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25,000 Suv. Valstijų ka 
reiviu grįsta namojš 

Metikus

DAR APIE EKSPLIOZIJA 
LONDONE.

KAPITALISTŲ PATRIO- i
TIZ1MAS Iš Darbo Lauko

Karė tesis dar metus
’L*

Vokiečiai vėl muša rusus 
Rumunijoj

Talkininkai rengiasi atimti iš Graikijos 
ir_pirklybinį laivyną

25,000 SUV. VALSTIJŲ
KAREIVIŲ GRĮŽTA

NAMO.

sau-z WASHINGTONAS, 
šio 22. — Sulig karės 
rtamento įsakymu gen. Fun
ston davė paliepimą 25,000 
Suv. Valstijų milicionie-

vena vidutiniškai po 34 me
tus, 1 mėnesį ir 6 dienas, o 
moters — pi) 37 m. 8 mėne
sius ir 12 dienu. < ‘

LON DONAS, sausio 22.— 
Ekspliozijoj, išlikusioj pėt- 
nyčios vakarą viename Lo
ndono priemiesčių, užmušta 
68 žmonės, o sužeista, kaip 
parodo paskutinės žinios, a- 
pie 800..

Ekspliozija sulygino su 
žeme fabriką, suardė tris 

eiles arčiau fabrikos stovė
jusių namų ir pridarė dau
gybę nuostolių kitonišku tu
rtu.

Manoma, kad ekspliozijos 
priežastimi buvęs gaisras. 
Nuo ekspliozijos trenksmo 
sudrebėjo visa pielinkė.

Anglijos valdžia išleido 
pranešimą apie ištikusią ek
spliozija, kuriame sako, kad 
šita ekspliozija neikiek ne
atsilieps į daugumą išdirba
mos Anglijoj amunicijos.

nams

merių sugrįžus namo, rube- 
žių daboti visgi dar pasiliks

KARĖ TĘSIS DAR VIE- 
NUTS METUS.

KARe IR ŽVĖRIS.

čių persikėlė iš vietų, kur 
karės nėra į vietas, artimes
nes mušiu laukams. Balt- ir

rai, kur vien tik jie buvo 
užsilikę, perkelta į Sibirą.

mą. rriviso daugybes vil
kų ..Rusijoj. wši

NEW YORK AS, sausio 22 į k°s atlanko dažnai kaimus 
C. i ir miestelius, ko jau nuo cle- 

ite- šimčių neb^atsitikda- 
bel- vo- Vokietijoj labai suma-to, teikiančio pagelbą 

gams. Jo nuomone, cl
bent metus.

VOKIEČIAI PERKIRTO VOJ AMERIKOJ.”

MADTSON, Wis. — Pre
zidentas University of Wis-

liose vietose paėmė perėji
mus per upę, o taipgi užėmė

bėti universiteto auditoriu- 
me Max’ui Eastman’ui, re
el akto r i ui 1 a i k ra šč i o The

Kuomet prezidentas užk
lausta, kodėl jisai nepaveli-

Aplaikyta žinių, jog talkini
nkai rengiasi rekvizuoti fa

toriume, jis atsake, kad uni
versiteto taisyklės neleidžia 
universiteto rūmuose šnekė
ti propagandistams.

Nors prezidentui buvo nu-

aidžią prašanti palikti dalį

Vadinas — pamažu, pa
mažu talkininkai viską at
ims iš graikų.

ŽMONĖS AMERIKOJ E.

Y. M. C. A. organizacijos 
naudai universiteto salės iš
duodama, nors buvo nurody
ta, kad ir prohibicionistų a- 
gitacijai išduodama univer
siteto salės taipjau, prezide
ntas tečiaus Eastman’ui ne
davė salės.

Studentai labai nepaten
kinti prezidento pasielgimu. 
Jie sako, kad tai yra varžy-

PARYŽIUS, sausio 22. — 
Dvidešimts keturi vaikai gu
li Paryžiaus ligonbnčiuose, 
kuriuos nepažįstami du vy
rai užnuodijo indurdami ra
nkon ar kaklan nuoduose 
pamirkyta adata. Vyrai ne- 
činiA in nd n r niršti n ar.

Piktadariai darosi taip. 
Jie laukia prie mokyklų. 
Kuomet vaikai išeina iš mo
kyklų, jie užkalbina juos, o 
paskui induria.

Spėjama, kad tai yra ko
kie nors maniakai.
”' Paryžiuje dabar, ypač 
tuose kvartaluose, kur turė
jo vietą nurodyti augščiau 
atsitikimai, pavojinga pasi
rodyti juodomis pirštinėmis.

POLICIJOS V1RŠININ 
KAS JUDINA CHICA- 

GOS POLICIJĄ.

CHICAGO, Lik, sausio 22 
— Chicagos naujasai poli
cijos viršininkas Schuettler 
perkėlė į naujas vietas du 
kapitonu ir vienuolika lieu- 
tenantų.

SAN FRANCISCO, saus
io 22. — Naktį iš subatos į

Betty de Jong, įžymi daili
ninkė piešėja.

statistikos biuras paskelbė 
skaitlines apie vidutinį ša
lies gyventojų amžiaus ilgu
mą. Anot tų skaitlinių, vi
dutiniškas šios šalies vyrų 
amžius siekia 49 metus ir 11 
mėnesių, o moterų amžius— 
53 metus, 2 mėnesiu ir 12 
dienų.

Baltveidžiai gyvena ilgiau 
negu negrai. Vidutiniškas 
baltveidžių amžiaus ilgumas 
siekia 50 metų, 2 mėnesių ir 
12 dienų; gi baltveidės mo
ters gyvena vidutiniškai 54 
metus, 2 mėnesiu, 13 dienų. 
T r u m peš n i s buna a m ž i u s

VOKIEČIAI PRIPAŽĮSTA 
BELGŲ DEPORTAVIMĄ.

WASHINGTONAS, sau
sio 22.-— Vokiečiai atsakė

notą del belgų deportavimo 
į Vokietiją. Vokiečiai pri
pažįsta, jog jie siunčia bel
gus Vokietijon, bet sakosi

yra tiesiog nebepakenčiama
gyventi. Ir todėl belg 
benimas paskutiniu 

dar labiau padidėjęs.

WASHINGTONAS, saus
io 22. — Suv. Valstijų karės 
sekretorius Daniels išleido 
pranešimą, kuriame peria 
kailį Amerikos fabrikai! 
tams amunicijos dirbėjams. 
Valdžia, girdi, užsakius sa
vųjų kapitalistų dirbtuvėse 
šovinių. Iš padirbtųjų šovi
nių nė devynių nuošimčių 
valdžios egzaminatoriai ne
galėję priimti, nes šoviniai 
buvę netikę.

Tos pačios rūšies šovinius 
padirbo anglų ’ kompanijos 
dirbtuvė ir visi jie buvęs ge
ri. Daniels nurodo, kad te
kis amerikiečių kompanijų 
darbas esąs visai nepatrioti
škas.

Vargšas Daniels tur-but 
dar pirmą sykį pamatė, kad 
kapitalistai tik iš žodžių di
deli patriotai, o ne iš darbų.

PRASIŽENGĖ PRIEŠ
INJUNCTION^

tįs elektrotechnikai prasi
žengė prieš vietinio federa- 
lio teismo teisėjo injunetio- 
n’a, ir unijos vice-preziden-
tas B ugn i aze t tr a u k i a m a s 
atsakomybėn.

Kuoprasižengė streikinin

' JOSfiPtt P TUMUI. T Y

kslus streiklaužių. Ir teisė
jas skaito tatai triukšmin
gu pikietavimu, kurs grasi
nąs visuomenės ramumui.*

Labai rūpinasi pons teisė
jas ramumu. Gal net per
daug.

JI M O.

Chicagos Westsides gro- 
serių klerkai, daugiausia 
žydiškų krautuvių, per savo 
energišką organ izavimąsi 
sutrumpino valandas darbo. 
Dirbo jie 98 valandas j Sa

vai. Minimum alga yra da
bar šešiolika dolerių į sa
vaite.

Organizuojasi bankų kle
rkai. Ta organizacija bus 
po globa United Hebrew 
Trades.

STOKA ALAUS 
BERŲINE.

