusios par
davėjos į aprėdalų sankrovų. Gera 
mokestis ir pastovus darbas.

BECK and ELSNER 
3793 Archer Ave., (1 blokas į va
karus nuo Western avė.) Chicago

Reikalaujama merginų prie len
gvo elektrikas darbo.

Standard Elektric Mfg. Co. 
216 N. Clinton St. Chieago, Ill.

REIKALĄUJAME moterų į dirb
tuvę. Chicago Curl Hair Co., 
2301 So. Paulina St., Chicago.

REIKALAUJAME pastovaus žmo
gaus, kuris gali važiuoti Fordo Del. 
karu ir išvežioti alų ir dirbti po vi
sų likierių namų. Gera mokestis 
ir pastovus darbas geram žmogui. 
Ateikite tuojaus pas:

IE. B. Silverman,
3322 So. Halsted St., ('hieago.

REIKALAUJAMA mergina ant ba
rdo. Turime pirmos klesos kamba- 
r., labai patogų del merginos arba 
našlės. Gali tilpti dviese. Klauski
te arba rašykite:

I. Tumkevich, 2-ros lubos, 
143.) S. 48 et., Cicero, UI.

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

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chieago, III.

REIKALAUJAMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reik dalijama ci
garu pardavėjų. Atsišaukite į 

“VIELKA POI.KINIJA”
14 19 VV. Division St., Chieago.

REIKALAUJAMA darbininkų i 
Scrap Iron Yardų, $2.50 į dienų. 
2934 Carroll Ave., Chieago, Ill.

REIKALINGAS vaikinas išvažioji- 
nmi orderių prie bučernės biznio. 
Geistina butų patyrusis. Atsišau
kite į John Žalis,
2219 Lake St r., Melrose Park, Ill.

Pardavimui

NEPAPRASTAI PIGIAI parduosiu 
Bučernę ir grosernę, jeigu kas nors 
greitu laiku nupirksite.. Del infor
macijų kreipkitės sekamu adresu:

4102 S.‘Campbell Avė. 
Chieago, III.

PARSIDUODA 2-jų augšttų 8 kam
barių namelis ir lotas, $200 įniokėt. 
Likusius j)o $20 kas mėnesį.

FRANK KELLER 
4200 S. Washtenaw Ave. Chieago

4 FLATŲ medinis namas, mūri
nis pamatas, gazas, maudynė, lotas 
50x150 puikiausiame stovyje. $46.00 
į mėnesį rondos. Gali būti nupirk
tas už $3600. Inmokėk apie $500. 
McDONNELL, 2630 W. 38th St., At
dara vakarais iki 9 vai. Nedeldie- 
niais iki 5.

PIRK SAU visas Plumbavoji- ’f’ 
mui reikmenis tiesiai už “who- 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., i

1637 W. Division st., Chieago, ?
Cor. Marshfield Avc. 4 
Kalbama lietuviškai. i

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
HpeciallstaH Moteriškų, Vyriikų, Vaikų 

ir visų chroniškų ligų.
Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedaliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

EXTRA
ATEIK TUOJAUS

Apleisdamas miestų parduodu sa
vo puikius 5 kambarių rakandus vi
sus sykiu ar atskirai, vartotus 3 mė
nesius, skurinį seklyčios setų, da
venport ,lovas, komodas, valgomo
jo kambario setų ir tt. Taipgi gero 
tono pianų. Puikiausių kalbamųjų 
mašinų. Rakandai bus parduodami 
sulyg jų kainos.

1520 N. Western Ave.
1-mas KRATAS arti NORTH AVE.

PARSIDUODA saliunas ir prapcr- 
tė -y- vieno augšto su beismentu mū
rinis namas, ant kampo pereulko. 
1644 N. Marshfield Ave., puse blo
ko nuo lietuviškos bažnyčios.

