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laivai jurą mušyj

Wilsono kalba sujudino visus

ujančiųjų valstybių gyven
tojai karščiausiai trokštą 
taikos. Ir vienintelė prieža
stis, sulaikanti kariaujan
čiuosius nuo taikos, buk esa
nti tik abejonė, ar bus tokia 
taika pastovi.

VOKIEIČIAI TURI LAI 
MĖJIMŲ DOBRUDŽOJ.

JAPONIJOJ POLITINIS 
KRYZIS.

RUSIJOS MINISTERIAI 
“SERGA”.

JIEM KARIAUT NEREIK VOKIEČIŲ “JURŲ VIL
KAS” PAPUOLĖ. IK

Vokiečiai vėl eina pirmyn Rumunijoj
ANGLAI PASKANDINO 
7 VOKIEČIŲ LAIVUS.

LONDONAS, sausio 24.— 
Ištiko jūrių mušis tarp an
glų ir vokiečių. Vokiečių 
torpediniai laivai norėjo ap
leisti Zeebruge, kadangi ten 
pradėjo užšalti vanduo. Bet 
vos tik spėjo vokiečių laivai 

• išplaukti iš uosto, kaip juos 
■užpuolė stipri anglų laivų es
kadra'. Susirėmime vienas 
vokiečių torpedinis laivas 
paskandinta. Eina gandas, 
kad apart jo paskandinta 
dar septyni vokiečių laivai. 
Kiti vokiečių laivai pabėgo.

PREZIDENTO WILSONO 
KALBA, PASAKYTA SE

NATE, SUJUDINO VISUS

Suv. Valstijų laikraštija 
visa priduoda nepaprastą 
svarba prez. Wilsono kalbai, 
pasakytai užvakar Suv. Va- 
IgtiM^fiate, Vgikjd^Llaik-. 

^xi^fe5isu tiii ioų kad prez. 
> Wilsono kalba padarė “epo

chą”. Nors daugelis abejo
ja, ar teisingą žingsnį pada
rė Wilsonas sakvdamas to
kia kalba.

Vokietijos spauda visa, 
vienbalsiai giria tiek Wilso
no kalbą, tiek pati prez. Wil 
šoną.

tis užreikšdamas, kad ir ka
riaujantieji trokšta taikos, 
kaip ir visi kiti, klausia tik, 
kaip atsiekti pastovią taiką. 
Ir daro išvedimus, kad pas
tovios taikos negali būti, jei 
talkininkai nesumuš vokieL 
čių.

Vėl kitas Anglijos laikra
štis — Daily News — taip
jau pripažindamas Wilsono 
kalbą puikia, nuoširdžia ir 
išmintinga, sako tečiau, kad 
joje yra punktų, kuriuos 
reikėtų kritikuoti.

Laikraštis “Daily Mail” 
griežtai priešingas Wilsono 
išreikštom išlygom.

Kaip ten nebūtų, Wilsono 
nota pataikė matyt, ir laiku 
ir i tikslą. A*

BERLINAS, sausio 24. — 
Vokiečiai vėl atnaujino ėji
mą pirmyn Dobrudžos fro
nte, Rumunijoj. Bulgarai 
perėjo pietinę Dunojaus in
taką prie Tulchos. Visos ru
sų atakos, kad atmušus bul
garus atgal, nuėjo niekais.

Vokiečiai taipjau išmušė 
rusus iš priešakinių savo 
tranšėjų, kurias rusai buvo 
užėmę Dvinsko fronte.

TOKIO, saušio 24. — Ja
ponijos diplomatų tarpe pe
štynės. Didžiumą sudaran
tis augštesniame parlamen
to bute liberalai susivienijo 
su nacionalistų didžiuma že- 
mesniamjame bute, kad nu
vertus dabartįnį Japonijos 
ministerių kabinetą, su pre
mjeru grafu Terauchi prie
šakyj. /

ROOSEVELTUI NEPA
TINKA WILSONO KALBA

SUMAŽINS MAISTO PO
RCIJAS KAREIVIAMS.

OYSTER MAY, N. Y., 
sausio 24. — Theodore Roo- 
seveltas sako, kad Wilsonas 
visų-pirma turi pasistengti 
sustabdyti belgų deportavi
mą į Vokietiją, paskui tai
ką padarys Mexikoje, o jau 
paskui stengtięs imties tai-

IR ANGLAI PRITARIA 
PREZ. WILSONO TAIKOS 

IŠLYGOMS.

LONDONAS, sausio 24— 
Vienas intekmingiausių An
glijos laikraščių “The Man
chester Guardian” išguldi- 
nėdamas prez. Wilsono kal
bą apie taikos išlygas, sako, 
kad tai esanti šviesi politika 
prakilniai išreikšt a.

Toliaus, uždavęs klausi
ni, kaip kariaujančiųjų val
džios pasitiks Wilsono užrei- 
škimą, < minėtas laikraštis 
daro pastabą, kad joms var
giai maloni bus Wilsono po
litika. Bet tęsia laikraštis, 
gal ir valdžios pastebės Wil
sono patarimuose išėji
mą, ypač kai pamatys, kad 
žmonės Wilsono išdėstytom 
išlygom pritaria. Gi kas 
link pačio laikraščio t. y. 
The Manchester Guardian, 
vedėjų nuomonės tai tas iš- 
lygoslygos esančios jų išly
gos, arba jei nėra—turėtų 
būti jomis ir jas reikią vi
saip remti.
Trumpai tariant, laikraštis 

The Manchester Guardian 
pritaria Wilsono notai. Ta
sai laikraštis taipgi parodo, 
kad ir Anglijos gyventojai 
trokšta taikos.

Kitaip begi negu The Ma
nchester Guardian pasitiko 
prez. Wilsono kalbą kitas in- 
tekmingas. Anglijos laikraš

PREZIDENTAS WILSO
NAS LAUKIA OPOZICI

JOS.

WASHINGTONAS, sau
sio 24. — Vynsjiingtopo dįp- 
lomatai ir kongresas atsi- 
kvošėja nuo nusistebėjimo, 
del prez. Wilsono taikos pie
nų. Prezidento kalbą pasi
tiko ne visi vienaip. Prez. 
Wilsonas savo kalboj visai 
nė neprašė senato ką nors 
veikti. Jisai tik išdėstė sa
vo nuomonę kas link to, ko
kią poziciją turėtų užimti 
Amerika besiartinančio tai- 
kvmosi metu, v

Kopijos prezidento kalbos 
tapo pasiųstos užrubežin, 
Suv. Valstijų atstovams, e- 
santiems kariaujančiose ir 
-neutralėse šalyse, idant jos 
butu inteiktos tu saliu vai- 4.- C. V
džioms. Kaikurios valdžios 
Wilsono kalbos kopijas ga
vo. Kitoms bus inteikta 
šiandie ar ryto. Nors Wil
sono kalba nieko neklausia 
ir nereikalauja atsakymo, 
betgi tikimasi, kad atsaky
mas į ją bus duotas.

Prezidentas su indomumu 
žiuri, kokį įspūdį padarys jo 
kalgpvt kaip Europoje, ka
riaujančiųjų ir nekariaujan
čiųjų valstybėse, taip ir čia, 
Suv. Valstijose. Preziden
tas, sakoma, nė neabejojąs, 
kad jo kalba ir čia Ameriko
je turėsianti didžiausią opo
ziciją. Bet jisai tikisi per
galėti ją, ir mano, kad šios 
šalies gyventojai supras jį ir 
parems jojo pienus.

Jau kreiptasi į Vokietijos 
ambasadorių grafą von Be- 
rnstorff’ą su teiravimais, 
kokios jis yra nuomonės ą- 
pie prez. Wilsono kalbą. Pa
starasis, betgi atsisakė ką 
nors tarti tame dalyke. Vie
nok žinoma, kad visa 
Vokietijos visuomenė su di
džiausiu pritarimu pasitiko 
Wilsono kalbą.

Washingtone giliausias į- 
sitikinimas, kad visų karia-

PARYŽIUS, sausio 24.— 
M. Heriot, Francijos darbo 
ministeris paskelbė, kad a- 
part cukraus ekonomijos ir 
aprubežiavimo valgių civi
liams gyventojams, jisai pa-

stas, skiriamas armijai, taip 
-jau nebūtų eikvojamas ne
reikalingai. Tuo tikslu jisai 
išleisias tam tikrus isakv-
mus, - neispuaymas Kurių vi
sokiems armijos maisto ko- 
rnisionieriams gręs didelėm 
bausmėm^ p-.-

Iš paduoto augščiau mi
nister™ užreiškimo matyt, 
kad ir Francijoj visai trum
pa su maistu — taip trumpa, 
kad ir maistas armijai ap- 
rubežiuojamas^ O da talki
ninkai mano numarinti ba
du vokiečius.

VOKIEČIŲ SUBMARINOS 
VEIKIA.

NORFOLK, Va., sausio 24 
—Portugalijos jurų ministe
rija paskelbė, kad prie Ma
deira salų vokiečių submari
na paskandinus franeuzų 
kariškąjį laivą. Tas atsitikę 
6 d. sausio.

valstybes. Giįkas link iš
reikštų Wilsono kalboj idė
jų apie taikos lygą ir išlygas, 
kokiomis taika turėtų būti 
padaryta, tai Rooseveltas sa 
ko, kad tos išlygos jau buvo 
pirmiau išreikštos ir kad iš- 
reiškiąs jas jisai—Roosevel
tas.

PETROGRADAS. —Kad 
rengiamasi pavaryti kokį 
nors minister}, tai pirmiau 
paskelbiama, kad jisai jau
čiasi nesveiku esąs ir norįs 
imti šiek tiek laiko atsilsiui.

Kaip tik tokia “ministerių 
nesveikata” šiuo laiku pra
dėjo sirgti įvairus Rusijos 
ministerial. Kaip žinoma, 
nesenai paskirtas Rusijos 
premjeras Trepov tapo pa
varytas. Dabar eina gan
das, kad gavo 2 mėnesių va- 
kacijų ir pinigyno ministe
ris Bark, nors jo “sveikata” 
“nesanti” pavoju. Apie nau
jąjį užrubežinių reikalų mi
nister! kalbama, kad ir ji- j 
sai turįs “influencą.” Labai 
gail būti, kad ir jį laukia pa
šalinimas.

Valstybės Durna paleista 
iki pabaigos vasario mėne
sio.

OREL (Rusijoj) — šitam 
mieste, vienoj kareiviškų BUENOS AIRES, sausfo
rūbų siuvimo dirbtuvėj už- 24. — Vokiečių kruizerisį 
tikta prisirašiusiais kaipo 
kriaučiai daugybę žmonių, 

kurie jokie kriaučiai nėra ir 
nieko nesiuva. Prisirašiu
sieji daugiausia yra vietos 
namų savininkai, didžiųjų 
sankrovų valdytojai arba jų 
tarnautojai. Užsirašiusių 
kriaučiais ypatų tarpe rasta 
žmonės, turintįs didelius 
turtus. Kitoje vietoje vėl ta
rpe vežikų rasta vietinės de- 
partamentinės sankrovos 
savininkas, žmogus taipjau 
valdantis dideliais turtais.

Seniau turčių lupose “iz- 
vozčik” reikšdavo koliojimo 
si žodį, o dabar, kad nereik
tų karėn eiti, patįs turčiai 
tarnauja “izvozčikais”. Pra
stas vežėjo vardas labiau po
nams patinka, negu “garbin
gas” kareivio vardas. Kaip 
tai laikai mainosi.

paskandinusia 26 talkininkų 
laivus, nežinia kur dingo. 
Manoma tik, kad jisai pa
traukė kur nors kiton toli- 
mon vieton, idant ten vėl at
naujinus žygius, panašius 
žygiams, padarytiems Pieti
niame Atlantike.

Eina gandas, kad vokiečių 
submarina sulaikius ispa 
laivą netoli Pietinės Am 
kos pakraščių. Išekzamina- | 
vus ispanų laivo popieras 
submarina paleidus jį plau
kti toliau.

r

ANGLIJOS DARBININ
KAI REMIA WILSONO 

TAIKOS PLENUS.
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IR PREZIDENTAS KO 
MEDIJAS LOŠTI 

KETINA.
NENORI PRIDĖTI ALGŲ 
VALDŽIOS DARBININ

KAMS.
sau-

DRAUGIŠKUMAS TARP 
JAPONIJOS IR SUV.

VALSTIJŲ.

TOKIO, sausio 24. — Ja- 
ponijos prei^ras grafas 
Terauchi kalbėdamas perų 
bute užreiškė, kad ryšiai

tijų darosi vis draugiškes- 
in. Taip šneka diplomatai. 
O ištikrųjų vieni kitus ga
tavi vandens šaukšte paska
ndinti.

431,537 KANADIEČIAI 
ANGLŲ ARMIJOJE.