LONDONĄ®, sausio 22.— 
Berline stoka ąlaus. Bonko- 
se alaus .Berline veik nega-

miežių nebėra^ Alaus, kurs 
dar yra nuo |feniau užsili- 
kęc, duodama|tik darbinin
kams, užimtiems sunkiu da- 

i-"r bu. . -

KAS PASIBAIGĖ

CHICAGO, sausio 22. — 
Streikas anglių išvežiotojų 
Chicagoje pasibaigė. Dar
bininkai sugrįžcž) darban, 
kuomet samdytoju .asociaci-

DARBININKAI PRIEŠIN
GI MILITARIZMUI.

jos susirinkime vakar nuta
rta pradėti kuoaršiausią ko
vą prie militaristų užmačias 
įvesti Chicagos mokyklose 

kariško mankštinimo lekci
jas. /

— Donned in St. Louis Globe - Democrat.

Maisto spekuliantas krausto kišenius Amejpkdte gyven

Photo by American Press Association.

Ypatiškas prez. Wilsono 
sekretorius J. Tumųlti, ku
riam užmetama, kad jisai.

giasi pasiųsti kariaujantie- 
msiems taikos notų. Tumul-

clžiami paskalai yra neteisi
ngi.

SUSTREIKAVO PIIILA-
DELPHIJOS MARŠKINIŲ 

SIUVĖJAI.

t

streikavo 5 tūkstančiai Phi- 
ladelphijos marškinių siu
vėjų iš užuojautos streikuo
jantiems New Yorko marš
kinių siuvėjams.

NEW YORK. — Samdy
tojų dovanos arba savaran
kiški pakeitimai algų suva
ržo darbininkus, o laimėji
mai, kuriuos atsiekia darbi
ninkai reikalavimais, paliuo- 
suoja juos. Tai]) mano or
ganizuoti darbininkai.

MINNEAPOLIS. — Kai
lių dirbėjai susiorganizavo. 
Gavo padidinimą algų ir pu
santros mokesties už viršlai-

kų darbininkams, tarnauja
ntiems Pacific geležinkeliui, 
reikalaujant pridėta po 5c. 
valandoje algų.

BEAUMONT, Tex. — Fe
derates valdžios atstovai 
traukia atsakomybėn Atchi- 
nson, Topeka and Santa Fee 
geležinkelį. Kaltinamas la
užyme 9 vai. darbo dienos 
įstatymo, kurs sako, kad ge
ležinkelių telegrafistams ne 
valia dirbti ilgiau, kaip 9 va
landas dienoje.

PITTSTON, Pa. — Dvie
jų dienų streiku bravorų da
rbininkai laimėjo .1 dol. vir
šaus savaitėje ir sugrįžo da
rban.

JACKSONVILLE, Fla.-- 
Maliorių unija N 164 prane
ša, kad kontraktoriai sutin
ka mokėti unijos ' darbinin
kams po 45c. valandoje, po 
pusantros mokesties už vir
šlaikį ir dvigubą mokestį už 
darbą nedeliomis ir šiaip 
šventadieniais.

DARBO DIENA.

NEW HAVEN, Conn. — 
The Winchester Repeating 
Arms Plant (amunicijos dir

La i k rod i n i n k a i o rgan i z u o 
jasi pagerinimui savo būvio. 
Šaukia visus laikrodininkus 
darbininkus susirinkiman 
sausio 23 vakare, adresu N

dieną. Priežastis tokio ko
mpanijos gerumo ta, kad 
kompanija neteko didelio 
užsakymo, kuri norėjo duoti

davę, kadangi kalbamos ko
mpanijos darbininkai dirbo 
ne 8 vai. dienoje, o daugiau.

NEŽINO SAVO BIZNIO.

CINCINNATI. Kalbė
damas į komisiją apsaugoji
mui pirklybos reikalų Ed-

XT VM. VA A.. A.A.VAAAV.J < U A V, 1 K J L K ,

kad 90 nuošimčių fabriki- 
ninkų nežino, kiek kaštuoja 
jiems pagaminimas išdirba
mų jų dirbtuvėse gėrybių. 
Vargšai fabrikantai — ką 
gero, darbininkai-gali juos 
apgauti.
PRITARIA 7 V AL. DARBO 

DIENAI.

COLUMBUS, Ohio.—Un
ited Mine Workers uųijos 
valstijinėj konvencijoj iš
nešta užreiškimai, kad mai-

Mainierių konferencijoje

bant po 7 vai. dienoje ir pen 
Idas dienas savaitėje mai- 
neiriai gali parūpinti tiek

ga kaip naminiui suvartoji
mui, taip išvežimui svetur.

rbo Federacijos pildomojo 
komiteto ir geležinkelių bro

sirinkime nutarta vienbal
siai pradėti kovą už tai, kad 
būti] panaikintas įstatymas, 
varžantis toje valstijoje

JOLIET, Ill. — National

ninkai streikuoja. Reikala-

13. Kompanija saikuojan
čiųjų vietosna nusamdė me-

. .YOUNGSTOWN, Ohio.— 
Kontraktoriai sutiko mokėt 
m al i or i u u n i i o s d a r b i n i n ■

PH1LADELPHIJOS RUB
SIUVIŲ STREIKAS 

BAIGIASI.

pranešama, kad septy
nios firmos jau sutiko išpib 
dyti rubsiuvių reikalavimą,

vaite ir kad sutiko pakelti 
darbininkams mokestį—dir 
ban tie m s nuo štukių (piece 
workers) 25 nuošimčiais, o 
savaitiniams darbininkams 

dviem doleriais i savaite, c •.

ted Clothing Workers of A- 
merica unija.

MONTREAL, Canada — 
Kanados firmos apskelbė lo
kautą. Streikas stiprėja. 
Demonstracijos keliamos 
prieš darbavių užsispyrimus 
su a r d v t i darbininku vi e n v - < v «
be. Darbdavių organizaci
ja Clothing Manufacturers 
ssociation yra stipri. Strei
kas eina šiose firmose: John

Craft; Levinson Sons Co.;
B. Gardener; Samuel Hart;

orm Co.: Samuel Weiner ir

NEW YORK AS. — New 
Yorko miesto darbininkai 
pareikalavo pakėlimo algų 

iš priežasties brangumo ma-

šimstai, elektrotechnikai, 
mali ori ai, ugniagesiai ir k i 
ti. Reikalavimas buvo iš-

nuo $4.80 ant

gi dar neišpildė 
mų. Visur judjudėjimas 

kėlimo algų * ' <
K o r e ;
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NAUJIENOS, Chicago, III. Panedelis, Sausio 22, 1917

NAUJIENOS tų”. O Belgijos socialistų 
vardu telegrafuoja Vander
velde: “Belgijos Darbinin- 

, so
cialistų susirinkimui prie 
Tarptautinio Biuro, taip- 
pat kaip ir priešinga Tarp
tautiniam kongresui, kada
ngi Francija ir Belgija dar 
nėra paliuosuotos. Jūsų su
manymą turi būtinai ap- 
apsvarstyt socialistiškoji 

S3 oo I talkininkų šalių konferenci- 
$1.75 ja.” 
$6 001 $7j)0 Palyginus šituodu atsa- 
= kymu, lengva pastebėt, kat- 

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III. ras juodviejų yra teisinges
nis. žinomas pirmasis! Ne
priklausomoji Darbo Parti
ja nori, kad Tarptautinis 
Biuras susirinktų. Pilnas 
Biuro sąstatas, mat, suside
da iš visų šalių socialistų pa
rtijų atstovų. Susėję į vie
ną posėdį, jie galėtų išdis- 
kusuot tuos klausimus, del 
kurių iškilo nesusipratimai, 
ir išdirbt bendro veikimo 
pieną greitesniam taikos į- 
vykinimui. Tai yra aiški 

‘socialistų pareiga.
Bet šitos pareigos nenori 

pildyt Belgijos partija, ka
dangi jos vadovų galvas ap
suko patriotizmo smalkės. 
Jiems svarbiau laimėt karę, 
t.y. išvyt vokiečių armijas iš 
Francijos ir Belgijos, negu 
kovot už taiką. Jie deda 
daugiau vilties ant ginklo, 
negu ant tarptautinio dar
bininkų solidarumo. Ir ne
nuostabu, kad jie taip elgia-

Th© Lithmmm DaJly Nfews kų Partija yra priešinga

Laidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.
’ fKasdien, išskiriant nedeldienius

Užsisakomoji kaina:
Odcagojc — per išnešiotojus 12 

savaitėje. Pačtu siunčiant, 
JChicagojc metams $6.00, pusei mėli $3.50.

Kitur, ne Chlcagojr, metams $5.00
Pusei metų.........
Trims mėnesiams 
Dvi em mėnesiam . 
Kanadoje, metams 
Kuropoje, metams

$3.00
$1.75
$1.00
$6.00
$7.00

First Lithuanian Daily in America

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

/ Terma of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week.