PARSIDUODA pigiai puikioj vie
toj restorano biznis, išdirbtas nuo 
senai. Ajigyventa lietuvių, ir tik ji 
viena šioj apielinkėj randasi. Bus 
parduota urnai. Pardavimo prie

žastis — savininkai apleidžia Chi- 
cagą. 1619 So. Halstcd St.,

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vežei is
LIETUVYS DENTISTA

Vailondos: nuo i ryto iki S 
Nedėliomia #ngal sutarimu,

4712 So- Ashland Ava.
arti 47-tos spdvfia.

PARSIDUODA saliunas į trumpų 
laikų. Priežastis pardavimo — sa
vininkas serga, šventomis dieno
mis atdaras. Laisnis $500 į metus. 
Atsišaukite laišku į “Naujienų” O- 
fisų, No. 11.

PARSIDUODA saliunas labai pi
giai. Vieta apgyventa lietuvių ir 
lenkų. Laisnis tiktai 6 šimtai do
lerių; nedeliomis saliunas atdaras. 
Biznis gerai išdirbtas. Atsilankyki
te ir pamatykite biznį.
217 E. 16th ŠI., Chieago Heights, Ill.

Kž Telephone Humboldt 1278

| M. SAHUD M. D. I
fi Senas Rusas Gydytojas Ir Chirnrya*. ;C
C Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai-
£ kiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
8: OFISAS: 1579 Milwaukee Ava.,
M Kampas North Ave., Kambarys 208. i
8 VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; iį
O 1:80 iki 8 ir 7 :80 iki 9 vakar*. c

PARSIDUODA beveik nauji ra
kandai del 4 kambarių, naujausios 
mados, nepaprastai PIGIAI.

J. PBUŠ1NSKAS, 
3071 Throop St., 2nd fl., Chieago.

PARSIDUODA saliunas su namu 
arba be namo. Biznis yra labai ge
rai išdirbtas. Taipgi perrašysiu ir 
lai.snį. Pardavimo priežastis —per
siskyrimas.
3601 Emerald Ave., Chicago, Ill.

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

Arti Lake St.

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

3149 S. Morgan SL, kertė 32 »t.

GERA PROGA GERĄM KRIAUČIŲ!
Parsiduoda greitai ir pigiai labai 

geroj vietoj kriaučių šapa su visais 
intaisymais. Randa pigi. Randasi 
prie Halstcd ir 18-los gatvių. Atsi
šaukite: A. J. Tupikaitis,
1936 So. Halsted St., Chieago, III.

Telephone Canal 837

Amerikos Liotuviy Mokykla į 
Mokina 

»> 

»» 
>,

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 687

PARSIDUODA bučernė ir groscr- 
nė lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
toj. Biznis gerai išdirbtas. Parda
vimo priežastis—savininko nesvei
kata. Del platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo adresu:
4614 S. Paulina St., Chieago, III.

TURIU parduoti netrukus 5 kam
barių vėliausios stailes rakandus: 
puikus seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambarių, skaityklos ka
mbarių, aksominius divonus, paveik
slus ir 1.1. Parduosiu už bile teisingų 
paaukavimą. Taipgi $490 Wagner 
piano, 10 metų gvarantuotas, $115 ir 
200 phonograph su rekordais $55. 
Viskas vartota 9 savaites. 1015 N. 
California avė. 1-mas Halas. Chieago

PARSIDUODA saliunas. Priežastis 
—savininkas išeina gyventi ant sa
vo farmos. Gabiam žmogui gera 
proga. Biznis nuo senai išdirbtas. 
Laisnis tik $200. Miestelis gražus, 
apgyventas lietuviais ir slavais.