WASHINGTONAS, 
šio 24. — EinH knlbos, 
prez. Wilsonas ketinąs 
dyti pigaus pragyvenimo di
etą. Jisai ketina pabandy
ti maitinties valgiais, kurie 
nekaštuos daugiau, kaip 25 
centus dienoje. Jisai bandys 
betgi tik tuomet, jei jam pa
ti pavelys tai daryti.

WASHINGTONAS sau-
ban-

AREŠTUOJA DARBIN IN - 
KŲ VADUS.

MELBOURN, Australija 
— Čia areštuota keletas dar 
bininku vadovu. Areštuoti t-
Peter Larkin, brolis esančio 
dabar Amerikoj airių darbi
ninkų vado James Larkin, 
paskui Glynn, Hamilton ir 
keletas kitų. Kaltinami jie 
valstybės išdavyste. Ačiū jų 
veikimui nepraėjo priver
stinas visuotinas kareiviavi-

OTTAWA, sausio 24. — 
Kanadiečiai davė anglų ar
mijai 434,539 vyrus. Iš to 
skaitliaus mūšiuose dalyva
uja apie 15,000 vyrų; ir apie mo sumanymas Australijoj. 
70,000 jau neteko anglų. 'Laukiama daugiau areštų.

natas nori panakinti nese
niai praėjusį atstovų bute 
bilių, kurs suteikia tarnau
jantiems federalei valdžiai 
darbininkams algas. Sena
tas paskyrė komisiją ištyri
mui, kokias algs gauna tar
naujantis valdžiai darbinin
kai ir kokias algas gauna 
dirbantįs tokius pat darbus 
pas privatinius kapitalistus 
darbininkai. Priešai padi
dinimo valdžios darbinin
kams algų senate nori paly
ginti ir vienų ir kitų algas, o 
paskui nelesti jokiu budu 
praeiti biliui, jei tik jis teik
tų valdžios darbininkams di
desnes algas, negu kad mo
kama pas privatinius kapi
talistus.

70,000 jau neteko anglų.
AUSTRALIJOS VALDŽIA 

PAĖMĖ CUKRŲ.

MANCHESTER, sausio 
24. — Metinėje darbo parti
jos konvencijoj vienas ^kal
bėtojų užsiminė apie prez. 
Wilsono pastangas taikyti 

i kariaujančiuosius. Susirin
kusieji pasitiko tai ilgu del
nų plojimu. Trokšta taikos 
Anglijos darbininkai, kaip 

[trokšta jos ir kitų šalių dar- 
;bo žmonės.

ANGLAMS STOKA PIRK- 
LYBINIŲ LAIVŲ.

LONDONAS, sausio 23.— 
Laikraštis Times praneša, 
kad Anglijos administracija 
Įsakius keliom statančiom 
anglų laivus dirbtuvėm, bu- 
davojusiom pasažierinius lai 
vus, pakeisti tą darbą ir bu- 
davoti paprastus pirklybi- 
nius laivus, kadangi šių pas
tarųjų dabar ypačiai reika
linga.

PASKANDINTAS IR 
ANGLŲ LAIVAS.

Netoli Schouvan kranto 
susirėmime tarp anglų ir 
vokiečių laivų paskandintas 
tapo anglų torpedinis laivas.
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Weed in Philadelphia Public Ledger.
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SYDNEY. — Australijoj 
valdžia paėmė cukrų į savo 
rankas. Daug kitokių re
formų padaryta,kad išrišus 
maisto problemą, nes maist- 
to kainos vis kjla ir kįla.

RUSIJOS GYVENTOJAI 
UŽGIRIA WILSONO 
TAIKOS IŠLYGAS.

PETROGRADAS, sausio 
24. — Nors Rusijos visuo
menė dar taip sakyti nesu
virškino kaip reikiant Wil
sono spyčiaus, pasakyto S. 
Valstijų senatui, vienok jau 
iš pat pradžios labai prielan
kiai jį pasitiko.

SAN FRANCISCO, sau
sio 23. — Šiuo laiku čia per- 
kratinėjama byla Thomas 
Mooney, kuris yra kaltina-. 
mas sąryšyj su ekspliozija, 
ištikusia San Franciscoje 
birželio mėnesyj, praėjusiais 
metais. Mooney priešai liu 
dija, kad jisai padėjęs če
modaną su bomba vietoj, 
kur ėjo paroduojantįs; nuo 
jos ekspliozijos tapo užmuš
tos šešios ypatos. Tuo tar
ifu ekspertas liudytojas tvi
rtina, kad bomba buvo mes
ta. Aladinas prokuratūros 
liudininkų parodymai prieš
tarauja. Ir abelnai, proku
ratūra neturi tvirtų darody- 
mų Mooney -kaltybės. Bet 
ką teismas nuspręs, dabar 
dar sunku pasakyt, ba mat 
labai jau yra vietos kapita
lui Įsipykęs kaltinamasai, 
kadangi jis nekartą vede 
pasekmingus darbininkams 
streikus.

U
V

® s

Europos laukuose.

PRIEŠ PAŠALINIMĄ Iš 
DŪMOS SOCIALISTŲ.

CARICINAS (Rusijoj)— 
Vietos darbininkai renka pa 
rąšus po protestais prieš pa
šalinimą iš Durnos kairiųjų 
partijų atstovų už obstru
kciją, kuria jie pasitiko Dū
moje buvusį Rusijos premje
rą Trepovą. Protestai siun 
čiama socialistų atstovų va
rdais.

PEORIA, sausio 24.—At
vežta iš oKlorados j Peorią 
45 vagonai bulvių. Vago
nus atlydėjo apginkluoti sa
rgai. Jau ir bulvės, reiškia, 
daboja sargai, kaip kad 
nigus vežant
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Francuzų kareiviai, atgaben ti Francijon iš Afrikos; apačioj (kairėje) rusai, kariaujantis Francijoj.

S. Mac-

nėjo

Antanienė ne

re:

Kail) nebuvo.
By dar viskas nepražuvo:

Tiktai niekam 
l ik tai nieką m
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Laiškai iš Lietuvos

beetive League”
V1S0-

tiems žmonėms, žemiaus 
paduodu laiškų sąrašą.

Laiškus galima atsiimti 
musų biure, 1140(4 So. Mi
chigan Ave., 3-čios o

kiekvieną dieną nuo 9 ryto i- 
ki 5 vai. vak. Nedėliomis
nuo
mis

Vizituotoja
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Paulina Street,
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Virsils Kazimieras 314 Kensington a 
X'istart Anton 1122 S Halsted st
Waitkus J os e ph 840 W 33 Str
Wahilis Longinas 10801 Michigan A

mėnuo nebegauna algų

2 TELEPHONE YAP<DS 2721 į
f DR. J. JONIKAITIS 1

▼ 33J7 So. Morgan St., Chic 
Kertė 38-čio Pl. ir Morgan gt.

J/
i

Banovicz Kazimieras 9120 
kinaw ave.

Baravikas Stanislav 
nes Avenue

Bartkevičius Mikolas
gan str. 1

Baskis Juozapas 1607
Bajnov Anna 919 XXr.
Berginski Antoni 4600 S. Paulina s
Bilikovicz Mikolas 1537 S. Hermit

age avenue.
Bobanaitė Malvina 1772 — 50 Court 

(’icero, III.

<8220
3119

Vinccn-
S. Mor-

av

Martutailis Jonas 670 W 18 Str 
Masalskis Aleksander 1852 Seward s 
Masiulevicz Stanislav 1258 Holt a 
Matkiewicz Jonas 3252 S Halsted st 
XIatkiewicz Pi.jusas 3252 S Halsted 
Matzus Ignac 3258 S Saclew ave 
Mickevičius Jonas 2334 S Oakley a 
Mikalauska Miss Domis 1358 S Pc-

Pocius Antonius 10731 XVabash ave 
Prezpoliwska Aleksandra 2318 Lea

vitt street
Pudzvelis Jonas 115 — 16 Str (?)

r

Mikalauskas Stanislavas 3337 Wal-

Pusouskienč Petronėlė 1835 Ganal- 
port Avenue

Puiris Kaspar 2013 Canalport ave
Putrius Gaspar 2013 Canaljjorl ave

Zeideris Juozapas 2334 Oakley av 
Žemaitis Antenas 534 W 33 Štr 
Zenkiewicz John 2023 W Division St 
Žilius Wincenty 2021 Canalport Av 
Zipryte Stanislova 670 W 18 Street

I Amerikos Lietuvių Mokykla

Mokina Angly kalbos

Zolpe Antoni 8716 Escanaba 
Žukas E 212 XV 47 Street.

MilasLs Anton 1012 S Canal Street 
Milickis Anton 3252-51 S Halsted 
Miller Chas, (del Donl Garbenis

L'ast Chicago, Ind.
Bamon John 1317 XXrentworth Avė,

Bracks V. 670 XXL 18 St.
Broksius Jul. 6159 Uni 
Bruzgulyte Elzbieta 3141 S Union 
Buczas Peter 918 XV’. 33 Str

Mišeikis Jonas 8436 Vincennes av

Būdžius Peter 918 W 35 St.
Buivid Atarta 2350 S. Leavitt 
Burneika Petras 1530 Arnold
Buszas Piotr 944 — 32 Str 
Bulatas Julian 1208 Chicago

Jacksonville, Fla
Butkus Benny 2207 XV 21 St 
Butkus John 4509 S. Paulina Str

ave. 
a

iv
Motikat Jurgis 1122 S. Halsted str 
Alurkunas Juozapas 2334 S. Oakley a 
Manartonis 670 W. 18 Str.
Xausakaitis Automis 1721 S Halsted

Deering
Nanartonis Bernardos 1710 S. Ruble

Avenue.
Norkus Eranz 349 Kensington ave
Norkus Vincentas 3105 S Halsted st

Cepauski Jonas 4b2. S 1 aiman ave 
Cibulski Peter 2297 S. Oakley Ave
(iinrlis M 2334 S. Oakley ave 
Czepuleonis Eranciszkus 10522 Indi-

Davidelis Kazimieras 119 E 107 St
Dinapas George 3144 S Auburn av.
Draugelis I) 257 E 115 Street 
Duplis Jons 370 Kensington ave

Erčius Aleksander 4450 S. Hermi-
Eolinas Adomas 2320 XV 23 Place
Gaeianis Aufras 2013 Canalporl av 
Gajzauskas Zigmonlas 190 S Ruble s 
Galdikis Alex 368 Kensington Ave 
Gahlikas F ? S. XVinehestcr Ave 
Garbenis Dominik 1951 Canalporl a

Giedrik Juozapas 1510 S 49 ave 
Gim.butaitc Stanislava 3249—53 i

Godlevska Petronėlė 2930 XV 38 St 
Gordon F 1416 S. T rumbui Avenue 
Grablauskas Juozapas 4437 S XXood

Gudauskis Victor 4301 S XVood St 
Jakubaitis Franciszkus 4441 S. Do

nore Street
4600 S Paulina St r
aveniu1.

Jcrusevicz Kazimieras 711 XV 19 PI

Jenkus
Juknis Bcneventuras 3252 S Halted 
Jurbikas Joną 933 XV 33 str
Jurgaitis John 5238 Lime Sir 
Jurevicz Anton 10726 Eldbrocke av 
Jurevicz Frank 2334 S Oakey ave 
Jurevicz Stanislav 3332 S Morgan st 
Jurgaitis John 3238 Lime Str 
Jurkis John 4543 Marshfield ave 
Jurksius I’rank 670 XV 18 str 
Jukubovski Stanislav 954 XV 19 sir 
Kakta Joseph 4535 Donore Street
Kanapcckas Steponas 3400 Auburn a 
Karalius Johan 10458 Torrence A-

Karlikauski Kazimir 1758 XX’ 47 Str 
Kasmanskis Toni 21547 Hermitage, a 
Katolevicz Dominik 4311 XX'ashing- 

ton

Klivis Kasimir 917 XV. 33 Str
Kniksta Matas 4430 Chicago, Ill., 

P,lackwell, XVis.
Kaczuszis Pavilas 10117 Commercial 

avenue
Končius Kazimir 715 XXZ 120 Str.