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

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

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

European countries, 1 year

Jtakytojų ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
rankraščius adresuoti tįsiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 

triffdu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros .puses, be to 
{paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- SM rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
tnl, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
feir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

į Redakcijos Straipsniai

Keistas 
klausimas.

Idant darbininkų spėkos 
ištiesų nebebūtų prekė, rei-

Paskutiniu laiku dažnai 
svarstoma klausimas: ar 
darbas-yra prekė (tavoras), 
ar ne?

bėt “grand old man” Samuo
lis Gompersas. Jisai skel
bia, kad darbas negalįs būti

giasi išvest darbininkų tei
sę organizuoties, o taip-pat 
ir kitokias “žmogaus teises”.

Gomperso pavyzdžiu da

vienas legislatorius, būtent 
p. Wagner, New Yorko val
stijos senato narys. Jisai į- 
nešėsumanymą augščiaus 
išdėstytąją mintį indėti j 
valstijos įstatymus.

Ar butų šitoks įstatymų 
dapildymas naudingas dar
bininkams? Darbo žmo
nėms toks klausimas turėtų 
but indomus.

Pažiūrėsime.,,
Kalbose apie tai, ar dar

bas esąs prekė, ar ne, daro
ma visų-pirma stambi klai
da. Ne apie darbą turėtų 
eit čionai kalba, o apie dar
bo jiegą (spėką). Darbo, 
šiandie nieks neperka, o tik 
darbininko spėką. Kada 
.kapitalistas tą spėką nusi
perka, tai jisai jau panaudo
ja ją tam, kad ji butų išeik
vota. Spėkos-gi eikvojimas 
vra darbas.

Darbą kapitalistas gauna 
ne dėlto, kad jisai už jį mo-

davoja darbininko spėką, už 
kurią jisai užmokėjo (lygiai 
kaip žmogus, užmokėjęs už 
rūbą arba kitą kokią prekę,

darbininkų jiegas. Gerai. 
Na, o kaip butų, jeigu įsta
tymuose butų indėta toks 
pasakymas, kad darbininkų 
Jięgos nėra tavoras? Ar da- 
dalykai nuo to kiek atsimai
nytų?

Nė trupučio neatsimainy
tų, koliai darbininkai palik
tų darbininkais, o kapitalis
tai kapitalistai. Darbinin
kai, neturėdami kitokio tur
to, kaip tik savo jiegas, vis- 
viena butų priversti parda- 
vinėt jas kapitalistams, kad 
galėjus gyventi.

Tas įstatymų “pataisy
mas”, vadinasi, skebltų tokį

g y ve n i m o t i k. r erj^b

tų žmones, nieko nepataisy
damas. e

’“'Y • J VA

kad darbininkai galėtų gy
vent, nepardavinėdami sa-
vo jiegų.

O kaip tatai gali įvykti?
Žinome, kad darbininkas 

gali tik iš darbo gyvent. Bet 
kad jisai dirbtų ne kaipo 
samdininkas, kurio spėka y- 
ra nupirkta, jisai turi būti

kas. Darbo įrankių savo- 
ninkas dirba sau.

Visuomenė tečiaus šian
die randasi tokiam stovyje, 
kad darbo įrankius (fabri
kus, mašinas ir tt.) tarp 
žmonių negalima išdalinti. 
Taigi, kad darbininkai galė
tų patapt savininkais, jie 
turi valdyt darbo įrankius 
IŠVIEN. ‘

Kada visuomenė valdys 
bendrai visokius pabūklus, 
reikalingus prie darbo, ta- 

, da kiekvienas jos narys ga-

d a r b i n i n k u. Ta d a d a rb i n i n -

usimas.

Dar nėra 
vienybės.

Skirtumai Europos socia-

dė dabartinė karė, yra dide
li, ir jie neduoda jiems susi
taikyti prie bendro veikimo. 
Naują to liūdno apsireiški
mo pavyzdį mes pamatėme 
šiomis dienomis.
Amerikos Socialistų Parti

ja kiek kriko atgal’ padarė 
žingsnį, kad suvedus Euro
pos socialistus į daiktą. Ji 
pasiuntė viso pasaulio socia
listų partijoms paraginimą 
atlaikyt kurioje-nors neut-

Socialistų Biuro posėdį ir

tini kongresą. Kolkas šis 
paraginimas dar neduos pa
geidaujamų rezultatų.

Tik-ką atėjo iš Europos 
dvejetas atsakymų į sociali- 
stųstų Partijos sumanymą 
—nuo Anglijos Nepriklau
somosios Darbo Partijos 
(Independent Labor Party) 
ir nuo Belgijos Darbininkų 
Partijos. Pirmas atsaky
mas prielankus, antras—ne.

Anglijos socialistų vardu 
telegrafuoja sekretorius 
Johnson: “Nepriklausomoji 
Darbo Partija visuomet sto
le už tai, kad Tarptautinis 
«cialistu Biuras susirink-

si: juk Belgijos socialistų 
vadas Vandervelde net mi- 
nisteriu pasidarė, kad padė
jus savo šalies valdžiai vesti 
karę.

Augščiau nurodytieji fa
ktai tečiaus duoda mums 
dar vieną indomų pamokini
mą.

Kada buvo patirta žinia 
apie Amerikos Socialistų 
Partijos mėginimą atgai
vint tarptautinį socialistų 
veikimą, tai “Naujienos” 
pasveikino tą žingsnį. Kiti 
musų laikraščiai pasielgė 
priešingai. Tie musų drau
gai, kurie garsiai šūkauja 
apie savo “internacionališ- 
kumą”, pasakė, kad Partija 
pasielgusi “oportunistiš
kai”. Girdi, ji užsimaniusi 
suvienyt viso pasaulio “so- 
cial-patriotus” ir net krei
pusis į “Belgijos karaliaus 
adjutantą” Vanderveldę, ig
noruodama “zimmerwaldie- 
čius”.

O kas dabar pasirodo? 
Pasirodo, kad kaip tik “ka- 
iraliaus adjutantas” ir atme
tė Amerikos socialistų pro
poziciją, kuomet Anglijos 
Nepriklausomoji Darbo Pa
rtija, kuri visą laiką puikiai 
gynė tarptautinę poziciją, 
pritarė jai! Tuo budu mu
sų smarkieji “internaciona
listai” atsidūrė vienoje kom
panijoje su “karaliaus ad
jutantu”. Kraštutinybės su- 
seina.

nyje nesurastum. Visus dar
bus atadirbo tautiečiai — gg. 
šalčius, Karuža, Račkauskas, 
šliupas, ži valkauskas. Katali
kai — beje dirbo ir jie, kun.

šė du atsišaukimu i visuoinc- €
nę ir suredagavo laiškų į
kataliku dvasiški ja. Ki

ti, mokinti, paliepinėti — 
duokš čia!... Komiteto posė-

dėję į valias, tik ir nurodine-

K oi n i te ta s užgyrė

kuriomis visos trįs sriovės su 
sitaikė Lietuvių Dienai, 
kunhigai kelia suvažiavime

Komiteto narys iš kuningo

suomenę

i<ų nuKen te | usiems nuo 
karės užmokės Augščiausis— 
delko, girdi, išbraukta? Kas

Ir tail) mokinimams, nuro-

pie darbų “nie gadaj.” «•
Toliau seka pasakojimas apie 

klerikalu “Am. Liet. Tarvba.”

rni tolo paskelbtų visuot. suva
žiavimų, kad pačiame Cent
ra Ii uia me Komitete i vedus &
suirutę. Ir tai vienų tiktai 
kuniiigii darbas. Štai kunin-

Apžvalga Centralinio Komiteto sekre- 
rium; jis, ant laimės, ar ant

SMAGI ŽINIA

Bekam
įneš į jų tarpaLkas-nors sui
rutės, lai Sli’cwES^arlimoj at
eit v i bus laimėtas, nes visi

tiniam C. Koiųileto suvažia
vime vienbalsiai nutarta sau-

mų, kuriame butų atstovau
jamos visos srovės, jog suva-

Philadelphi joje. Indomių daly
kų jisai lenai praneša: visus draugus kviečiu prie ša

lto svarstymo ir rimtumo, 
kad nc'nuslyslumėm nuo savo

kia me atsitikime, jei ne visos 
sriovės tedalyvaus, vadinasi,

šiam laikui

” irvuojančių 
pramoniecių unijų, ėjo tarpe

taip ir gyvenimo sąlygomis ir 
lokiu budu vare konkureuci-

bosai. Antgali) šio miesto 
kriaučiai pamalė, kad taip

minėj kovoj užsivariiiedami 
del musų unijų pamatų, lik 
mes vien nu kenčia me, d|a il
giai! niekas; ir priėjo prie šil

vo būvio gerinimo reikia pa

6.6

vaidus, kurie buvo pasėli mu
sų tarpe. Pas visus atsirado 
viena mintis ir noras kovoti

lus, nors dabar, streiko laiku 
Iš gyvuojančių unijų, nors 
amalgameitų unijoj yra dide
lė didžiuma • — apie 10,000, o 
I. W. W. mažuma — apie 400,

W. W. visuose komitetuose ir 
tokiu budu streikas vedamas

turi labai mus džiuginti, ir 
delei įvykusios vienybės 
mums Jieka tik Pbiladclphi- 
jos kriaučius pasveikinti ir

laimejimo.