M. Vaičiukonis,
318 Franklin St. Port Washington, 
Wis.

PARSIDUODA labai geras saliu, 
nas ant 18-los gatvės, ant dviejų 
gatvekarių linijos, netoli lietuviškos 
bažnyčios, labai tirštai lietuvių ap
gyventoj vietoj. Biznis per ilgus me
tus išdirbtas. Teisybę sakant, ge
riausias saliunas, kaip randas ant 
West Sides. Parsiduos už nužemin
tų kainų. Pardavimo priežastis — 
savininkas turi kitų užsiėmimų. Tu
ri but parduotas trumpu laiku. At
sišauk tuojaus į Naujienų ofisų N 12

PARSIDUODA saliunas, So. Eng
lewood. Biznis per daug metų ge
rai išdirbtas; viela apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Didžiuma bi
znio daroma su pakeleiviais (auto
mobiliuos važiuotojais). Norintįs 

gero biznio ir pigiai, atsišaukite 
šiuo adresu:
8530 Vincennes Avė., Chieago.

PARSIDUODA greitu laiku ark
lys, vežimas ir pakinkiai. Tinkami 
groserninkui, bučeriui ir k. Atsišau
kite: 3953 So. Rockwell si., Chieago.

PARSIDUODA teatras rusų apgy
ventoje apielinkėje. Parsiduos už 
prieinamų kainų. Atsišaukit į

S. B. Grossman, 
1125 Newberry Avc., Chieago, Hl.

PARSIDUODA pigiai geroj vie
toj saliunas prie didelės dirbtuvės 
McCormick. Priežastis pardavimo, 
savininkas turi išvažiuoti ant savo 
farmos. Atsišaukite:

2301 W. 25th ir S. Oakley avė.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setų vėliausios slailės už $32, valgo
mojo kambario stalų ir 6 krases už 
$20. Karpytas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

$550 pianų — už $110. — $225 vic- 
trola ir rekordai už $50.

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

Chieago, III.

PARSIDUODA labai pigiai bučer- 
nė jr gmsernė. Labai geroj vietoj 
lietuvių ir lenkų apgyventa. Geriau
sia proga norintiems gauti gerų bi
znį. Turiu parduoti greitu laiku. 
Priežastis pardavimo — turiu iš
važiuoti ant farmos. Atsišaukite 
šiuo adresu:
1715 So. Canal Str., Chieago, III.

Anglų kalbos į
Lietuvių kalbos ;
Aritmetikos >
Knygvedystės <
Stenografijos ;
Typewriting )
Pirkly bos teisių <
Abelnos historijos (
Suv. Valst. historijos } 
Geografijos <

Politinės ekonomijos 
Dailarašystčs

Mokinimo Valandos:
5 Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietų. 

Vakare nuo 7:30 iki 9:30
j 3360 Emerald Ave. Chieago.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliams Permaina: * 
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

IŠMOK BARBERYSTES 
AMATĄ.

Viskas sulig naujausia mada.
Mokestis $25. Inrankiai duo-

TRI-CITY BARBER COLLEGE 
819 S. State St. ir

606 W. Madison st.
CHICAGO, ILL.

K JOSEPH C. WOLON 9 
’ LIETUVIS ADVOKATAS g 
A Ruimas 902-904 National Life Bldg., Q 
į 29 So. La Salle St., Chieago, Ill. g| 
Q Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- If 
A ninko, ketvergo ir subatos vakarais nuo O up 6 iki 8 vai. vakare, po immerin: h
O 1566 MILWAUKEE AVE., Chlcaųo, III. Jį 
& Tel. Humboldt 97.

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
7f W. Monroe St., Room 1807.

Chieago, III.
Phones Central 6107 ir 6108

KAZIMIERAS GUGIS

‘fyda visokius reikalus, kaip kriminalifkuo- 
še taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Miesto Ofisas:

127 N. DEARBORN ST 
Room 1111-13Unity Bldg 
Tel. Central 44ii

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

EVESKI0
Čia gali išmokti Anglų kalbos ntio pradines 

ilgi augSčiausiai, telpgl Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSL 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politiš. 
Ekonomijos, Knygvedystčs,DailiaraSčio, Lai- 
Skų.ražymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC S'JHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS, VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 SoJIcdsted St..Chic^p

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 mo
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgai* 
ir akušeris.