Krasauskis Kazimir 1765 Ogden Av 
Krovcr Aleksander 3249 Pierce ave
Krusas Kun. XV. 717 XV. 18 Street 
Kussaitis Peter 1607 N Ashland a v 
Lamsargis Mrs D. 4615 XXrentworth a 
l.uksevicz Juze 3252 S. Halsted St 
Lukscvicz Adolf 2842 W. 23 Place 
Lukošius Etanislav 4549 S Hermi

tage Avenue
Lu neck a s Anion 4405 S Wood Str 
Macikas Vincentas 4537 S. Paulina s 
Maculis Jonas 1923 S. Peoria Str 
Mačiulis Juozapas 4501 S Paulina st 
Mackievicz Marjona 957 XXr 19 Str 
Maculskis Petras 325 Kbnsingtorj_ ;i 
xialcwski Anastazia 831 W 34 Place

M

Ogintas Benediktas 1724 \V 47 Sir
Oksas Juozapas 2129 XV 23 Place
Pagarcckis Juozapas 3301 S. Morgan 
Pajarckis Xr 2334 S Oakley avenue 
Palioniukė Gracck
Paugaite Michalina 3019 Union av 
Pelrauskis Kazimir 
Pet cik ienas F 1719
Pelrovski Mathias 1370 S Daisied st 
Petrulis Konstanlas 3347 (?) Ave
Piorailis Monika 3252 S Halsted sir

3337 Wallace st
1600 S Union a

R 
R 
R 
K 
R 
fit

ĮV.

&

t

Bankauskaite OJesč 667 W 18 Street 
Budeline Antonina 1934 S Union Av 
Bumsus Petras 917 W 33 Str 
P»unavicas Jonas 3071 Throop Str
Husas Karolis 820 XV 33 Place 
Sadowski Mike 4459 Wood st

PIASTER 5Y5TEH

North Chicago.

Simulinas J 134 10 St N_Chicago IB 
Skirmaut Eran 1502 S 50 Court
K Skrupskis 1204 S Victoria, North 

Chicago, Ill.

Saulevičius Leonas 45 13 Marshfield

XVest Pulman
Smitas J 1706 S Halsted St
Smith Peter 102 XV Ohio str
Sobolewski William. 4644 S Paulina 
Svereckis Pranciszka 4944 Morgan s 
Stackus Peter 10444 Indiana ave 
Starneekis Stanislav 844 — 88 place 
Statkievicz George 8737 Commer

cial avenue
Stonkus Erank 610 W 18 Str 
Strolok C 731 XV 16 St

Mokykis kirpimo Ir designing 
vyriškų Ir moteriškųaprėdalų

Musų sistema ir ypntii- 
kas mokinimas padarys 
jus i i no vu u trumpą lai
ką.

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

Elektra varomos mali
no* musų tiuvimo sky
riuose.

Jus «sat« uikvieėiami 
aplankyti . ir pamatyti 
musų mokyklą bile lai

ku — dieną ir vakarai* ir gauti specialiikai 
pigių kaina laiko Mo mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jųsų mietą — bib 
etailės arba dydžio, ii bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. V. KA8NICKA, prineipalas,

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

Aritmetikos j
Knygvcdystės C
Stenografijos p
Typewriting
Pirklybos teisių C
Abel nos hist ori jos g
Suv. Valst. historijos‘1 
Geografijos 
Pilictystčs
Pi)Jitines ekonomijos 
Dailarašystčs

Mokinimo X’alandos:
) Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietų. ? 
į Vakare nuo 7:30 iki 9:30
š 3360 Emerald Ave. Chicago. į

M
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Magnetiškos Sukos
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.Xies gvaranluojamc, kad išnaikina 
pleiskanas ir sustabdo plaukų slin
kimų.

Jeigu nebusite jomis užganėdinti 
bėgyje 1 mėnesio, pinigus grųžinam. 

\ryriškos 25c; moteriškos 50c.
Pinigus siųskite sekamu adresu:

MAGNETIC COMB CO.,
Rockford. 111.422 Island

IRK

5

■
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KIEKVIENĄ dieną, kada tūkstan
čiai darbininkų išeina iš fabrikų, 
juos pasitinka vaikai, pardavinė- 

jantįs“NAUJIENAS”. Darbininkai per
ka ir skaito "NAUJIENAS”.

“NAUJIENAS” taipgi skaito inteligentai, biznieriai ir pro
fesionalai.
“NAUJIENAS” skaito moteris, merginos ir jaunuomenė, nes 
“NAUJIENOSE” telpa kiekvieną dieną daug naujienų, žinių 
iš karės, iš viso pasaulio, politiškų, moksliškų, apie sveikatą, 
apie moterų klausimą, apie jaunimo reikalus.
“NAUJIENOSE” telpa daug pajieškojimų giminių, kaip iš 
Amerikos, taip ir iš Lietuvos, pajieškojimų darbininkų ir vi
sokių apgarsinimų, kurie pasakys Jums, kur ką pigiai pirkti.

j Skaitykite ir platinkite “NAUJIENAS”, didį lietuviu dienraštį

“NAUJIENOS”
1840 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILI
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
. z - Musu korespondentų pranešimai

DONORA, PA.

“Naujienų" nr. 8 tilpo kores
pondencija iš Donorą, Pa. Ten 
paminėjau, būtent. kad Jau
nimo Batelis mokinasi du reika
liuku, kuriuos mano sulosi sau
sio 28 d. laike SLA. III-čia aps
kričio suvažiavimo, bet kaip pa
tyriau, tai vakaras ta diena ne- 
įvyks. Mat nekurie lošėjai atsi-

į lis. šitos koresp. aš nerašiau. 
Basiau tik tą, kuri tilpo “N." nr. 
293. Beje, “Tėv." nr. 19 paro
do, kad> p. Norkus surinko $575. 
Mums tečiaus žinoma, kad jis 
su savo pagelbininku tesurinko 
vos apie $15. Aišku, jisai pri
skaitė ir komitetui prisiųstus 
pinigus, kadi parodyt, jogei jis 
surinko didžiausia suma, bv tik 

(L V v-
gavus p. Yčo paskirtus $100.

palies, nuo kurio aš turiu daug' 
ypališkų laiškų, kai triksas.

Apie uzurpališkus (?) p. Ad. 
gabu; kis man čia neprisieina 
kalbeli: skaitančioji publika tu
rėjo progos matyti, kuomet J. 
J. Ad., aprašydamas “Lietuvo
je” Yčo ir Žilinsko buvimą San 
Fr., iškėlė juos augščiau devin
tų debesų. O ta pati ranka, t. 
y. P. Ad., “Keleivyje” nugrimz-

nuo v

PASARGA BANKO DEPOZITŪRIAMSlaimiu

WEST SIDE

nesąžiningumas

Kaip Žmogus Mausto
imi

įsuonu

įžiūri

sum

ne

Ne mokėk man

Dr. Schneider

Kalbama 
Lietuviškai 
Lenkiškai ir 
Rusiškai

Corner 12th 
and Halsted 

Streets

FRANCISCO, CAI

Jeigu renkatės Banką del savo taupymo 
atsargiai apmąstote vedimą ir stovį Banko, 
IŠSIRINKSITE—

mudu ir bul 
užtek tinai 
vys net I 
išgelbėjęs 
ko ir tt. ii

ciuose u z

na pastato, tą ant ry 
Kaip lik ma 
tu su jais pa

c.oj koresp. Ad. 
tos koresp. nerašę 
“San Franciscielis 
eilučių netvčia pi

LIETUMS BENTISTA
balandos: nuo 9 ryto Iki 0 vfc 

Nedaliomis pagal sutarimu
4772 So» Ashland Ava.

arti 47-to» fatv6s<

.Naujienų n 
kus, alsakydam 
nėlį, tilpusį “N

S. Norkus prikišti man, 
iš paminėjau mirusio žmo- 
vardą. Dar tas žmogus ne
miręs, kada aš parašiau

Toliau primetama, buk

PETROGRADAS, sausio 
24. — David R. Francis, A- 
merikos ambasadorius Pet
rograde, in teikė Wilsona 
kalbos kopiją ir rusų vald
žiai.

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

Ice Co, vice-prez. T.
jOZEF SI RYTA

kasi orius.
PERVIRŠDA $6,000,000.

KALB/uMA LIETUVIŠKAI

Darbavausi surengime L. D 
ne del vardo ar “uždarbio", be 
jausdamas kibirkštį meilės linl 
tu žmonių, kuriu tarpe aš gi

Laike medžiojamojo sezono 
(Nov. 30. 1916) Suv. Vaisi, už
mušta 86 žmonės.

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

suomenei akis ir apgaunąs N. 
red., o ištiesti tai pats N. i 
dumia tai višuonumei akis, žino 
nes nebeiškentę prašė 
kad aš išvilkčiau aikzštė 
etiškumą.

mc nukenicjusiems nuo Kares, 
paskui numažinome nuo $100.00 
iki $50.00, kad išbadėjusio ji 
lietuviai neapsiėstų. Paskui nu
tarėme (kuopa iš savo iždo) nie
ko pėduoti. Taip ir padaryta.

tokie žmones gyvena 
sykį apsiima, o 
Ką šiandie 
tojaus sugriau j 
žūčiai... Bet... 
darysi.

savo prierašus.
Pats P. Ad. kreipėsi prie red. 

kad ii išspausdintu jo “korės

Bdiškia visaip kandžiojo gylė 
gnaibė, bet kuomet jaučiai 

i baigė, art, tuomet viena mu
st rak t ant ragų ir pučia “i

Pilnai sulikdamas su 
ley išvedimais ga 
nieko ir nerašyti 
skaitau reikalinu

pažymiu, kad vienas kuo- 
arys “Kol,“ I I numeryje 
ardo visos kuopos tyčiojo- 
sorkaus ir Stanley, kad 
čia pradeda rengti L. D. 

Ten pat sakoma, kad kuopa ne 
davusi L. D. rengimui paskirtų 
$100.00, motyvavo kad geriau 
atiduos nukent, nuo karės. Bet 
nors keliuose protokoluose už 
Cašvla, kad tiek ir tiek paskvrė-

ių pačių 
gauna algą už menesi 
dieną. Stenografas už 
kiek ir kur atskaitų nebuvo/ c

P-as Norkus, matoma, trokšt; 
tuščios garbes. Jis sako, vie t i

Po priėmimo cgzaminacijos, jei .ii 
nevisai užganėdina jus, ncniokėkit man 
nė cento. Visai nėra nė skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
cija. ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilioti drabužiu. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do nenaturališką stovį, ir visai praša
lina visą spėliojimo darbą. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo justi kimo, jus neturė-

man alsaKe:
Kus link Pe- 

ilsiteiskite jam per 
tas pačias “Naujienas.”

Mat J. J. A. manė, kad aš su 
melagiais eisiu ‘na panic* bracie.’ 
Bet... del teisybes žodžių aš apie 
kaunierių n esi čiupinėju.

Beik tų J. J. A. atsiminti, kad 
gyvenime buna daug tokių atsi
likimų, kurių charakteristikai 
labai tinka- sena lietuviška Da

unio ir gyvumo Jūsų širdies.
ddo staigią mirti, gali apsireikšti bile laiku 

pamlimas pasakys. ATEIKIT— 
as geriausia yra. jums daryti,

čia privedu delališkai iš atskai
tos. Didžiausia L. J), auka, ne 
lik draugi jos nario, bet. abclnai 
lietuvio iš S. Fr. yra p. V. Akri- 
movich, sumoje 3 dol. .() drau
gijos nariai, neskaitant to “gri- 
noriaus” Norkaus, štai kiek su
rinko P. Adams $5.40; Fr. 
Mockus $3.63; Doykus $3.08, 
Bolinsky $3.12, Koblin $2.75, Ja- 
ton $1.15; taigi viso labo $19.73, 
Na o likusius $1 162.21, gal Ad.' 
rodosi, kad Dievulis iš dangaus 
išdrėbė, kaipo savo auką badau- 
j a i U icm s lietuviams.

Prie $200.00, kurie, per mane 
gauti iš Alaska Packers Ass; 
prie $100.00 nuo Welsh and p),;

smerkimui p. Ad. žygių, ir da 
sykį paaiškinimui i^dykų stovio.

Matoma, ne be “dinamito“ 
pakaušyje butą to “koresp.” 
štai jo maišelienė: ... “boikotuo
toji!. Burbut del to kad aš pa
rašiau teisybę į “N.” ()t, čia
jau “dinamito” vaisiai; nes vie
nu iš boikotuoto jų aš pavadinau 
lą, kuris rašė korespondenciją

sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jums atsiekiama.
■; tiesa prie X-Rav ir daktariškos egzą.minaci jos
NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS

r gerklės, chroniškų ir nei 
ypatingai pasekmingas pi) 
, taipgi privališku vvru i

Kas d( l užmokėjimo p. Stan
ley po $3.00 į dieną, turiu pasa
kyti, kad tas draugas liek mažai 
ėmė del to, kad norėjo, idant 
kuodaug’iau lekiu badaujan
tiems. l’žklaustas lain darbui 
žmogus iš “Y. M. C. A.” reika
lavo minimum po $7.00 į dieną.