Kiek man žinoma, dalyvau
jant vienų h'kitų tarpe, dabar 
viskas stovi labai puikiai. Nė
ra didelio užsikarščiavimo, 
svarstoma viskas rimtai ir lo
giškai, nematyt nepasitikėji-

Smagi tai yra žinia, kad Phi- pasitarti su Amerikos Lietu-

ūdromis jiegomis kovot prieš 
išnaudotojus. Rubsiuvių ama
te lietuviai darbininkai tur-but

Bet lame amale pas lietuvius

ir nesutikimų būdavo. Philade- 
Inhirčhi ~ susi ta ik vmn.q oal vra

nijose paduos vieni kitiems ran

“INTRIGŲ
ISTORIJA.

, Taip vadina vienas “Tėvynės

te:

au torius išdėsto labai

na, kad “sandariečiai” tai buvo 
kaip nekalti angelai. Ši tenden
cija šiek-liek mažina aprašymo

ma

kt} pairusiojo klerikališkai-tau-

klausia pats aktyviai juose da
lyvavo. O toliniškakrusiškai-

riuš yra vienas tautininkų stul
pų ir literatų. Taigi Ve kų jisai

F

pasakoja: j

žinome, puse

- atsiminkite, kad kun.

uis Komitetas, per savo rašti-

mo nutarimus, paskelbė vi
suotinam suvažiavimui laikų

“Darbininkas

kos ir C. Komiteto

“i įrašini i vaši m” ir

ta suvažiavimų, 
kun. Petkų (ž Vien.”

ša, jog C. Komitetas nieko ne-

ve eina. Tikrai, tas atrodo, 
lig patįs sau veidan spjaudytų'. 
Nenoromis veržiasi klausi
mas:; kur tų vyrų sarmata, 
kur jų akįs? Well, o gal, anot

akis.
Viršiaus smulkiai aprašyta

musų dvasiškiams “vado
vams” jų pačių gėdos stulpu. 
Bet ji taip pat parodo, kad jie

ir darbų trukdytojai, bet ir in-

čių. KaipJ reikėjo dirbti, tai 
tų kataliftų. atstovų, išskyrus 
p. I. S. Lophttą (jį ir tautie
čiai gali vadinti savu žmo
gum!), nei su žvifke vidurdie- juos aprašo

Nėra abejonės, kad klerikalų 
vadpi tokie murzini ir yra, kaip

t

tas. Ant Vienos lentos su jais 
pastatyti galima tiktai šliupų, 
Šalčių ir kitus tautininkų lyde-

koma, “vieni antrus pažino ir 
į kuinus pavadino.” Per kele
tu mėnesių jie buvo mieli kūmai 
vieni kitiems. Wilkes-Barreje

Drg. Maureris yra gabus kalbė
tojas. šį syk jisai aiškino apie 
ekonomines ir politines darbi
ninkų organizacijas. Sakė, kad 
socialistų uždavinys -yra eiti į 
unijas ir pakreipti jas linkui so-

kalai neg

visuomenėje. Juokai dabar i-

ičia savo kūmų “Irisus.” Bučia
vosi, bučiavosi su jais, o dabar 
atrado, kad kūmų 
švarus. (Jaus patį

kaba gali dikčiai pajdnaudoti 
panašiomis prakalbomis. Tu
riu pasakyti, jogei draugai ang
lai yra > nutarę laikyti panašias 
prakalbas kas nedėldienį — visu 
žiemos sezonu. Nepraleiskite 
jų, kurie norite pagilinti savo

ne-

P-0 RAČKAUSKO 
“VAIKAI.”

mjiehose” kartų 
i apie “Tėvynės

škinimų, kam skiriama vaikų 
priedas. Bet tame paaiškinime 
yra tokių retenybių, kad bus ne

rius vaikų skyrių rekomenduo-C- v c

ja ne lik tikriemsiems vaikams, 
o ir kaikur’ių ryšių suaugusiems 
žmonėms. Prie tų “suaugusių

ma mažamokslius. Paskui

ma pavadinti tuos musų bro-

aiškinimų ir pamokinimų.

lig daugelio klausimų įvai
riuose gamtos apsireiškimuo
se, sulig klausimų visuome-

‘suaugusių

Daugelis musų žmonių ša
linasi nuo skaitymo ir dėlto, 
kad musų laikraščiuose, kaip

ba rn i ų, ypatiškumų. kritikų...

su Vaikų Skyrius, kurį skai
tydami jie galės pasilsėti d va

smo, nesu-

vais? Tokioms-gi sieloms pri

stine musu Vaiku Skvr'iui.C C *

mierių” turės but labai daug. 
Bet pilnesniam skyriaus pasisc-

viena reforma: jeigu Vaikų Sky
rius skiriama ir nemokantiems

o ir nemo-

Korespondencijos
BALTIMORE, MI).

stomis dienomis vielinis I. W.

Thorn-
spnas. Nykiu jisai roue ir pa
veikslus. Prakalbos tema bi(vo 
Everetto skerdynes. Žmonių

a'idoblistai

Vadinasi, Ballimorės aidob- 
tistams juo toliau, tuo labiau 
pradeda nesisekti. Bet kas ta
me kaltas? Palįs “aidoblistai”, 
nes jie savo netikusia taktika 
atgrasino ir tų patį mažumėlį 
savo pasekėjų. Taip, be abejo
nės bus iki tol, kol tie ponai tik 
žodžiais kalbės apie darbininkų

liauti republikonams ir demo
kratams.

(anglai) surengė dideles pra
kalbas didžiuliame Victoria te
atre. Kalbėjo d. J. H. Maurer, 
Pennsylvanijos legislatures na
rys ir Am. Darb. Federacijos 

^(Pennsylvanijoje) prezidentas

del taip snuduriuoja. Pernai, 
atsimenu, draugai kur kas ener-

što reikmenų branguma. Juk 
tai musų, socialistų, uždavinys. 
Republikonai ir demokratai įle

teresuose. Subruskime, drau
gai. Siuvėjas.

WATERBURY, CONN.

surengė prakalbas. Kalbėjo , 
nirmasai “Kovos“ redaktorius d.

Ka gero atneša darbininkams

garsiai

mai pilnai patenkino susirinku
sius.

Žmonių buvo pilnutėlė svetai
nė.

kuopos mėnesinis susirinkimas.

klausimas. I

Iki šiol

na žmones. Tuo klausimu bu-

vardų, būtent “Vilijos” choru.
Keista, kad socialistai prade

da bijoties savo vardo... Man
net baisu. Jus žinote, kad Wa- €
terburis yra vienas iš “kandida
tu” LSS. namui. Baikšus wa-< <

O t a du

Brolvčiai, “kol sau-

Prusas.

BROOKLYN, N. Y.

Brooklyniečiai labai nerangus 
žmonės.. Tokia didelė kolonija, 
o laikraščiuose apie jų labai ma
žai kas težinoma. Net ir vieti-

lietuvių veikimų. O žmonių, 
nusimanančių tinkamai sutvar- 

Tai
nedovanotina.

duoti tai laikraščiams. Komisi

kiškai. Pav., kuomet jau visuo
se laikraščiuose išspausdinta 
koki nors žinia ir žmonės pra
deda užmiršti jų, tai musų pre
sus komisija staiga nubunda ir

ten atsitiko ir tt
j nok ties net pati “Laisvė’’. Ne
žinia, kam tie musų žmonės ap
siima lokį darbų, kurį jie negali 
ar tiesiog nenori atlikt? Tūli 
žadn duot tai komisijai “pipi
rų” sekamame rubsiuvių susi
rinki me. Pažiūrėsime.