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

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

Valandos: Nuo 10—12 pietų; Ir 8—8 
vakarais. Telephone Canal 8110.

Gyvenimas: 8412 S. Halsted Street.
Valandos : 8—9 ryte, tiktai.

Dr. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS irCHinURGAS
Specialistas moteriškų 

vyriškų ir vaikų ligų
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kamp 36 st
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—8 
po piet ir vakarais.

Telephone Drovėr 4974

Dr. W. YDSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS
Kas turi skaudančias arba silpnas akis, my 
galvos skaudėjimų, atsilankykite pas mane

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare, 
Nedeliomis nuo W ryto iki 1 po pietų.

Dr.JVanPaing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymas 
Spcciališka medicina nuo 

< užnuodijinto kraujo
Vandenėta medoga slapttm Ilgom

2059 w. MADISON ST., kampas 
Hoyn© Avė., viri aptiekos

Valandos: 7—9 vak. nedėld. 10—12.

Dr. A.R. Blumenthal

Phone: Varde 4817
AKIŲ SPECIALISTAS

Aki» išegZBminuojnm DYKAI 
Valandos: Nuo 0 ryto iki • vakare; nedllle- 
tnis nuo 10 iki 12 dienų.

4C49 0. ASHLAND A V.K., kampas 47 Bt.

Telephone Yards 5031

Dr. MStupnicki
3109 So. Morgan SL, Chieago. 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

SVIESTAS
Geriausios 

imetonos, ge- - ą 
rainis, negu n 1 O 
kur jus ga- M- | (j 
it gauti ..

KAVA

8102 W. 22nd St.1644
1836
2612
1217
1832
1818

1378
2054
1045
1510
2830

W. Chieago Av. 
Blue Island Av. 
W. North Av.
S. Halsted St. 
S. Halsted St.
W. 12th St.

NORTH HID* 
466 W. Diviskm 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 
1244 Lincoln Av. 
1418 N. Clark

WEST SIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.

W. Madison St.
W. Madison St.

SOUTH HID® 
8082 Wentworth 
8427 S. Halsted 
4729 8. Ashland

HL’ <7r The- .

REIKALAUJI AKINIŲ

DYKAI

American School 
of Languages

Mokykla

ARBATA
PrHmniau- 

lia, Gvaran- Š A 
tuota, vertės ZLĮIF 

Oc parsiduo •*’** 
ia po....

COCOA
Geriausia a 

Jankes, suly- 1 A A 
rink su bent | i Ų 
cokia, % bv

RYŽIAI
Gerinusios 

rųšies, 10c ve F | 
•tčs, parai- J) „P 
duoda už ..

DR. C. H. HAIR

Gydo riša* Ilga* vyrų ir moterų 
Nežiūrint kaip užsteenšjuolos ir neišgydomos yra.

Bpeclaliikal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų kraųja, aAaa, 
Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimų, ųarfrjHta 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* Ha Ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja x>er daugelį metų ir iiųjfi 
tūkstančius ligoniu. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vaL vakaro. Nedaliomis fld 11 4ll«rm. 
1901 BLUK ISLAND AVE., kampas 19-tos gat^ viršuj Basko*. Tat Cams] ttt*

Garsinkis ‘Naujienose’

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

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesoss
—i----- KORESPONDENCIJINI8 SKYRIUS.— Kiekvienas rali iimoHi

ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose i& lekcijų Butaisytxj 
ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
kuris nori greitai ifemokti Anglu, kalbos, bet neturi progos lan- 
kyties j mokyklų ypatifekai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame gražiai iliustruotų, su daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
DYKAI. Rašyk laiškų tuojaus; indėk dvi markes prisiuntimui 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti j musų mo
kyklų ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirų kursų, sutaisytų musų pačių del pradžiamokslių 
greitam išmokininAii Anglų kalbos. Daugiau suprantantiem* 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. 18th StM ir 1741 W. 47th St.