Pirm negu kabinėtis Ad. rei
kėtų atsiminti, kad: kiekvienas 
darbininkas, kuris pasistengė iš
mokti kokį nors amatą, jau jo 
darbas proihiktyviškesnis, o 
kuris jgija penesnę pasaulio- 
žvalgą, tampa kompetentiški ša
lies tvarkyme ir gali atlikti rim
tesnių darbu, c c

Faktas lieka faktu. Mano 
laišką “N.“ nr. 30 1 ir (Vnbartinį 
P. S. skaitau užtektinu alsakv-

1900
W. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAR 

vice-prezidentas
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros 
CHARLES KRLPKA 

vice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

rungėjus. Girdi, tai mes per 
brangiai užmokėję stenografis- 
tui, lai vėl kalbėję nelietuviškai 
tai vėl aš paėmęs perdaug algos 
Pagalios skaitė pinigus tik

kuomet jus galite Įsigyti vien lik už 
dalelę paprastų išlaidą. Ateikite (nu
jaus pirm negu šis specialiu paaukavi- 
mas užsibaigs — ir leiskit X-Ray pasa
kyti tikrą teisybę apie priežastį jūsų 
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau
lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, suraski! tikrą
ją savo negalės priežastį, ir sulaupyki- 
te. galima, mėnesius heroika tingų ken
tėjimu. svarbiu komplikacijų, ar dar
gi pačią gyvastį.
šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoli 

ipgarsinimą, kuris suteikia jum

pos nariui ėmė išreikšti neužsi 
ganedijimą. Labai graudu pa 
sidare ir norėjau ('iii atgal prie 
savo ypatiško darbo, kuri Iii 
del L. D. buvau palikęs, bet dri 
K. Norkus savo tvirtu bildu su 
laike mane ir, kada kuopa atstu 
mė mus, veikėm tik du ir savi 
rankini.

SLA. kuopa užgimė tik jam 
bu vus į San Francisco. 'I'uo- 
tarpu kuopa sutverta tik pp. 
Adams ir Pagee pasidarbavi-

1^. i). surengė UI 
Norkus, ir jeigu ji 

nori žinoti kaip ta dieną būvi 
rengiama, tad pirmiau turi pa 
siteirauti pas rengėjus ir til 
(uomc'l, kuomet turės nors ma 
žiausį supral'imą apie lą darbą 
ra šy t i lai k r; i šči u (>s n a.

Kas nori matyt S. F. L. D 
procedūrą
17, o detališkos išlaidos alskai 
toje, pasiųstoje (b K.

I'AIGJ NELEISK $1.00 STOVeTI 
TARPE JVS IR SVEIKATOS 

------ATEIK------ 
PASITElRAt K

L. D. pavyko ylių pasekmin- 
gay Žinoma, jeigu bu tume tu
rėję “experience", tai L. 1). ne
būtų paėmus liek daug laiko, iš- 
kaščių ir butų davus geresnių 
pasekmių. Bet darėm taip, kaip 

o ar kas tam tiki ar 
darbo buvo daug.

Bet štai “korespondentas“ p. 
P. Adomaitis, narys 106 LSA. 
kuopos, neva varde kilų los kuo
pos narių laiko užgauti L. D.

prie $100.00 nuo A. F. Morrison 
ir iš keliolikos vielų po $25.06, 
priskaityti ir tie $15.00, kuriuos 
aš “su pagelbininku” sukolck- 
tavau gatvėse. (Latvėse taipgi 
(langiaus negu kas nors San. F.) 
Del to ant mano dalios ir išpuola 
toki gazdinantį Ad. suma.

I?a kliši

V. F. MASIIEK 
prez. Pilscn I.umber Co.

J. PESHEL
. sekr. Turk Mnfg. Co

GTTO Kl’BIN
Wilce Co. prez. Atlas

[Brewing Co

šis specialis paaukavimas yra geras bile dieną ii
Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir būdą I 

a.š vartoju moksliškas laba ra locijos metodas, tokias kaip bandxjmi kraujo 
šlapumo, ir tokiu būdu surandu tikri! priežastį justi negulės.

> c 1 1 U .*r H! t) Jųsų kraujo spaudimo, ]
Suranda žmonėse aiškiai pilnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, ženklai, kurie pai 

Kaip randasi jusu kraujo sudynai? Ar .jie smarkiai didėja? Ar jus pirm laiko senstale. Mano k 
leiskite' man išpasakoti ji,įsu širdies ir kraujo sudxmu paslaptis — tuokart galima bus jums tikrai p

ruso, jogei a 
mane rašvtu * € 
paskolin imą

kuomet pinigus 
Norkus da rinko ir tik 

pabaigoje pribuvo. Puškės alk 
darinėjo p. Bolinsky, o kiti skai
tė. Ten pat laukė visi rinkėjai 
ir rinkėjos ir pabaigoje man bu
vo paduotas surašąs, kad per
skaityti, ką aš ir padariau, iš
reikšdamas padėką visiems pa
sidarbavusiems.

Jveldamas sekanį 
darbą gal suprast

Turiu priminti, kad žmogus, 
kurio ranka rašyta augščiau įli
pusioji “koresp.", kuomet jam 
parašiau kokį Iriksą iškirto jo

mu. J aip ir d. il pradžią pa 
darė minėta kuopa, l ik p. J. J 
Adamsui apleidus S. Fr. ir kuo 
na aktvviškai nebeveike.

gu musų visuomene 
inteligentus, lai jie stumte siu 
mia juos nuo saves, o paskui vė 
rašinėja, kad lietuvių iuleligen 
tija išdydėjus, nenori su darbi 
įlinkais susieiti ir lt.

ja norėtų žinot 
\domaiti, tai a;

1553 W. 17th STREET. KAMPAS ASHLAND
VISAS ANTRAS AVGšTAS, CHICAGO, IL1

iviacocnas: viena r:
ir į dangų siunčia, 
to ir i skrynia deda

Nors tušti kasdieniniai ginčai, 
demoralizuojantii ji visuomenės

uodega."
< ’ c.

pusi korespou
c P. Adomaičio

H'oiaująs žmogus is jų pačių 
itskaitos,” tas “koresp." vėl ne

teisybę, kad tik jie, 
ir Norkus surengė

vyrui ir 
sęą žinoti, 

turėjau 
daug imtą patarimo pasekmingo gydy
mo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir 
pūslės kliūtis, reumalizma, dusuli,

THE
WEST SIDE TRUST “= SAVINGS BANK
Tvirta

Paranki Jųsų namams ir užsiėmimui, dėlto kad 
musų Direktoriai visi gerai žinomi, pasekmingi 
užsiėmime žmonės, ir musų valdininkai patyrę 
bankieriai.

šie faktai užtikrina Jums visišką saugumą Jū
sų nuolatiniam taupymui.
MUSU TURTAS YRA $5,500,000.00

Atdara
Pancdėlio
Ltarninko
ir Subatos

m oi erų ligų.
Jeigu jus turite galvos skaudėjimą 

silpną nugarą, apsvaigimą, jirielvarą 
atsiraugėjimą guzų, skausmus pilve 
murmėjimą žarnose, nustojima apeti 
to. nuovargį, nusidėvėjimą, pajautimą 
nerviškumą, ir palengva nykimą, ta 
x ra priežastis, kuri turi but žinoma 
i įus s< rgale ir norite greitai pasveikt,

namą Kūgi.
Man visai iicsvai 

lustą rašai “koresp 
riu kuomi -t jos lelp 
gi lik ki liais numeriais pirmiau 
tilpo koresp. apie' mirtį, o paskui 
“koresp.," kurioj tamsta tą žmo
gų mini būtent sulaužvme 
draugijos protokolo.

Atsakinėti i kvailus to “ko- c
resp.” priekabius, kokius gali 
stalyti (ik nesvarstantįs žmones, 
butų perdaug paika, bet kadan
gi jis taip dejuoja, kad dange*-

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAVPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

saugioje ir tikroje Batikoje. .28 metus teisingai vedamoje Batikoje.
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitą 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kai 
VVALENTY SZYMANSKI 

pirklys

pie D. D. Juk paties p. 1 agee 
mesimu ir buvo nutarta kad S. «• ?
F. nerengti jokios L. D. del ma
žumo narių draugijoje. Ir pats 
J. J. A. tuomet kryževojosi, kad:

> juokinga čia ką nors dary- 
išeis koki 5 rinkėjai, ko 

. juos da suareštuos; manys, 
savo kiemui) aukas renka.” 

Šiuos p. Ad. žodžius turi but 
atmena visi drg. nariai, jie* yra 
vieno laikraščio koresp. sky
riuje. Tuomet drg. Paget' pa
tarė paaukaul kiek nors iš kuo
pos iždo tam tikslui.

Dabar gi ir drg. Pagee stebi
si puikiais L. D. rezultatais, ir

dino juos dumblynai) lygi ausų. 
.Juk po šito trikso aš turiu pil
ną teisę manyti, kad ir ten rašč 
Alena ranka. Išeina kaip tas

Kurie sergate, kenčiate ir nusmik 
nę. pasimmdiikit šia didele auka. Tik
tai trumpam aikui aš suteiksiu X-Hay 
ir daktarišką examinaeija už 81.00. 
daug experlu ima nuo *5.00 iki S10JH), 
Ji.is nebusite priversti g\ 
du kiekvienam serganči 
moterci šioje apielinkėj(

man ypatiskai įsreisKe savo 
garbą: “Tamsta su Stanley 
darėte' vvi

jau, Kad p. NorKus įsikloda
mas atskaitą “T-je" nepamiršo 
savęs ir svetimtaučių, motyvuo
damas (?) priparodyti buk jie 
vieni surengę L. D., dargi kai 
kuriems boikotuojant ją. Jisai 
rašo: ... “vieną vakarą drg. 
Stanley telefonuoja iš San Fr. 
man į Sun Rafael^ kad l aštijiičje 
- f . VU L "» •'T''"*“’ -

6ūvo p. Adomaitis ir paskolino 
$40. Nusijuokiau, kad tai “po
litiškas” to vyruko žygis (mal
iny pachali) bet tegu bus nors 1 - 
nas kreditorius iš visu lietuviu." I l

Ir tatai vadinasi teisybe*. Kuo
met paskolinau pinigus, tai ir 
p. Norkus tuoj įėjo. Poliau jis 
drįsta prirodinėt, buk aš buvęs 
vienas L. 1). “boikotuotoju". 
Tui'but dėlto, kad parašiau tei
sybę į “Naujienas". Aš nenorė
jau, kad tas rengimas išeitų ant 
juoko. Aš dargi gavau 1 rinkė
jas, jų tarj)(‘ vieną svetimtautę.

'fa sunku darbu gal suprast
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30 vai. vakAsmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo

Redakcijos Straipsniai

K. ATSIŠAUKIMAS

mų, 
rios

Vadinasi, jeigu ne konku
rencijos pavojus iš Anglijos

ŠOVINISTŲ 
AKLUMAS.

Prezidento 
kalba.

Patriotiškas 
ginčas.

MOTERŲ BALSO 
. NUM.

metams $5.00
........... $3.00
........... $1.75
........... $1.00
........... $6.00
........... $7.00

nęgu Schwabo

šiemet antra tiek turi 
pernai mes išleidome 

lyga “Kudi- 
šiemcl ke

peniai pra

kais.’* Juo labiau stiprėja 
jų tarpe vienybė, tuo leng
viau jiems darosi didžiausia 
žmonių plėšimą varyti po 
patriotizmo skraiste.

pradėjo kritikuot ją 
apgarsini

muose per laikraščius. Sek
retorius Daniels 
versta

Terms of Subscription:
Tn Chicago, by carriers, per week, 

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

Outside Chicago, by mail, one
$5.00
$3.00
$1.75 
$6.00 
$7.00

kentėjimus. Baigti karę, 
“nesutriuškinus Prūsų mili- 
tarizmo”, reikštų neatsiekti 
to tikslo, vardan kurio tal
kininkų valdžios šaukė žmo
nes prie ginklo; reikštų ap
vilti tuos žmones ir užtrau
kti ant savęs jų kerštą.

jos nemoka prie 
— nemoka, arba 
Todėl šis naujas

viena tegul neatsisako, kad 
ji nieko negalinti veikt. Vi
sos ras ką veikt, jei tik tikro 
noro bus.

Progi'csy- 
išleido 

numerį, 
pirmos- 
straips-

Amerikos kapitalistai ste
ngiasi ir to atsiekti. Ir ne 
vienos tiktai Amerikos. Vi- 

nori to 
jie visi vienijasi i

kurenciją savo tarpe. Jie 
tuo tikslu organ i z u o j asi 
tarptautinius trustus ir ki 
tokias kombinacijas.