čiai,galime pasididžiuoti: įsteigi
me koopcracijr, kuri neužilgo 
atsidarys maisto reikmenii 
krautuvę. Kol kas kooperaci- 
jon priklauso vM šimto <dinin*
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Panedėlis, Sausio 22, 1917.

kų. Tikiamsi, kad trumpoje at
eityje turėsime jų mažiausia 
trejata šimtu, žmonės čia la-

Chicago, D!.,

Prie dar tvarkesnio jos reikalų 
vedinio ji galėtų nuveikti labai

raibuojančia kooperaciją. Mat 
YLsicMiis jau įgriso privatinių 
Injftiierių šeiniyninkavimas. Ge

TEN Y KITE!

bruzdo darbuotis, šiom is die-

tai dideles Kulbei

Brooklymeeiai, nepraleiskite los 
progos.

jutp bestovi vienui vieni 
savo seno suskilusio lo

jaučia.

Jie mat ir susivieniji

!>et kuomet nedėkingieji 
tai” juos pavarė? Bloga.

Kai-kuric laisviečiai, 
rengsią dar kita

Brooki ync. K i 
nežinau. Well

GARDNER, MASS.

ne moterų 4
surengė p ra-

kalbas.

pie motery Žmonių

operacijos metinis susirinkimas.
—Stfsirrrrkiinc kilo nemaža ginču

K LAIDOS P AT AIS Y MAS

Jono straipsnyje, tilpu
siam subatos numeryje. įsi
skverbė zeceriška'klaida, iš
kreipianti saki n i o pr a smę. 
6-ame pusk 2-je eilutėje nuo 
viršaus pasakota: “yra ne 
tokių faktų aprašymai”, o 
turi but: “yra ne tikrų fak
tų aprašymai”. '

GERA NAU JIENA
DEL KANKINAMŲ JŲ

Daug kentančių vyrų ir mo
terų negauna pagelbos. Ko- 
del? Dėlto, kad tuksiančiai 
kenčia nuo stučkinės kirmčS

gos be jokių pasekmių.
'Vikru ženklu buvimo tokių

šmotų ar

tamsųs rinkini

spjaudymas apsivėlęs liežuvis,

sivalgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkės, svogūnų, uksuso, ir tt.apsireiš-
dėjimas, apkvaitimas, lakioji- 
nias juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerklės, rukštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, žvimbi- 
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, murmlenimo ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
kimas, nuovargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka

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

kto jautimo bei sugaišimo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

Ateik be atidėliojimo.
PASITARIMAS VISAI DYKAI
Valandos: nuo 9 r\to iki 8 v. 
vakare. Nvdėliomis 9 iki 12 d.

DR. FIELD,
740 W. Madison gatvė, kampas 

H aisled Sir.. 2-ras augštas 
Chicago* III.

je įžengė čebatuotas frakcioniz-

nių susirėmimų dar neprieita,

‘'nelaimę" iš musų pastoges.

tinis susirinkimas.

Taip begiu 1916 me-

prakalbas

rus. Visa tai Ku<
8 šimtai doleriu, c

ne

eina gtTiau negu reikia! Toliau

Orakulas.

ŠELPKITE LIETUVĄ 
AUKAUDAMI LIETUVOS 

ŠELPIMO FONDUI.

“KRYŽIAUS” REPETI-

žiaus” repeticija p. Meldą-

vai. vakaro. Po repeticijos 
susirinkimas. Nariai malo
nės atsilankyt lygiai paski
rtu laiku. Valdyba.

numo.

Baisiu

nA5TERg||5Y5TEn
Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškųapridalų

***A 'Ausų sistema ir ypatiM-
^;L Ų Y kas mokinimas padarys 

jus žinovu u trumpą lai- 
ką

Mes turime didžiausius 
ir geriausius kirpimo— 

SmS designing ir siuvimo sky-
Į/yd riua, kur mes suteiksime

O Vpraktišką patyrimų kuo-
ggjĮ ĮjįŽfrLįįJ met jus mokysitės, 
iii! Elektra varomos mafci-

oryT nu nos mU!Ul siuvimo sky- 
teM jgft'š riuose.

biri U k Jus esate užkvlečiami 
® . aplankyti ir pamatyti
__ _____________musų mokyklų bile lai

ku — dien^ ir vakarais ir Kauti apecialiŽkai 
pigių^jkainu laike šio mėnesio.

Petrer.oa daromos pagal Jųsų mierų — bile 
•tailėe arba dydžio, iž bile madų knygos, 

tliplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KAHNICKA, principais,

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

t\ rimo.

ma,"

“NAUJIENŲ”
TRUŲ METŲ GYVAVIMO

SUKAKTUVES
“Naujienų” Bendrovė rengia grandiozišką 
Vakarą su turtingu programų paskutinį

Nei, Vasario-Febr. 18, 1917
Pilsen A uditonum Sv.
1657-61 Blue Island avė., arti 18-tos gatvės.

CHICAGO, ILL.

vakarų, nes “NAUJIENOS*’ žino ko pa-

Kalbės “Naujienų” Redaktorius— 
DRG. P. GRIGAITIS.

rasarga: rnvaziuoti gan 
ir Blue Island avė. karais.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS.
(Tikietai parsiduoda “Naujienų” Ofise.)

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo mafijos 
dirbtuve. Dirba visokių štukų daiktus. Jėi 
nori gauti štokų katalogą, prjsiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309, HOLBROOK, MASS.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LinUUYS BEKTISTfl

VRlaudos: nuo S ryto Iki ® 
Nedaliomis pagal RUtarim^.

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

> Amerikos Lietuvio Mokykla į
< Mokina
) 99

; h

) °

/ M

) **

Anglų kalbos
Lietuvių kalbos 
Aritmetikos

Stenografijos 
Typewriting 
Pirklybos teisių 
Abelnos hištorijos 
Sav. Valst. historijos 
Geografijos 
Piiietysles

^T-olitinūs ekonomijos 
Dailarašystes 2

Valandos:
Q □ Nuo 8 ryte iki 5 vai. po piety. ¥ 

X Vakare nuo 7:30 iki 9:30 Q
$ 33G0 Emerald Ave. Chicago. S

pillllllllilIlIHM^
B Silpni,- *< M < Nepa- I
g Nerviški, %/ > /% g sidiio- S

Ligoti w M kilę! H
Ar esate sILPNAS, 

NERVIŠKAS IR LIGO
TAS? Ar manote nusi
minti? NEPASIDUO
KITE. Mano PATARI
MAI ir PAMOKINIMAI 
DYKAI ir stropiai už- 
tikinti. Jei patirsiu nc-

taip jums ir pasakysiu, 
nes aš neapsiimu gy-

Esu BAIGĖS TAM T l RgO
KRA MOKSLĄ ir TU-H3
RIl; LEI DIMĄ GYDYT’ 
JUS ir GYDAU VISUS 
LIGONIUS PATSAI.

Kraujo 006^914Ligų UUU U’T Ligų k
Kuomet kenčiat nuo YPA-

mais iš burnos, gerklės ar lie
žuvio, išbėrimo ant viso kūno,

Vartoju tikra Prof Ehrlich’s 
gyduolę. BE ĮĖJIMO į LIGON- 
BUTL be GAIŠATIES galite

gų: VIDURIŲ stovį, APDENG-

tą APETITĄ, SKAUS
MUS po VALGIO, šir
dies plakimų ir visus 
kitus vidurių kebhi- 

: mus prašalinu greitai. 
; VARICOCELE, (Susi- 
į| py nusius gyslos) su 
ii smarki u traukimu ir 
skausmu, mano gydy
tinas sulaiko luojaus. 
kSTOVIS šlap. kanalo ir

g mai ir plikinanti simp- 
■ tomai tuoj sulaikomi.

SHTO™slLpN1 VYRAI—Ar nu 
stojot stiprumo, ar nusiminęs, 
silsi i protu ir nervuojies. Jei 
taip, pamatyk mane tuoj 
PŪSLES ir inkstų ligos, nula- 
tinis šlapinimasis, skausmas nu 
garoj ir sirenose, nusistosimas 
Manymo, viską išgydoma ma-
no gydyjno sistema.
SKAUDULIAI, plyšiai, dūdos 
ir kilkas gydoma be pjaustinio.

PASITARIMAS DYKAI
VALANDOS: Ory t o iki 8 va k.

DR. BURGESS. 422 S, State St.
kasdien. Nedėtiem nuo 9 iki 2.

į Jis mane Išgydė!
Jums nereikia mokėti dolerio 

iki nebusite išgydytas
Talcott nuo

iigll ga, Kurių as daug Kartų neouciaii gjruęs.
pugeri n i rims p;ij:uiči;muis nuo iiiaiio gydymo yra pasakinę mano ilgo pa- 
gai^iiiimo mano laiko spėliojimui, aš pradedu tikrą metodą luojaus. Aš ga- 

ar ne ir aš negaišysiii ju-minučių, ar

sėkmingai
Varicocele.