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicaga, HL

!
AR NORI SUTAUPYT PINIGUS? — JEI TAIP, TAI PRISIDĖK f 

PRIE NAMŲ STATYMO BENDROVĖS SPULKO— •

l LIETUVA
| KURI LAIKO SAVO SUSIRINKIMUS X

| Kas Utarninką 8 vai. vak.!
I). ŽEMAIČIO SVET., Ant 18 gatves ir Union Avenue, Chieago.

9 ši Bendrovė yra geriausia ir saugiausia vieta pinigų taupymui, y 
I Klausimas: Kodėl ji yra saugiausia vieta? ■

Atsakymas: Pertai, kad ši draugija yra vedama pagal Illinois A
S valstijos teises ir po priežiūra III. valstijos valdžios. Ir viršininkai
I šios bendrovės yra po kaucija (bondsu), kokios valstija reikalauja, fl| 
I todėl nėra nė vienai ypatai ko liijoties pradėti taupyti pinigus, kur A 
v po kelis centus į savaitę sutaupysite kelis šimtus, ši Draugija tur 
| 3 skyrius 1-mas skyrius 122-ras — 25c; 3-čias sk. 50c. Del pla- K 
I tesnių žinių meldžiame ateiti kas utarninką ant Bendrovės susi- ft 
V rinkinio, 1750 S. Union Avė. Šios Draugijos nevienas narys sutau- 
■ pino jau krūvą pinigų, bet kelios dešimlįs. Todėl negaišink laiko, v 
I pradėk mokėti tuojaus. ||

SPECIALISTAS -
Gydo {vairias ligas vyrų ir moterų. Dak

taras sako: Mano 17 metų valdiška tar
nyste davė man patyrimą ir pažinimą 
daugelio sunkių atsitikimų, kuriuos sunku 
buvo pergalėti kitiems specialistams. Nau
dojuos naujausiomis franeuziškomis, voki
škomis ir itališkomis metodomis, o taipgi 
ir amerikoniškomis, kurias išmokau šioje 
Šalyje. Mano apeciališkumas yra pasek
mingas gydyme užsisenčjusių, chroniškų, 
paslaptingų ir • privatiŠkų ligų, užnuodiji- 
mo kraujo. Geras sutaisymas vaistų del 
kraujo. Valo greitai kraują. Prašalina 
viso kūno užsistovėjimus, jeigu turite. 
Jeigu turite pilve, šonuose, kryžiuje skau
smą, Širdies mušimą, kojų ir rankų ‘ pra
kaitavimą, nemalonų kvapą — visa tai 
greitai prašalina. Mano pilno rinkinio 
Bakteriologijos Laboratorija ir X-Ray spi
nduliai Roentgeno atras tikrą priežastj 
jųsų ligos. Egzaminavimas ir patarimas 
dykai, nežiūrint ar gydykitės, ar ne.

DR. C. H. HAIR
Motor Bldg.

Paimk elevaterj. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe.

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

į Jeigu kenti galvos skaudėjimų,
X Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
O Jeigu Tau skauda akys,
T Jeigu skaitant raidės susibėga į krūvą,
įĮ Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
q Jeigu turi uždegimų akių,
V Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart ttt
X .reikalingas akinių.
g Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 meti} pa- 
a tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsy akiu ir 
¥ akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
1 JOHN J. SMETANA
x A Rio Special io tas
¥ TEMYK1T MANO UŽKASA-
2 1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
g Kampas 18-tos gatves Ant Platt’s Aptiekos 2-ras auritaa.
J Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va: Nedeliomis nuo 9 rato iki 12 diena.
¥ Tel.

ja.WW uu w A W

DAKTARAS
Spaclalistas Iš

WISSIG,
seno krajaus