To organizavimosi rezul 
tate kapitalistai turi galimy 
bę kelti ir kelti kainas ir ka 
rtu nepasi rodyt “nežmoniš

centralės valstybė* 
sumuštos. Jos mano 
pergalėdamos vokie- 
?s suteiktų savo žmo 

nėms patenkinanti atlygini

sti kapitalistiškieji politikos 
^veikėjai. Ir jisai turi drą
sos viešai išreikšt savo nuo- 

i monę.
Prezidento žodžiai para

gins Europos diplomatus 
įsva- Raičiau pažvelgti į dalykų 

taikos šalininkams 
jie bus didelė parama.

ni jimas eis tais pačiais keliais, 
kaip pernai ėjo. Tik, maty
damos, kas musų laukia, mes, 
drauges, da smarkiau turime 
stoti į darbą. Pernai užaugo 
S-mas 26-mis naujomis kuopo 
mis — 
užaugi 
vieną naudingą 1 
kių priežiūra” 
lias turim išleist 
dėjome leisti “Moterų Balsą’ 

šiemet jis turi d.’u kartu pa 
dideli, sutraukti antra tie! 
rašytojų, platintojų ir skaity 
tojų. Į darbą, draugės! N<

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

European countries, 1 year
negu svetimos sa 

Ir vis dėlto A 
amunicijos fabri

iki šiol, deje, E. >. iwzm- 
rin t įstojimo į Socialistų Parti
ją, politišku veikimu beveik vi
sai neužsiėmė. Kaip ji buvo 
gryna propagandos orgairfrS&cl- 
ja, taip ir lebepalieka. Dėlto ji 
taip silpnai ir progresyvuoja. 
'falai suprasti jau butų laikas

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

savaitėje. Pačtu siunčiant, 
Mcagoje metams $6.00, pusei mc- 
I $3.50.
Kitur, ne Chicago] 
Pusei metų.........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam .

Daniels nebūtų turėjęs ką 
atsakyt ir j $500 reikalavi
mą už kiekvieną šovinį.

Taigi, kad Schwabo ir Da
nielso supratimas apie kai
nas butų vienodas, reikia ti
ktai prašalint iš kelio Schwa 
bo konkurentus. Savo šaly
je Amerikos plieno fabrikai! 
tai to jau atsiekė. Vienas 
kitam jie negadina biznio,

fabrike; reikia paduoti ranką 
socialistams, stoti j jų eiles, 
nes tik jie vieni tikrai kovoja 
prieš kapitalizmo tvarką, ku
ri iššaukia m iii turizmą, vis 
didesnį ginklavimąsi ir karus 
gimdo.

baisioji Europos 
Tas pats bus ir čia. 
arianti su viena 

valstybe, tuoj įsimaišys ir ki
los, ir be pasigailėjimo skers 
nekaltus žmones.

Tai kam tu, motina, auklė
ji savo kūdikį, Tai kam tu jį 
didžiausiuose sopuliuose gim
dei, naktų nemigai auginda-

minių organizacijos mes gali
me1 atsiekti socializme) tvarką. 
Dėlto stiprinkime. Draugai, 
organizaciją, rūpinkimės jos 
reikalais!

Viena šito atsišaukime) klai
da betgi reikia nurodyti. Jo au
toriai mini ei u sąjungiečių užda
viniu: socializmo moksle) studi
javimą (ir, žinoma, skleidimą 
ir organizacijos stiprinimą. Bet 
jie užmiršta dar vieną uždavi
nį, būtent: politišką veikimą. O 
šis uždavinys kaip tik yra svar- 
Liausis, ir jo nuolatinis užmirši
mas neša didžiausia pragaištį 
Ii< tuviu socialistu judėjimui.

rėš šiandie 
valdžių nenoro 
jimo teisingai elgties 
del tai jisai ir mano, kad ko 
kia tai “viršesnioji jiega” 
prievarta sulaikanti atski 
ras valdžias nuo piktų žing 
snių 
res.
nioji jiega
mani momente pildyt savo

Lietuviu MoterųC «.

vis Susivienijimas jau 
ketvirtą save) laikraščio 
Jisai indomus, kaip ir 
nie ji. Įžengiamamjam 
nyje “Moterų Balso” redakcij 
atkreipia save) skaitytojų dom 
į militurizmo augimą šioje? št

mokslas. Antras 
line organizacija, 
negalima atsiekti 
surėdymo.

Kas yra socializmo moks 
las, Amerikos lietuviai dar 
bildukai jau pusčtinti žino 
Drąsiai galima tvirtint, jot 
trečdalis Amerikos lieluvii 
darbininkų daugi 
žiau jau pažįsta, 
cialistai eina ir kas yra sočia- 
lizinas. Dabar melas eiti 
prie sekame) laipsnio, tai yra 
prie socialistų organizacijos 
budavojimo-stiprinimo. Or
ganizacija ir socializme) mo
kslą gali pasekmingiau minio
se platini, ir palįs joje' veik
dami, gali nelengviau išmoki 
patįs del save) ateities kovoti.

Be, tinkamos organizacijos 
ir socializmo mokslo platini
mas pradeda skursti ir prie iš
sigimimo eiti. Pavieniai žmo
nės, savo rizika socializmo 
mokslą skelbdami, lengvai ga
li iškraipyti ir iškraipo, jeigu 
jų interesai juos verčia tatai 
daiyti. Pavienių žmonių so
cial imp mokslo plnlinlmas

suprasti klesinį 
visuomenės po- 
rodosi, kad ka- 
kįla tiktai del 

nemokė-

skira šalis arba šalių kombi
nacija. Lygos pareiga bu
tų neprileist valstybių prie 
atnaujinimo panašių sker
dynių, kaip kad dabar eina 
Europoje.

Šituos Wilsono išvadžioji
mus sutiks plačiausia užuo- 

Labai indomu, kad prezi- jauta žmonyse. Juose yra 
ntas Wilsonas savo kalbo- trukun^j ir silpnų pusių, bet 
>e jokio pasigailėjimo su- karty jie pasižymi ir tokiu 
jkina tą pergalės svajo- ideališkumu ir prakilnumu, 
ROtoai nesigilina j tai, kokių sunku buvo ir tiketies

Juk ištiesų. Jeigu yra tiesa, 
ką sako savo a įsišaukime Pildo
masis Komitetas, kad apie treč
dalis lietuvių darbininkų jau e- 
są daug-maž apsipažinę su so
cializmo tikslais (mes manome, 
kad ta nuomonė perdaug opti
mistiška), tai kodėl taip ne
proporcionaliai maža dalis lietu
vių darbininkų priklauso L. S. 
S-ai? Socializmo tikslus jie va
rgiai niekina. Dalykas tame, 
kad tarpe šios dienos ir socializ
mo įvykinimo yra ilgas kelias, 
kuris reikia pereiti. Eiti tuo ke
liu reiškia kovoti. šiton tai 
praktiškon kovon ir reikia in- 
traukli darbininku minias, id- s
ant jos pamatytų organizacijos 
vertę ir naudą. Kol to nedaro
ma, darbininkai nemokės bran
ginti organizacijos. O kaip tuo
met ją stiprinsi?

N 3 Red St
»Panedėlyje prezident 

Wilsonas pasakė Suv 
tijų senate labai 
kalbą apie taiką, 
pasakojo, kokius 

jisai yra padaręs 
greitinus taikos 
Europoje, kokias 
tie jo žingsniai turėjo 
kiomis sąlygomis taika tu
rėtų but įvykinta.

Šitos prezidento kalbos 
tekstas buvo jau išanksto 
išsiuntinėta Suv, Valstijų 

atstovams visose šalyse, ir 
iiajnteik-ė jį tų šalių val
džioms.

ma. Jis užaugs Kapitalistų 
kanuolių pašarui, jei musų 
minios nesusipras, neatidarys 
savo akių ir, padavusios ran
ką savo draugams darbinin
kams, nepradės išpaskulinių- 
jų kovot prieš tą piktą. Ir 
nuo tavęs, jaunoji mergele ir 
moteriške, išplėš tą numylėti
nį ir vyrą ir nugrus jį į kažin 
kokius nepasviečius, o tave 
įstums į neišpasakytą vargą, 
jei tu tylėsi, jei nesirupįsi ati
daryt savo akių ir suprast, 
kas aplink tave darosi, jei ne

stosi į kovą prieš visą dabar
tinę kapitalizmo tvarką, ži
noma, tu viena-nieko nepada
rysi; užtat reikia telktis į bu
riąs, reikia organizuotis, rei
kia rašytis j musų Susivicniji- 

rcikia stoti į unijas, ku- 
padeda pagerint darbi-

Pirmis Lietuvių Dienraštis Imerikojo 
JLttdžia NAUJIENŲ I3ENDR0VE Ine

Kasdien, Išskiriant nedėldienius

agitacijos ir propagandos orga
nizacija. Reikėjo padėt daug 
energijos, kol pavyko i n trauk t 
ją i Socialistų Partija,. Bet da
bar jau ji yra partijos dalis, ir 
todėl ji turėtų ir elgties, kaipo 
tokia. Parlija-gi yra visų-pir- 
ma “politinio veikimo aparatas” 
(kalbant drg. L. Trockio žo
džiais). Jeigu ji nefunkcionuo
ja (neveikia) taip, kaip tokiam 
aparatui pridera, tai ji neatlieka 
savo pareigos.

First Lithuanian Daily in America 
Published Dailg Except Sunday 

BY THC 
LITHUANIAN NEWS PU 13. CO. Inc

Dabar jau, lurbul, visos 
sesulės mato ir supranta, ko
kiu gerovių ir laisvių atnešė

Puikinu' nuosakus savo vei- c
kime. Nepasiduokime jo
kioms pašalinėms inlakoms, 
kuriomis norėtų musų orga
nizacijoje chaosą palaikyti. 
Tegul sau kalba, rėkia, rašo, 
kaip kas nori ir kaip jiems jų 
asmeniniai ar privatiniai in
teresai diktuoja; o mes, są- 
jungiečiai, dirbkime savąjį 
organizacijos darbą. Pakanka 
visų šventųjų ir nešventų
jų naudai darbuotis; metas 
organizaciją stiprinti ir jo
sios reikalais rūpintis. Nes 
kol darbininkų organizacija 
nėra pakanka.mai stipri,vi
suomet visokios vesulos ją 
blaško, įvairiems die vams ve
rčiama tarnauti. Visi ją glo
boja, kaip meškos bites. Juk 
mes ir iš praeities pakanka
mai patyrimo turime: juo da
ugiau visiems dievams tarna
usi, juo didesnę naštą sveti
mų sunkenybių ant savo pe
čių užsikrausi; o kada pane
šti nebegalėdamas, bandai nu
sikratyti, tuomet tave jau 
baudžia, nenaudėliu vadina. 
Gana to. “Geriau vėliau, ne
gu niekad”! Tegul sau daro, 
koip kas išmano, o mes uoliau 
savo organizacijos darbo stve- 
rsimčs.

Pirmas musu uždavinys — 
socializmo 
— sočia Ii s- 
be kurios 
socializmo

valdžia, duodama 
jiems progos tą pelną įgyti, 
elgtųsi taip-pat patriotiškai. 

Kiekvienas suįikš, kad 
Danielso patriotizmas yra 
švaresnis
Bet ąr yra ferpe tų dviejų 

. patriotizmo rųftių koks pa- 
kvmą, kaip buvo išpradžių matinis skirtunas? ; ’

dargi neatsisako ir profeso
riai, vadinamieji teisybės ske
lbėjai. Pavyzdžiui, profeso
rius Sokolovskis, kaip cituo
ja d-ras Gaigalaitis savo po* 
lemikdj su profesorium Briu*

Naujasis LSS. Pildomasis Ko
mitetas, susidedąs iš drg. J. Šu
kio, J. V. Stalioraičio, J. A. Be
kampio, J. Jukelio ir A. Žolyno, 
paskelbė “Kovoje1” ilgą, truputį

Amerikoniškos firmos ve-,mos

nėra pakankamas to/tel, kad 
nuolatinio visuomenes judėji
mo bangos lengvai gali vio 
non ar kiton pusėn jį nublo
kšti, drauge ir pasitikėjusius 
juo suklaidinti.. Organizaci
jai ne taip lengva nuo tikro
jo kelio nuslysti, kadangi, ji 
yra visuomenės dalis, organi
zacijos ryšiais surišta. Vienas, 
antras jos narių gali nuslys
ti nuo tikrojo kelio, bet orga
nizacija nenustoja juo ėjusi. 
Ir ji lengviau gali tokia dva
sia auklėti savo narius, kad 
jiems nebebaisios butų viso
kios audros.

Wilsono kalbą reikia žiūrėt, 
kaipo į naują mėginimą pa
daryt intekmę į kariaujam ’protų ir jausmų stovį 
eitjjų šalių valdži 
vertus jas greičiau pradėt venimui 
taikos derybas. Kada prezi
dento nota, raginanti Euro
pos valdžias pasakyt savo 
taikos sąlygas, davė nepa
tenkinančius rezultatus, tai 
jam tuo tarpu daugiau be
veik nieko ir nepaliko, kaip 
pasakyt kalbą, kuri atgaivi
ntų diskusijas apie taiką. Iš 
tų diskusijų turi kas-nors 
paaiškėti.