ėjusias

¥ I Visi tie, l<urie negali atsilankyti į mano ofi^ turi atsiųsti
W X. ./“■M' dėl mano dešimts dolerių naminio gvdymo.

Ofiso valandos: 9 vai. ryto iki 9 vaf vak. NedėlLnnis taip pat.
Privatiškas įėjimas per Casino apfieka.

No. 30 South Halšted StreetAH Talcott

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vo-deviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir ncdėliomii pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 32-r* GATVfi.EVESKIO vSSHOKYMA

Čia gali iSm&ktt Anglų kalbos nuo pradines 
ligi augšCiausiai, Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Aupšt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politic. 
Eionornijos, Knygvedystčs,Daiiiara3čio, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt. čia pati 
užbaigti PUBLIC SCHOOL* HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAL

raw

KAZIMIERAS GUG1S
'fyda visokius reikalus, kaip kriminalikkuo- 

s-e taip ir citniiįkaose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir papieras.

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

Miesto Ofisas: 
m H. HMBORN ST 
RWttim-TBVrityBklg 
Tel. Central 441 i

Amerikoniška Valstijine 
z = Banka=
18X1-1827 Bint Itland Avė., Kampus Loomls ir 18-toi Gatvių. 

KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS 

$600,000.00
Valstybini* Bankas su dideliu kapitalu arti jusi narni 

Reluliariškai peržiūrimas Valstijos ir Hearing House Associa
tion. Žinoma gvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti fr 
kad jie bus fimokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Pantdėlio, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 1:30 v. rak.

Kalbama lietuviškai ir lenkiškai
Suvienytų Valstijų krasa čia 

laiko savo pinigus 
JAS F. STEPINA, Prezidentas.

ADOLPH J. KRASA, Kailerio.

| JOSEPH C. WOLON 9 
® LIETUVIS ADVOKATAS » 
2 Ruimas £02-90-4 Natiomd Life Bldg., Q ta 29 So. I-a Sail* St., Chicago, Ill. ■ 
q Tel. Central 689O-€8»l. Atdara: Utar- 1 
g| ninko, ketvergo ir Bub*to» vakarai® nuo L* f? C iki 8 vai. vakftr<, po numeriu: X
n 15€« MILWAUKEE AVE., Chlc*r., III. W 
A Tek Humboldt 17. į

00*0 otao ®

TAITIBhraJP ajfiBhi •

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
7» W. Wonroe 8t., 1117.

Chicago, TT1. 
Phon«» Central 6107 Ir 41M

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaiviiinas
Tai yra viena puikiau
sių lietuvių kalba iš
leistų knygų tiek turi
nio tiek technikos žvil 
gsniu. Kadangi Lie
tuvių darbininkų lite-
ratura vis dar netur
tinga, tai pasirodymą 
šito stambesnio vei- 1 
kalo, kur paprasčiau- i 
šia, kiekvienam su
prantama kalba išdė- 
Btonra socializmo mo
kslas, kiekvienas mą
stąs darbininkas su
tiks didžiausiu pasi- ] 
gerėjimu. j

Knygą Socializmo j

angliškai parašė žino 
mas socialistu veikė

Fpargo, o lietuvių kai- 
bon* -euforini leidus,

Aprašyti visą šios į 
knygos vertę čia nei j 
įgalima. Pasakysi- j 
me tik tiek, kad ji pa
rašyta taip interesin
gai, jog pradėjus skai 
tyt sunku ir beatsi
traukti: skaitai kai ; 
kokią pasaką ir tuoPavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomis spalvomis.

tarpu nejučioms susipažįsŲ su socializmo mokslu, su socializmo tikslais ir užda
viniais. ■ '

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

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

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

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

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

NAUJIENOMS, Mėnesio

Indedu čia money orderi (čekį) ant trane* 4............... Prašau atsieiti tn*u kny<$ Socially
mo Minties Blaivumas. Adresas:

Vardas ir pavardė

P. 0. Box arba namų No, gatvė Ir mJeatas.

NAUJIENOS
1840 South Halsted Stręet

Vf-. k*" 
■ k&L iSX- -aT’k*-- «*5 '4. -‘T<-
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CH1CAG0S ŽINIOS
KAS GIMDO PALEISTU

VYSTĘ?
Marjorie Latham liko su

nkiai sužeista susidūrus ga- 
tvekariui su automobiliu.

Pajieškojimai___
EŠKAU merginos prie namų 
prie mažos šeimynos. Gera 
is. John Grite,
j, Morgan St., Chicago, 111

Pajieško pusbrolio Juozapo Kaz
lausko, Kauno gub., Raseinių pav., 
Tenenių parapijos, Nasvetalio so
džiaus. Pirma gyveno New Yorke, ‘ 
dabar nežino, kur dingo. Meldžiji 
atsiliepti paties ar kas kitas praneš-

i

j

žmonės 
labiau 

tai yra
V, 

aki-

“Mieste apgavystės, mies
te paleistuvystės, — sudiev 
skaistybė ir jaunystė, kas 
papuolė į tavo nagus!”

Tais žodžiais vienas rašy
tojas a p ibud i n o Pet ra p iii. 
Tą patį galima pasakyti ne 
tik apie Petrapilį, bet apie 
kiekvieną didmiestį. Sup
rantamas daiktas, Chicago 
irgi nedaro išimties. Pasta
ruoju laiku visokie “jaut
rios širdies” moralistai pra
dėjo tyrinėti paleistuvystės 
klausimą šiame mieste. Di
džiuma jų pirm negu susi
pažinus su realiu gyvenimu, 
jau turėjo gatavus atsaky
mus: girdi, musų jau tokie 
taikai — žmonės baisiai iš
tvirko, todėl kad jie nėra 
tinkamai išauklėjami, nėra 
kam jiems įkvėpti “čystojo” 
gyvenimo idėjas, nėra kam 
juos atvesti ant gero kelio... 
Žinoma, juo labiau 
į ką nors tiki, tuo 
jiems rodosi, kad 
teisybė. Jie, taip
užsideda spalvuotus 
nius, ir į ką jie nepažiūrėtų 
—viskas atrodo toje spalvo
je. Nieko nuostabaus, jei 
tie jautrieji moralistai šak
nis visų blogumų atrado 
žnaonni sugedime.

Tečiau, buvo ir tokių, ku
rie darė ne teoretiškus išve
dimus, bet taktiškus. Jie 
studijavo gyvenimą, rinko 
faktus, bendrino juos, o jau 
tik paskui darė galutinus iš
vadžiojimus. Be abejonės, 
tik tokie tyrinėjimai ir turi 
vertę, nes jie yra ' paremti 
gyvenimo faktais, jie yra 
bešališki.

Ir štai tie tyrinėjimai pa
rodė, kad paleistuvystę gim
do niekas daugiau, kaip tik 
gyvenimo skurdas. Šimtas 
paleistuvių buvo iškvosta, 
kurios papasakojo savo gy
venimo autobiografijas. Be
veik visų viena ir ta pati is
torija—negalėjimas žmoniš
kai pragyventi iš gaunamo
jo užmokesčio. Jaunam no
risi gyventi puikiai, norisi 
pasilinksminti, o čia nėra iš 
k.o. Pasipynė ant kelio ko
kis nors ištvirkėlis, kuris ži
no, ko jaunos mergelės “šir
delė” trokšta, prižadėjo jai 
aukso kalnus, laimingą gy
venimą... Kur čia jau beiš- 
siiaikysi prieš tokią pagun
dą patikėjo mergina... ir re
zultate liko suvilta. Ir gė
da ir bėda. Reikia daug e- 
nergijos, kad pergyventi tą 
smūgį, o jos nėra... Ii- tan
kiausia mergina pradeda 
keršyti, kaip Maša Tolsto
jaus romane “Prisikėlimas”, 
ir sau ir žmonėms, — nu-

| .smunka ant gyvenimo dug-

Dr. John Rust, Willow 
Spring, Ilk, atsidūrė teisme. 
Kaltinamas padaryme abo- 
rcijos.

P. Roe, 142 E. 42 d. išėmė 
warranty Livingstonui Roe. 
Kaltina dvipatystėje.

nusišovė, šeimyniški nesu-

Wm. Quinn, saliuninin- 
kas, 344 Ė. 57 st., areštuo
tas už falsifikaciją.

Julius Hynes, 4144 W. 
ta, užmokėjo kokiam 
Western Electric kompani
jos “bosui” $15, kad suteik
tų jam darbą. Nė darbo, nė 
pinigų. Policija jieško ap
gaviko.

tai

E. H. Brannon, 2255 Mon- 
sor, apiplėštas prie Robey ir 
Monroe. Neteko $2 ir $75 
vertės špilką.

Albert Urban, 4631 S. Wi
nchester, areštuotas už gir
tuokliavimą. Teisėjas jam į- 
sakė niekur neiti be pačios.