Prezidentas, matoma, ir 
turi vilties to rezultato at
siekti savo kalba. Jisai ži
no, kad taika neužilgio gali 
ateiti. Tatai jisai užreiškė 
savo kalboje net du kartu. 
Visos Europos šalįs trokšta 
taikos, tik 
jos prieiti 
nedrįsta, 
prezidento 
turėti daug reikšme 

Didžiausia kliūtis 
šiandie stovi ant kelio t 
kai, yra 
jsivaizdinimas, kad jos pt 
valančios tęsti karę tolu 
koliai 
nebus

Lenkai gi matydami, kad 
jų melas apie vienodumą ir 
broliškumą lietuvių su lenkais 
išdraikytas, ėmė iš pykčio ir 
apmaudo šmeižti lietuvius vi
sokiais budais, manydami 
nors tuo jiems jei bent ne at
keršyti, tai pakenkti. Nuo

bet šiaip jau gana gerą atsišau 
kimą į sąjungiečius. Tarp k( 
kita jame sakoma:

jeigu taikos sutartis juos
priimtų? Wilsonas siūlo dėjai užpyko už tai ant vai 
įsteigti taikos palaikymo džios 
Lygą. Ton Lygon turėtų į-^apmokamuose 
eit viso pasaulio valstybės 
ir ji turėtų sudaryt tokią 
“viršesnę jiegą“, kuriai ne-

siulusi, bet ir tas negelbėję
Bet ai

ta Anglijos firma?
tol ne. Schwabo kompanija škomis
vienam, vos dvejetas dienų skų” Schwabo kainų?
atgal paskelbtam, savo ap- tikro rubežiaųs nėra

Šitas amunicijos kompani- uždirbti jiems 
jos ir valdžios atstovo gin
čas iškėlė aikštėn navatniu 
dalykų.

drą-(Anglijos firma sutikusi pa- kad Amerikos fabrikantai sų šalių biznieriai 
priemonių jos užtikrini- gamint reikiamą laivyno de- reikalauja perdaug, tiktai paties,
. Kaikurios tų priemo- partamentui amuniciją daug tuomet, kuomet atsirado daiktą, kad panaikinus kon 

griežtai prieštarauja pigiau, negu kuri-nors Ame-.konkurentas, kuris sutiko

lietuviai su lenkais nėra gavę 
iKTpiklausomybės, o jau jie var
žosi tarp savęs už teisę vieni ki
lus skriausti. Patriotiškoj lenkų 
ir lietuvių spaudoje tos varžyti
nės iššaukė aštriausių ginčų. Ve 
kaip aprašo lenkų šovinistų už
sipuolimą tūlas p. Ignas Jur
kūnas, “Lietuvoje”:

valdžios 
lies firma 
merikos t 
kantai reikalauja, kad. val
džia būtinai duotų užsaky
mus jiems. Duot pasipelnyt 
Anglijos biznieriams esą ne
patriotiška.

Kaip išnaudoja valdžią tie 
“savieji1” biznieriai, galima 
šiek-tiek numanyt iš sekre- 

galėtų prašalinti ka- ’toriaus Danielso nurodymų. 
Na, o jeigu ta “viršes- 'jisai, atsakydamas Į Schwa- 

itsisakys reikia- bo priekaištus, pašakoja to
kį atsitikimą: Kada tūli A- 

pareigą, arba jeigu ji pana-Įmerikos fabrikantai patyrė 
ūdos savo “galią” tam, kad .1914 metais, kad Hadfields 
pačiai pavergus silpnesnia- (Anglijos firma) ketina pa
stas tautas, užgrobus naujų sisiulyt priimt laivyno de

partamento užsakymą, tai 
jie numušė savo kainą nuo 
($500 iki $315 už kiekvieną 

valstybes 14-os colių šovinį, tuo budu 
Norint į-1 suteikdami galimybę laivy

no departamentui sutaupyt 
$1,077,210 ant vieno tiktai 

užsakymo.

Vals- Įstovumui 
indomią

Jisai pa- bia šios ša 
žingsnius prezidentas

d pa- turi but be pergales.“ Ir pri
ekinių rodinėja tos minties teisin- 
ikmes gumą: Pergalė reikštų tai- 
ir ko- .ką, priverstinai įbruktą pra- 

ilaimėjusiam, reikštų sąlygų 
i padiktavimą pergalėtam,-
'jam. Tokios sąlygos butų 
Ipriimtos, kaipo pažeminimo 
ženklas; tokioje* taikoje bu
tų nuodingas gylys, kartu
mas, nepasitenkinimas, ku
rie neduotų jai būti pasto
via. Tiktai taika tarp lygių 
gali but pastovi, tiktai tokia 
taika pagimdytų tinkamą 

tautu 
sugy-

kas pergalės, kas ne, bet ji 
sai aiškiais žodžiais priro 
do, kad svajonės apie perga 
lę dabartinėje karėje yr; 
pragaištingos. Jos gręsia gali h. _ kas tu()met, 
pavojum busimos taikos pa- jr 

farvlum įsiklau- i q a\< 
. , .v i i . ;kad y r tai, ka visa laika skel-1 , ’ 4 , . stumiasocialistai, .’ivieną ] 

'steigt pastovią taiką, reikia 
(prašalint iš žmonių visuo
menės tuos reikalų priešin
gumus. Kitaip svajonės a- 
Ipie pastovią taiką svajonė
mis tik ir palieka.

To Wilsonas nesupranta ir . , ,
suprasti negali; jeigu jisai fabrikantai butų nulupę
tatai suprastų, tai jisai ne- ^ihoną dolerių suvirsum 
butu šių dienu tvarkos ap- jaugiau. Tai butų buvęs 
gynėjas.' Bet,' to neveizint, ,extra P®1"?8’ nes, abejonės 
jisai'mato visgi daug toliau'.n®ra’ kad Jan^da,mi. SO1 
ir daug aiškiau, kaip papra-|v.imus P.° $3i5 ^kiekVieną 

jie turėjo gerą pelną.
’ Iš šito fakto matyt, kaip 
supranta patriotizmą fab
rikantai. Patriotizmas jų 

1 akyse yra teisė lupti ekstra 
pelnus nuo savo šalies. Ne
nuostabu, kad laivyno sek
retorius tokį patriotizmą 
griežtai pasmerkia.

Ponas Daniels vadina 
Schwabo užsimahymus ne- 

įpatriotiškais. Bet kas yra 
patriotiška jo paties, Da- 
inielso, supratimu?

Laivyno sekretoriaus at
sakyme į Bethlehem Steel

ran 
“Departa- 

Iii JI.

Bethlehem mentas geidžia pavesti visus 
(Steel kompanija, kurią kon-(užsakymus Amerikos fabri- 

autoiitetą privalo troliuoja p. Schwab. ^kantams, jeigu jie statys 
l oji kompanija daro pa-'žmoniškas kainas ir gamins 

i iš amunici- šovinius, kurie tinka laivy- 
jos gaminimo. Kad jos pel- 'no reikalavimams. Vien tik* 
nas neitų mažyn, ji nori ^visiškas nepasisekimas kan- 
gauti kuodaugiausia naujų Iriausių derybų ir atsišauki- 
užsakymų. (order’ių). Bet mo į patriotizmą mažos plie- 
Suv .Valstijų valdžia nese- 'no fabrikantų kuopelės, kū
nai ėmė ir atidavė vieną di-’rie praktiškai turi monopolį' 
delį užsakymą vienai AnglL'gjame biznyje, privertė val- 
jos firmai, o ne Schwabo 'džią statyt šovinių dirbtuvę 

daryt kontraktą su sveti- 
šalies pasiulytojais.“'

Taigi, jeigu Amerikos fa
brikantai nebūtų perdaug 
begėdiški, jeigu jie statytų 
^žmoniškas kainas ir gamin- 

buvo pri- tų tokias prekes, kokių rei- 
atsakyti į tą kriti- kįa valdžiai, tai pastaroji 

skaitytų savo pareiga duot 
i, o ne svetimos 

šalies biznieriams. Imdami 
žmonišką pelnį, Amerikos 
fabrikantai elgtųsi patriot!- 

Bethlehem Steel kompa- 'gkai; ir valdžia, duodama 
nijos viršininkai kaltina lai
vyno departamentą už tai, 
kad jisai atidavė “džiabą” 
svetimos šalies firmai. Tai 
esą nepatriotiška. Kompani
ja, girdi, apsiėmė net pi
gesne kaina išdildyti užsa-

prezidentas išreiškė da ir 
daugiau svarbių ir gerų mi
nčių. Jisai pasakė, kad ka
rės pastovumui reikią, beto, 
užtikrinti visoms tautoms 
laisvo gyvavimo ir plėtoji
mosi teise. Kiekviena vald
žia savo 
turėt, tiktai kaipo valdomų
jų žmonių suteiktąjį įgalio- sakiškus pelnus 
jimą. Todėl joki 
negali valdyt tautą, kuri bu
tų tam priešinga. Toliaus 
prezidentas Wilsonas išsi 
reiškė už pilną jurų laisvę ii 
už ginklavimosi sumažini 

kuri
Bet kaip padaryti, kad ši- 

talkininkų valdžių tie principai butų pildomi, kompanijai

iš galingos kapitalistiškos 
valdžios atstovo.-

Prezidentas paniekina 
įkaręs ir užkariavimus; per
mato valstybių lenktyniavi- 
įmo ir ginklavimosi pavojus; 
'ragina prie pastovios taikos garsinime pripažįsta, kad^vyno sekretorius pripažino, 
ir siūlo eilę svarbių ir 
siu 
mui 
nių 
kaip įsisenėjusiai visų diplo- rikos kompanija. Reiškia,'daug pigesne kaina išpildyt 

jri ne tik Bethlehem Steel, o ii 
visos šios šalies kompanijos;konkurento nebūtų buvę, tai 

Stambiausia yda Wilsono norėjo daugiau nulupti nuo 
kalboje yra visiškas jo 

pajiegimas 
dabartinės

Šitiems prezidento 
džiojimams mes pritariame’stovį, 
pilniausiai. Kaip jau sakė
me, socialistai skelbia tatai 
jau senai.

Vargiai. Kas nurodys |ned 
pigesne kaina, kaip rubežių tarpe tų kainų, ku- lieka dabar tik prašalint sve 

rias Daniels vadina “žmoni 
nežmoni
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jeigu neims.
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Jonas Klevas.
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vieno profesoriaus,
“Faktai duodami nedelto,

žinom, suprantam, kuriuos ma
tom? Geriau 
žinau.

inamo, vienok jie to nemato, ne
savo

I. Atleistina, lai bu 
metai... (Gink

’A

A

•4

kuomet sako 
o jeigu nežino, 
nieko pasakyti 

pertikrinti. Keblumas dįdžiau-

nau, 
informacijų. 'Tuosyk apsirciš-

Žino-
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Vatdllos Ainis.

Du Likimu

Du jaunuoju bernužėliu

Jiem laimelė-lemėjėlė

O beturčiui jautrią širdį,

Tn rti n gą j a i n mergužėlės 
Vainikėlius pynė,

vieli stiebus paliko.

'Skurdas, ašaros teliko.

Turtingajam pasimirus, 
Kunigai lydėjo,

Reikia Susiprask

Tarpt* debesėlių, 
Verkė jauna mergužėlė 
Savo bernužėlio.

Njaikin’ vargai mergužėlę,

Rieda tankios ašarėlės

Nieks nes gaili mergužėlės

Runojo ant rankelių, 
Mąstė, kur yra teisybė

Rods, kad myli, tikrai

Bet dabar sako sesutėms

težiūrėti vien į grože 
ir jojo vikrumą, 
Bet žiūrėt, kad turėti 
Tiesos, mandagumo.

reiškiai nevien lik tarpe ne mo

sakyti apie jam ar jai nežina- 
muodius daiktus, kad) “žinau“ 
vietoj nežinau, yra žemos rų-

rimo melas.

tai virsta pažeminimu, negali 
atnešti. Geriau pri 
nežinau, nes žodi' 
šiame a t vėju j e v ra

žodį “nąžinau
... Be not

Kuomct ypata prisipažįsta 
Jkad pežioo, galima jai pasakyti

niu.

to šono,, lai yra, kad nežinia ar ? J^> z
Dievas yra ar nėra. Nepaaiš
kinsi jiems, kad Dievo niekas

šiame.
kai, tiki, bet nežino į ką, nes 
Dievas mainosi pagal

nėra

niekam nepasirodė.

aiškinti apie dalykus

pastovumo ne 
be fundamento.

apart tamsuoliu

tikėti, jeigu jis teorija aiškina ir

nie 
tas,

mus, stotu i tiesesni
V 4

giau galėtu nuveikti.

žinau. Siuomi parodytų savo 
intelektuališką teisingumą.

Prisipažinimas, kad nežinau 
nėra nusižeminimas, aprekški-

lai. Jautrus žmonės greitai per
mato minties tikruma ir tik

L

mandagumo delei gali nieko ne-
(‘gali apie vis- 
Geriau pasisa-

menės labui.

Mielo

ms protas ne

kyklų tai mokinimąsis, kaip 
rodykle vartoti. 

4-

lai gi
sutems. Ir jų ga 
visuose' miestuose

kai nenori
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var

man

doleriai.

ai nekurim

nevažiuosi,

inome!

me,

rais

kadi smpinigais toliau

tais daugiau

važiuosi,

Dai

Milionai darbininku

P. Kaminskas.

Laisvė
malonus

nežmoniška

'nas nori

liuoso laiko turim, nes

nas žino, kad turime dirbti visi.

įvairiuc c

Juk iš jų. nekuria dar sunkesnius
darbus dirba negu mes jaunuo-

mus sesutėms visai nerupi pasi
darbuoti visuomenės laimi

graž’iai jas surašo, 
žinoma,

su džiaugsmu
1 J

kimi' mes ją k

teikiamomis gi

niu vėjaliu ir gaivinančiu lie
tum, o pamatysimi' kaip

darbininkų tironu; nevalia jam
lino lemos.

mcn\ ilu metu mes uire-
4 4

no. jei ir “.Jaunuomenes Skyriu-

Jau

ma

Ii i bažnyčia, c * c

tas neleidžia; vienas nori prisi-

kunigužių vergas. 
Jauna mergelė, kn 

» gėlelė, auga prie

l ėčiau, pradėdami naujus me-

klausimus.

dasi jaunimo, butu sutvertos J «> 7 4

Manding

ir i- c

vien

n

kuomet jau ją

visuomenei.

lai jus mylės ne Iii

šioji jaunuomene.

t 'ž lai, mielos sesules,

O meilužius tikrus rasim, 
Kaip paJiausim snaudę...

La i m u te.

Darbininko Likimas

lovos, sudžiu v tįsio inks rankomis

minė, kad dar taip nesenai, jis

draugu ir duali
giu.

. visi jį užmiršo,

ir jam kokios nors

mis ir ėmė griaudžiai verkti..

drebančiu balsu

gimė jo

h visokiais savo nemorališkais 4
klausinėjimais pradeda pančio-

I uo la
biau, kad ten yra žmonių, ku
rie turi jaunuomenėj intekmę ir

ant galo ji pati sunyks, nors 
mes ją laistytume ir šikb 

•I t. c- <

gink imi' no šalčio, nuo bado, 
nuo vanago nagų; žodžiu, pri-

kšteliui reikia lik nedekime lai
svės, o pamatysime, kad tas be

apie
gyvūną, Kuri 
už visus kitus

zmogų, apie tą 
supranta geriau 
gyvūnus, kas lai yra laisvė? Da
bartinis žmogaus gyvenimas 
daugiau ar mažiau susideda 
iš kovos už laisvę. Karaliai, 
laiko kariuomenę, su kurios pa- 
gelba nori apginti savo laisvą 
viešpatavimą ant savo pavaldi
nių. Karalių ' pavaldiniai kėlė 
revoliucijas, kad pa 
nuo negeistinų savo valdomi-

ša tini nk u <-

kojai bus laisvesni. Kada

mas į draugus, kad stengtųsi 
juos iš tenai išliuosuoli. Daug

Sibiro, meldžiančių

los nelaisvės, į kurią jie papuo
lė bekovodami už laisvę. Vai
kinas arba mergelė

nelaisviais, ‘ir kad iš los nelai
svės pasiliuosavus, jie stengiasi 
sueiti į porą, bet, jeigu jiems

džiausiais kankinimo

siliuosuoti iš kančių vergijos, ir

bet jeigu nesuranda kitokio iš-

varžančim jų 
yra atsilikimų, kad

t

Užkariautame mieste

jime del jos. Dabartės mėgin
sime pažiūrėti, kas yra laisvės 
šalininkai

me ne vieno, kuris butų priešas 
sau, bet čia norėčiau kalbėti ne 
apie “savi) laisvę,“ bet apie vi
suomenišką laisvę, jos priešus ir 
šalininkus.

Kas tai vra laisve? I šita 
klausimą kiekvienas atsakys 
skirtingai, nes ir laisve nevieno-

į nelaisvę.

' Taigi i 
nesunku bus 

mums rasti laisves šalininkai ir

žiūrint

Pirmiausia, kas yra laisvės 
iešai? Laisvės priešai: carai.

na. prie-

Die-

žmonėms, o ypač darbininkams, 
ir jis privalus būti valdonu, o

liūs kemša juos į

laisvės priešai. Kapitalistai ir 
kiloki mekleriai padeda kara-

nes

jų manymą negali Imti. Bet 
didžiausi ir atkakliausi laisvės

lyderiu popiežium.

gaus mintis ir jausmus: nevalia 
jam manyti nieko kas yra prie- 

nevaliakunigužių norui;

reikštu šiame klausine. Bcika-

mi. Viduriniuose amžiuose, ka-

tišką valdžią, jo įsakymu kiek
vienas nesutinkantis su jo ne

ronui-ponui, o jau polam liktis 
savo mylimo vyro • moterim. 
Skaitytojau, persistatvk sau

<»■

jaustumėmės

kas skriausti? O vienok kimi 
gūžiai netik ne užtardavo m 
biednus (kirbininkus, bet kiek 
galėdami patįs juos išnaudodavo 
ir skriausdavo, o darbininkams 
prisakydavo nemurmėti prieš 
savo “poną,.“ O jei kuris išdrį
so pasipriešinti tam mirtis

Atsišaukimas j Mas= 
sachusetts Jau= 

nuomenę.

se“ Jaun. Sk.

parase apie Lietuvių Socialistų 
Jaunuomenės Lygą. Mano su-

v o doma.C

nekalba apie tą organizaciją.

bumą, ai

Ar šiaip ar taip, bet mums 
jau butų laikas pradėti rimčiau 
žiūrėti į organižavimos reikalą. 
Atminkime, kad musų reikalais 
niekas nesirūpina. lik tuosyk 
mes 
ming

’alinie tikėtis, kad pasek-

susiorgam-
zuosime.

■v<,'

parodyk mic.

John Addie Turan.

Jaunuomenes

Lš Jaunuomenės Vi

DOMAI

Jaunuomenes

manau, kad da ne 
Chicagos jaunimas lai

vaikinus, kurie 
linksmai praleisti

einamą atlyginimą iš

M. O. •ti

em;

lubos.

ir ant išnm-

Gerbiamas jaunime, nau-

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
SutauttO receptus sn didžiausia atjrda. 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amrrilcos daktarų. Tai vienatini lie- 

tuviika aptieks Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių ralit raut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per lalikun, o ai prisių* 
siu per exprcsi}.

K. Sidlauskis
AptiekoriiiB !f savininkai 

SOUTH BOSTON. MASS.

•t

is širdies

■ I* . < A ’
<*</■ <s'

;<•?

Iri lezio. Turinvs:
■h

api ocio Pasidarvmas»

ad rasi n imas.
Kaina 15c. i
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APŽVALGA
(Tąsa nuo 4 pusi.).

kneriu, rašo, einančioj 
noj “Polska” laikraščii

10-

ra s t i 
ūžti •

pasirodytų spėka su kuria tu
rėtų skaitytis ir didžiosios va

ncsutikimams tarp lietuvių ir

TEMYKITE!

kti nors vieną mokantį 
tyti žmogų. Taigi šit

v. Revelšteino rašoma apie Taigi, net ir patrioto akimis 
žiūrint į dalyką, tos lenkiškų ir

Jei lietuviai ir nenoromis lei
sdavo vaikus mokyklon, bi
jodami, kad nesurusėtų, tai 
užtat motinos 
vaikus namie

užsipuldinėdami
Lenkai,

pražudyt

mokindavusios 
iš maldų knv- 

Ik- •»

lenkai 
lietuvius.

kalti. nori
nuo

Sako:

Keliant lietuviu klausimą

škiant Lietuvos neprigulmy-

kiai su kaimynais, lenkais, 
nuolatos eina aštryn ir vis

kėjams susikirsti su jais už

sikėsinimus pasisavinti Lie 
tuvą kaipo savą provinciją

Lietuvos ir neteisingumą jų 
skleidžiamų žinių apie Lietu-

Norėdami pasisavinti Liu

tautiškam atbudimui.
dien, kuomet lietuviai

s la li
sten-

savo skriaudas, savo teisingus

sinaudodami Lietuvos nelai- 
ig- slenges i ją užponavoli, 

kaip uoliai dirbo jų komitetai 
steigdami lenkų mokyklas su- 
lenkinimui lietuvių. Tą pačią 
lenkų politiką mes matome ir 
čia Amerikoje. Stcngimasi

patalpinusiems

snius, stengimasi užginčyti, 
kad Lietuvos nebesama, ir 
tam panašios lenkų šovinistų

gerai žinomos.

nežino, kad pas Ii

tūli lenkai nori pasisavint Lictu-

tuvos, tuo-gi tarpu tam mieste

■ skirdami 
, tie žmo-

tauti ant didelės didžiumos, lie

kas (“mozūriškas”).

se ginčuose. “An 
lieČai, kada rašo:

tol nėra geistini.

k imas d) ir nėra užtikrintas, 
kuomet jie pirkia ūso nuo ma-

nų, gali užkenkti ne tik jų pa
čių reikalui, bet ir abelnai 
niažomsioms tautoms. Ma
žųjų tautų reikalavimai tik ■ 
tasvk Hali turėti kokia nors

rinkos. Jeigu čekai, ukrai
niečiai, lietuviai, latviai ir ki
tos mažos tautos eitų išvien,

ūkia lenkams. 'Tuo bildu daro-

ir antrus.
ir vienus

ki šovinizmo ugnį? Kodėl jis vis

lietuvių šovinistų “griekus”? 
Tuo jisai auklėja šovinizmo ja
usmus lietuviuose.

ivimu visos lenku tautos. Ar- 
gi išliesų visa lenkų tauta yra 
priešinga teisingiems lietuvių ta
ukiniems reikalavimams? Kuo

o'

skaitytojai gan išvest, buk jau 
lenkų prigimime esąs toks blo
gas palinkimas skriaust lietu
vius. O tuomet jie palis virsta

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.

.CHICAGO, Jan. 23. 1917
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų pe 
ninkės moka brangiau: 
Sviestas:—

Extra (’reamerv

First . .
Seconds

Oleomargarines: 
Stalui .........

Kepimui ....
Kiaušiniai:—

urvinieji

Suris:
Cheddars 
1)aisies ..
Young Am
Longhorns

Brick

«> %

*/2— 34
H y2—32 

29—30

22—24
16—18

43—14
.. . —39
. 35—37

28—30

*>*>

15—18 
. —18 
15—19

Paukščiai, išdarinėti:— 
Kalakutai (svarui) .... 28—30 

18—19 
18—20 
15—20

Jaunos vištos

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

Jautiena: No. 1.

Loins 
Bounds 
Chucks

svarui

17^
16 K’

No. 2

18

No. 3

29
10*4

.11 y2

.1014

“NAUJIENŲ” 
TRIJŲ METŲ GYVAVIMO 

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

nedėldienį prieš užgavėnes.

Ned„ Vasario-Febr. 18, 1917
Pilsen Auditorium Sv.
1657-61 Blue Island avė., arti 18-tos gatvės.

CHICAGO, ILL.
Svetainė atsidarys 3 v. po piet. Inžanga 35c

Šis Vakaras daug kuo skirsis nuo kitų 
vakarų, nes “NAUJIENOS’’ žino ko pa
geidauja publika.

Programe dalyvaus gabiausi artistai ir 
solistai.

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

Pasarga: Privažiuoti galima 18-tos gatvės 
ir Blue Island avė. karais.

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

Kiauliena, už 100 sv.:— 
20—40 svarų .... 
40—60 svarų.....
60—100 svarų ...

Bulves, bušelis........
Jaunosios bulvės b 
Saldžiosios, statinė

$12.50—14.50
12.50—13.50
11.00—12.00

.. 1.75—2.00
........... 2.20'

.. 3.00—4.50

Daržoves:—
Burokai, didelė bačka
Kalafiorai, 10-24 galv

Morkos, didelė bačka
Kopūstai, 100 sv. ...

Salotos, galv. 3—4 tuz 
Cibuliai, 100 sv. .. 
Stringbeans, gurbas .. 
Tomei es, dėžė, 10 sv. . 
Gricščiai, did. stat. ..