Mike Flynn, 23 metų, nu
teistas kalėjimai! visam am
žiui. Užmušė Pearl Mur-

Robey St., norėjo nusižudy-

Lana Miller nori gauti iš

” sulaikytas. Po

Johnsoną.

John Brazelton nusižudė 
May wood viešbutyj. Sako
ma, kad jisai buvęs nenor-

James Skinner paliko sa-

D e Kalb, III.

Pajieškau savo brolio, luozjipo 
Jurgučio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Kvėdarnos parap., Gagačių sodžiaus 
Pirma gyveno New Yorke. Jis pats 
ar kas jį žino malonės atsiliepti.

Petras Jurgutis,
907 Oak St., DeKalb, Ill.

Pajieškau Barboros Žeingulienės, 
Kauno gub., Raseinių pav., Aleksan- 
ro Valaičio, Užlaukio kaimo. Turiu 
jai laišką nuo jos tėvo, Prančiaus 
Kaminskio, iš Rusijos. Meldžiu-atsi
liepti : Andriejus Žobris,
Box 91 Minden W. Va.

_____ Randai______
ATYDA.

Pasirandavoja gera vieta del bu- 
černės ir grosernės lietuvių ir len
kų apgyventoje vietoje.
2527 So. Halsted St. Chicago, Ill.

PASIRANDAVOJA švarus kamba
rys. Karštas vanduo, vana ir tele
fonas. Ateikite tuojaus po No. 3538 
S. Wallace St., Chicago, arba telc- 
fonuokitė: Drover 8812

Reikalavimai

Reikalaujama: Penkias 
dešimts skaisčių merginų di 
rbti prie “Sausage Casings”. 
Pastovus darbas, gera mo
kestis, puikiausios dirbamo
sios vietos, poilsio laikotar
piai ryta ir po pietų. Atsi
šaukite į superintendento o- 
fisa. Oppenheimer Casings 
Co., 1020-8 West 36th Street 
Chicago, Ill.

X

REIKALAUJAME geru vyrų dirbt 
prie paprasto darbo. Atsišaukite:

LEOPOLD COHEN IRON CO.
31 and Homan Str., Chicago.

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

“VIELKA POLIONIJA”
1449 W. Division St., Chicago.

RIHKALAUJAME 2 indų plovėjų 
ir naktinio virėjo. Atsišaukite tuoj.

MAJESTIC LUNCH ROOM
3502 So. Halsted St., Chicago, Ill.

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

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

REIKALINGAS bučeris atsakantis 
savo darbe. Greitu laiku alsišau-

J. Pivoriūnas
3602 Dcodor St, Indiana Harbor, Ind

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininku 
Chicagoje ir kitur.

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

lypewritoriai Už Fusdyke
Kiekvienas gali įgyti naują 

“rebuilt” typewriter! (rašomą 
mašiną) su lietuviškomis rai
dėmis (akcentais) už $25. 
Brangesni už $35 ir $40. Oli
ver, Remington, Underwood, 
Royal ir kilų systemų? Rašyk 
savo laiškus su typewriteriu 
gražiai, aiškiai ir švariai. Kož- 
nam reikalinga. Puiki proga 
korespondentams, agentams ir 
kiliems. Pristatau į visas A- 
merikos dalis. Rašyk: 2
J. A. CHM1ELIAUSKAS | 
521 Fullerton avė. Chicago, Ill. g

Valandos: 7—9 vak. nedeki. 10

Vyra ClironssKas Ligos
Elektriška Dingnoza ir Gydymas 

Speciališka medicina nuo 
užnuodijimo kraujo

Vandenėta medega slaptom Ilgom 
2059 W. MADISON ST., kampas

Iloyne Avė., virš aptiekus

•j1 PIRK SAU visas Plumbavoji- f 
X mui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
f lesale” kainas. Mes parduosi- į 
f ine visiems. T
į LEVINTHAL PLUMBING f 

SUPPLY CO.,
T 1637 W. Division st., Chicago, T 
X Cor. Marshfield Ave. •f 
i Kalbama lietuviškai. i

EXTRA
ATEIK TUOJAUS

Apleisdamas miestą parduodu sa
vo puikius 5 kambarių rakandus vi
sus sykiu ar atskirai, vartotus 3 mė
nesius, skurinį seklyčios setą, da
venport ,lovas, komodas, valgomo
jo kambario setą ir tt. Taipgi gero 
tono pianą. Puikiausią kalbamąją 
mašiną. Rakandai bus parduodami 
sulyg jų kainos.

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

GRAMOFONAS CABINET 
IR 80 REKORDŲ.

Viskas vertės suvirš $100, 
parsiduoda tik už $25.

Ateik apžiūrėti tuojaus pas: 
WALTER L. KAIRYS

3538 S. Wallace Si., Chicago, III.

PARSIDUODA: Indėk savo pini
gus i namą, kur jie bus saugus. Ge
ras mūrinis fialas 12 kambarių. Gc 
sas ir to'iletai; didelis lotas ant iš
taisytos gatves: kaina $3259. Tiktai 
$300 cash. Likusius mokėk mėne-

3108 Wallace Str. Chicago.

PARSipUODA bučernė ir groser- 
nė labai pigiai. Biznis išdirbta per 
metus; vieta apgyventa lietuvių len
kų ir rusu. Savininkas eina i savo 
namą. * 921 W. 141h St., Chicago

PARSIDUODA keturių kėdžių 
barzdaskutykla, cigarų sankrova, 
čcverykų valymo stotis. Billiard 
Parlor (vienas Billiard stalas ir 4 
Pool stalai), darantis gerą biznį. 
Randa $100 į menesį. Geriausia 
vieta visame mieste, pusantro blo
ko nuo didžiojo biznio kampo, ir ant 
pirmutinės gatvės. Barzdaskutykla 

daro geresnį biznį negu kitos 
džiausiamc mieste. Savpihkas 
tame biznyje, ir nori paaukauti 
riausiomis sąlygomis, 
giai perkant tuojau.

Parduos 
Adresas:

di- 
ki- 
gc- 
pi-

So. Main St., Rockford, III.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj prie didelės dirbtuves. Biznis 
gerai išdirbtas. Parduodu delei ne
sveikatos.
4209 So. Kcdzie avė Chicago, Ill. 

Phone McKinley 4617.

PUIVEHSTAS pigiai parduoti bu- 
černę. Biznis išdirbtas per ilgą lai
ką. Kas nori patirti jos apyvartą, 
gali pagyventi pas mane kokį laiką. 
Nepraleiskit tos progos. Atsišau
kite kuogreičiausia, nes turiu tuo
jaus parduoti.
50 Howland avė., Kenosha Wis.

PARSIDUODA pieninyčia ir gro- 
sernė lenkų ir lietuvių apgyventoj 
vietoj. Graži vieta ir biznis išdirb
tas Taipgi yra puikus šlubelis Sa
vininkai negali apdirbti su mažais 
vaikais, todėl parduoda.
4545 So. Paulina St, Chicago, Ill.

Panedėlis, Sausio 22, 1917..

»r. W. YUSZK8EWICZ

d

19c
COCOA

1644
1836
2612
1217
1832
1818

W. Chicago Av. 
Blue Island Av. 
W. North Av.
S. Halsted St.
8. Hals ted BL
W. 12th SL

WEST SID®
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
W. Madison St.
W. Madison SL

NORTH KID® 
446 W. Dritekm 
720 W. North Xw 
2640 Lincoln Aw 
8244 Lincoln Aw 
8418 N. Clark

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies, 10c v« 
•tės, parsi- 
iuoda uit ..

Geriausla „ « 
3ankes, uuly- Į R 
rink bu bent j *TŲ 
tokia, % bv

ARBATA
Prlimnlau-

Ha, G varan- A 
luotą, vertei
Oc p ars iduo 1 
la po....

SVIESTAS
Geriausios 

jmetonos, ge- « 
r**nis, negu E | P 
cur jus ga- Hub 
it gauti ..

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

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
turi skaudančias arba silpnas akio, ar

Or. A.R. Blumenthal

1878
2054
1045
1510
2880

8102 W. 22nd 8L
SOUTH 8IDH 

8082 Wentworth 
8427 S. Halsted 
4720 S. Ashland

Kati
Kalvon nkaudėjimą, atsilankykita paa mane

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Ncdėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Phone: Yards 481T
AKIŲ SPKCIALI8TAB

AhIh IšegzamlaiNoJiim DYKAS 
Valandos: Nuo 9 ryto iki • vakare; nedllle- 
mis nuo 10 iki 12 dieną.

4849 8. ASHLAND AVK... lutMupas 47 SL

i proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesoso
KORESPONDENCIJINTS SKYRIUS.-— Kiekvienas trail ttmoktl 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iš lekcijų Birtateytui 
ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos J«n- 
kyties i mokyklą ypatiŠkai. Geresniam pepitikrinimol. »hm- 
čiame gražiai iliustruotą, bu daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaus; indčk dvi markes prisiuntintrai 
KATALOGO.
KLE8Ų SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti | mm»ų mo
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi tari
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamokslių 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau Buprantaatissa* 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

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

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicarw BL

fS .4 <« .• jfu
i B*

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Bpccialtotnai Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir virtų chronŪkų liąrų.

Vnlandoa: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedėliomto 10—1 po pietų.
3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

____ ■ \ -•

rl

! PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popleros

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

H9MMI

Prirenka visiems tinkamus akinius, effiaml- 
nuoja ir patarimus duoda lykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago Ave. 2-roe 
lubos. VALANDOS' Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Ncdėliomis nuo 9 išryto ik* 2 po pietų.

Tel. Haymarket 2484.

I
 Telephone Humboldt 1278

M. SAHUD M. D 
Senas Rusai* Gydytojas Ir Chirurgas. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., 
Kampas North Ave., Kambarys 206. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto;

1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare.

K.NURKAITIS O. D
Optametristas ir Optikas 
Pritaikau akinius pagal 

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

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTS

DR. C. H. HAIR
SF>ECIĄL.Ia5TAS

Gydo jvairias ligas vyrų ir moterų. Dak
taras sako: Mano 17 metų valdiška tar
nystė davė man patyrimu ir pažinimu 
daugelio sunkių atsitikimų, kuriuos tranku 
buvo pergalėti kitiems specialistams. Nau
dojuos naujausiomis franeuziškomis, voki
škomis ir itališkomis metodomis, o taipgi 
ir amerikoniškomis, kurias išmokau šioje 
Šalyje. Mano special iškurnąs yra pasek
mingas gydyme užsisenėjusių, 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 skan- 
smą, širdies mušimą, kojų ir rankų pra
kaitavimą, nemalonų kvapą — visa tai 
greitai prašalina. Mano pilno rinkinio 
Bakteriologijos Lahomtori ja ir X-Ray spi
nduliai Roentgeno atras tikrą prteCasCj 
jųsų ligos. Egzaminavimas ir patarimą*

Su dykai, nežiūrint ar gydyBitčs, ar ne.

ADR. C. H. HAIR
Metor Bldg.

Paimk elevaterj. Kambarys 122.
Prieš North American Cafes.

39 So. State St., Kampas Monro©. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų.

G. M. Obser
Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 32 ist.
Chicago, III.

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 687

i
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MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

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

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

Vyrišką Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant atsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamal
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais. *

S. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicguro. IIK

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianą su 25 m. gvarancija už $ 115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $50.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint 
kur jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyveni
mo vieta: 1922 So. Kcdzie Avė., arti 
22-ros gtv., Chicago, Ill.
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40 prie kary taisymo

g

t

4

Chicago
i

u
«S»« i®> v * «c «» efc • *♦ *

> Cleveland, O.

įkalbėti

Pardavimui

SKAITYKITE IR PLATINKITE i

3 inžinierių
10 dažų dirbtuvėj

PARSIDUODA pirmos klesos sa- 
liunas ir restoranas rusų** ir lenkų 
apgyventoje vietoje.
913-15 ■ Maxwell Štr., Chicago.

REIKALINGI du vyrai prie jani- 
toriaus už pagalbininkus. Geistina, 
kad mokėtų tą darbą. Atsišaukite 
šiuo adresu:

PARSIDUODA saliunas labai ge
roj lenkų, rusų ir lietuvių apgy: 
ventoj vietoj. Kas norite pirkti 
malonėkite kreiptis prie savininko, 
1123 So. Clinton St., Chicago, Ill.

Ofisas ir Gyvenimas i
3600 S. Halsted St., kam p 36 at
Ofisaą atdaras iki 10 vai. ryto, 1—8 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

Specialistas moteriškų, 
vyriškų Ir valkų ligų
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sakant,
R Id KALA U J AME gerai patyru

sio foremano prižurėjimui anglių 
šapos. Atsišaukite tuojaus.

1435 N. Ashland avė., Chicago.

Ho ro

O IŠTAISYTAS 15 formulos-
O recepto; suteikto išmintim 

^7/ gu Egypto zokoninku,

PAIN-EXPELLERiO-
seno ir ištikimo dra igo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AD, RICHTER & <JO.

74—80 Wasbliftoi Street, New ‘ irk. |

27 d. Malinausko-Gi4incevi-

maž-daug tokią at- 
išdavė tie žmonės,

bešališkai stud i j a vo

vai. vakare. Inžanga 35 ir 50c ypa- 
tai. Risis Juoz. Bancevičius, geriau 
si as lietuvių čampionas su Stock- 
ard Tiger (du metu atgal jiedu ri
tosi bažnytinėje sveta'ineje ant 18 
tos gatves, o dabar jiedu vėl risis 
už savo tikrus pinigus). Antra pora 
risis: Kaz. Aleliunas —■ jaunas ris- 
tikas — lietuvis su John Bauer— 
serbu. Young Bill sii Justinu Kle
vu. Bill Yaras su Vladu Petrick. 
Teisėjas Juozapas Šimkus. Lietuviai 
kliubiečiai sutiks svetimtaučius. Tė- 
mykite kurie kuriuos paris.

10 prie Gordon lyderio
1 mašinisto.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

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

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybes 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.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios štai les už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpctas $10. Komodos, bra- 
sines lovos, paveikslai, firankos. 

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

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

Chicago, Ill.

I
SŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1G 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 St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110 
Gyvenimas, 3412 S.-Halsted st 

Valandos : 8—9 ryte, tiktai.
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REIKALAUJI AKINIŲ
kenti galvos skaudėjimu, 
nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akly, 
Tau skauda akys, 
skaitant raides susibėga į krūvy, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių.

I 
4

no.
Tai 

skaitą 
^rie 
paleistuvystės klausimą Chi
cagoj. Žinoma, čia nieko 
nauja nepasakyta, vien tik 
patvirtinta senai žinomas fa 
ktas, kad prostituciją gim
do nedateklius, taip 
grynai materialės 
vos, o ne dvasinis 
naas, kaip tai nori 
moralistai. .

Geo. Harmeson, 4130 Park 
, av., išėmė savo pačiai war- 

rantą. Sako, jinai mušusi

ant visados 
die tuojau:

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo ffėlimo pilvo ir iamu, ger^ 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
šalčio galio;?, e c t., eet., Su tai
somas išdirbėjo labai pagarsėjusio

KUOMET Jus norite pirk
ti arba paaštrinti* skustuvą 
(britvą), eikite arba rašyki
te) pas K. A. V0GEL, 
204 N. Clark Str., Chicago, 

Arti Lake St. 
«. t

Telephone Yards 5032

Dr. PLStupnickl
3109 So. Morgan St., Chicago. 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 ta
ryto, nuo 5 iki 8 vakar©.

t Jeigu
® Jeigu
n Jeigu
T Jeigu2 Jeigu
Q JeigU lu«a u<.m m q. ein.1^,
T Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, twokur® ta
2 reikalingan nkiniŲ.
o Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akiq, kuris turi 15
a tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akuj Br 
$ akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
| JOHN J. SIVIErr/VNA
x /Kleivi dpecinliotas
♦ TRMYK1T MANO UZRAŠA
2 1BO1 SOUTH ASHLAND AVĖ.
g Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekoa 2;ras a
X Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va. Ncdėliomis nuo 9 ruto iki 12
* Tel. Canal 5335.

DAKTARAS
Spiclallstas Iš

WISSIG,
seno krentu

Gydo vlaao ligas vyrų ir motorų
Nešinrint kaip nŠBisenijuKioo Ir neišgydomo# yra.

fiptcialilkai gydo liga* pilvo, plaučių, inkstų ir puolio, uinuodijima gmoM, aHM*, 
žaizdas, reumatizmą, galvos okHUsmuo, skausmus nugaroj*, o«ridH»

skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* 4Ba Ik 
persitikrinkite, kų ji* jums gali padaryti Praktikuoja par daugeli m*tų B 
tu katančius ligonių. Patarimas dykaL

VAIjAN1)°S: nuo 10 ryto Iki B vaL raka 
1^00 BLVK ISLAND AV35., kampa* It-tM f*L, vlrtaj