Obuoliai, statine

Ananasai, gurbas
Cukrus, už 100 sv.:-

Avis— 
Mitules

Avinai, geri

. 11.90—13.00

.. 8.00—10.25
.. 8.00—11.00
.. 11.00 14.35

3.50—5.00 
1.25—2.40

75—2.50 
.. 10—20 
2.00—5.00 
5.00—6.00 
1.00—3.00

5.00—6.50
2.00—3.50

2.00—6.00
2.75— 3.50
1.75— 3.50
2.75— 3,25
3.00—3.25

Standard cane, smulkus . . 7.25
Burokų, smulkus ............... 7.05

M I L T A I
žiemkenčių kviečių

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

Vasarių kviečių

Patents

. 8.40—9.00
. 7.60—8.40

... 10.00 
9.10—9.30 
8.65- -8.90

Gyvulių turgus
CHICAGO. Jan..23. Gyvi 

benla šiaip: 
— 13,001); ] 
duodamos

: galvijų ca. 8,000; avių 
kiaulių — 34,000. Paduo- I 
kainos: 'į

parinktiniai $10.00—11.80 
.. 8.00—10.00 
.. 9.50—11.20 

0.50—7.40 
7.00—8.75
5.50— 7.25
6.50— 8.00

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

Kiaulės—
Sunkiosios (240—400 sva 

rų) ....................
Vidut. (100-250 sv.) 

Lengvesnės ............
Paršai, geri ........

li.00—11.30 
10.75—11.20 
9.15—10.00

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliams Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

EVESKIO m; 
“„sMOKYKIA 

Čia gali ifimoktl Anglų kalbos nuo pradln&j 
ligi augSčiauslal, telpgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politiš. 
Ekonomijos, Knygvedystčs.Dailiaraščio, Lai
škų raSymo, Prekybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So. Halsted St.,Cliicąi>p

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

Z-vda visokiu ft reikalas, kaip kriminališkuo- 
»e taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Narnų Ofisas: 

1323 S. HALSTED ST. 
Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas: 
127 N. DEARBORN ST 
Boom 1111 -ISBnHyBMi? 
TeJ. Central 441)

I Amerikoniška Valslijine
($lu4t island Ave., Kampas Loomis is,. 18-tos Gatvių, 

KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS 
$600,000.00

ValstvblAla Bankas su dideliu kapitalu arti Jbbv nam^ 
Keguliariškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Associa
tion. žinoma jgvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti fcr 
kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
atdara PansdftUo. Ketverge ir Subatos vakarais iki 1:30 v. vak

Kalbama lietuviškai ir lenkiškai.
Suvienytų Valstijų krasa čia 

laiko savo pinigus
JAS F. oTEPINA, Prezidentas.

ADOLPH J. KRASA, Kasteria*.

A Ruimas 902-904 National Lif« Bldg., C 
S 29 So. La Salla St, Chicago, Ill. fl 
Q Tel. Central 6890-6891. Atdara: Utar- w 
gk ninko, ketverto ir Bubate* vakarai! nuo L 
V 6 iki 8 vai. vakare, po numerio: fi
O 1564 MILWAUKEE AVKM Chlore, HL f 
£ Tel. Humboldt R7.

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
T| W. Monroe St., Rwm 1X7.

Chicago, III.
Phone* Central 6107 far <1W

kJ A U’
Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama

Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas
Tai yra viena puikiau
sių lietuvių kalba iš
leistų knygų tiek turi
nio tiek technikos žvil 
gsniu. Kadangi Lie
tuvių darbininkų lite-

Motiejukų, geriausias 16.50—>17.00 
Motiejukų No. 1 ... 
Motiejukų No. 2. .. 
Mot. No 3 maišytas. 
Kultų motiejukų .. 
Dobilų, sulig rųšics
Prerijų, sulig rųšics 10.00—14.00
Packing ........................... 7.00—8.00

šiaudai, ruginiai . .... 10.00—11.00
Kvietiniai ................ . 8.50—9.50
Avi žiniai ................... 8.50—9.50

15.00—16.00
14.00 14.50

12.50—14.00
8.00—10.00

12.50—14.00 1

Geriausia Šokly Mokykla
CHICAGOJE

Ateik 
kiai mokinama sulig naujausios mados, rr.o 

| kinama: waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padespan, vengerka, taipgi ir ki
tokį šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojame, kad išmokysime jus j trumpą laiką 
šokti. Šokiai atsibuna kas panedčlį ir ket- 
vergą, 7 :45 vai. vakare. Muzika po vadovyste 
T. Bernatovicz.
PROF. J. SLAZAS IR PAGELBININKAI. 
Geo. M. Chernausko Svet., 1900 S. Union av. 
kampas 19-tos gatv. Chicago. Tel. Canal 3922.

i vienintelę Šokių Mokyklą. Visi Šo- 
rno-

ratura vis dar netur
tinga, tai pasirodymą 
eito stambesnio vei
kalo, kur paprasčiau
sia, kiekvienam • su
prantama kalba išdė
stoma socializmo mo- t '"H 
kslas, kiekvienas mą
stąs darbininkas su
tiks didžiausiu pasi
gerėjimu.

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

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

SKAITYKITE IR PLATINKITE
. “NAUJIENAS.”

V.

j Jis mano Išgydo!

Dr. F.L Talcott 
Specialistas

Del vyrų

Jums nereikia mokėti dolerio 
iki nebusite išgydytas

Nėra ligos arba susikrovimo ligos, nuo kuriy vyrai ser
ga, kurių aš daug kartų nebočiau gydęs.ligų.

pagerinimas pajaučiamas nuo mano gydymo yra pasakine mano ilgo 
gaišinimo mano laiko spėliojimui, aš pradedu tikrą metodą luojaus. A$ 
jums į keletą minučių, ar aš galiu jus išgydyti ar ne ir aš negaišysii

pa-
tyrimo. Be
liu pasakyti 
sų ir savo laiko, jeigu yra abejonė. 'r . 1 i
Aš turėjau puikausią pasisekimą įgijimui greitų pasekmių. talH

Aš pasekmingai gydau dabartines ir užsisenėjusias ligas, syphilj, Kraujo užnuodiji-
mą, vyrišką silpnumą, Varicocele, Stricturą, Pūslės ir Inkstų kliūtis ir visas vyrų 10
betvarkes.X T Visi tie, kurie negali atsilankyti į mano ofisą,turi atsiųsti

1'./ 3. X'C.XtL*' del mano dešimts dolerių naminio gydymo.-

FH mi ■ ■ ■ Ofiso valandos: 9 vai. ryto iki 9 vai vak. Nedėlioml&Aaip pat.
I I’rivatiškas įėjimas per Casino aptieką.

■ La I OsvOll No. 30 South Halsted Street,

ju-

Pavyzdi s knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomis spalvomis 

tarpu nejučioms susipažįsti su socializmo mokslu, bu 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" mokslo^ dažnai tiems kunigų pliauškimams įtiki. Kas perskaitys šitą kny
gą, pažins, kas ištikrųjų yra socializmas, ir j 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,
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,
Chicago.
Indedu čia money orderi (čeki) ant 

ino Minties Blaivumas. Adresas:

Vardas ir pavarde

Mėnesio <t, ini

Pra&au atsiusti man knygą Bedalis-

- • ..wwcoxcoixcm

n O. Box arba namų No, gatve ir miestas.

NAUJIENOS
1840 South Halsted Street Chicago, / Illinois
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“DRAUGO”ŠVAR
DARBELIAI.

Sausio 19 d. r 
stipriai užsipuolama ant p 
Grigaičio, buk šis rodąs il
tis, kad kun. K, Skrypka iš

cagos klebonas nuo Town of 
Lake, kuris yra “Draugo” 
manadžeris ar kitokis virši-

iti kontestan, tai pasiuntė

i ~ į • tku. .Ar tas ta pati negalilaimėsiąs konteste automobi i __ K J
lių. Ne mano dalykas ginti 
p. Grigaiti, — jisai ir pats 
mokės tinkamai atsakyti.
Bet negaliu jokiu budu už
tylėti tokį melą, kokį “Drau
go” bendrovė skelbia, norė
dama apdumti žmonėms a-

Detroite? Juk ir Chicagos 
kunigas Skrypka po šonu

turi reikalą, pasileido bėgti. 
Piktadariai šovė į jį tris ka
rtus. Tečiau nepataikė. Tik 
viena kulipka biskutį nudre
ižę jam odą. Paskui, plėši
kai grasindami revolveriu 
(bučernės savininko broliui 
išėmė iš registros $48.22. 
“Apsidirbę” jie ramiai sau 
išdūmė automobiliu, iš kur 
atvykę.

Savininkas telefonavo i 
policijos stotj. Už kokių 
penkiolikos minučių atbildė
jo policistai. Žinoma, 
gių nė ženklo nebeliko.

DIREKTORIAl
Wm. F. Abbott 
Calvin F. Craig 
William R. Dawes
Henry Gainer
Frank Gould
Joseph E. Otis
S. A. Rhodes 
C. B. Scoville 
Norton F. Stone

&

Prairie Safe Deposit Co.
Washington Blvd.
& Desplaines St.

VIRŠININKAI
Calvin F. Craig, 

Prezidentas.
William R. Dawes, 

Vice-Prezident.
Norton F. Stone,

Cashier.
Frank W. Collins,

Ass’t. Cashier.
i

!,y i tiek jų parapijose tve- 
neprigulmingų parapi- 

Ir jei jų butų daugiau,

va-

i ŠI YRA VALSTIJOS BANKA IR PO
| CHICAGO CLEARING HOUSE
5 CHICAGOS BANKIERIŲ SUSIRINKIMAS
x Siunčia į EUROPĄ savo rėmėjų pinigus. |
6 Moka TREČIA NUOŠIMTI už padėtus pinigus. c
5 Daro abelnų bankinę vcrtelgystę ir yra gera, tvirta, saugi banka I
A veikti del jųsų c

MECHANICS & TRADERS STATE BANK
WASHINGTON BLVD. HR DESPLA8N ST. CHICAGO. į

PRIEŽIŪRA

DR. L W. HODGENS, 
Ištikimas Specialistas, 

Aštrių ir Chroniškų Vyriškų Ligų.

Užnuodijimas Kraujo

tiesos reikalauja 
prieš išėmimą 

be abejo, greitai

ROSELAND.

fu savo ; kontestu. Nors 
‘‘Draugas” ir kitą kontestą 
žada surengti ir kviečia vi

sus dalyvauti neišskiriant 
ir paties Grigaičio, bet aš 
drąsiai sakau, kad ši metą 
pasisekė/‘Draugui” humbu- 
gu surirfkti keletą tūkstan
čių dol., bet daugiau tas ne
pasiseks. Kuomet kontesti- 
ninkai pamatys sausio 24 d., 
kaip jie likosi suvilti ir nus- 

y. kriausti iš priežasties kuni- 
w gų dalyvavimo konteste, ir 

kaip tie kunigai nusineš vi
ską, o rinkėjai, atsiprašant, 

v^-gaus špigą, tai atsidarys ir 
r jų akįs. Konteste dalyvavo 

ne bile kokie kunigai, bet ku 
nigai Skrypkos ir jų gizeliai. 
O jau apie juos, rodosi, nėra 

J ko daug ir sakyti: nėra to 
, lietuvio,

Skrypką nebūtų girdėjęs.
Juk kontestininkas K. Skry-

kuris apie kun.

ju
tai daugiau ir humbugų bu- 
itų. Kiti kunigai dar drą- 
jsiau padarė: užsirašė neva 
kito vardu, kokių ten mote
rų ar merginų, bet jų pačių

Roselande. O kunigas La
pelis ar ne buvusis kunigo 
Skrypkos kamendorius, ar 

jisai nešoks pagal Skrypkos

ti, kad ir didžiausias dova
nas laimės ne kas kitas, kai 
tik kunigai Skrypka ir J. J. 
Statkus, Sabonienė, Ona Šū
snis ir kiti. Prastas kontes- 
tantas nieko neišlaimės, nes 
anie dirbdami sunkiausia ir 
pridėję po keletą šimtų dole
rių gal gaus kokios menkos 

’vertės “cacą”. O kunigai ir

mi naudojasi geromsiomis 
dovanomis. Tatai aiškiai 
parodys busimas balius sau
sio 24 d. Ne vienam kon- 
testantui atsidarys akis. Irmetų klebonavo Westville, j

Iii. O kas apie jo darbus aš drąsiai galiu sakyti,, kad 
A?-.-nep3 komedija jau iškalno bu- 

jo Nusitvėrė'; neprigul- 
minga parapija? Ar tai tie 
žmonės blogi, kad negalėjo 
jo išnaudojimų pakęsti; ne
gaudami teisybės pas vysku- 

jie priversti buvo atsi
traukti? Ar tai iie socialis-

vo suplenuota ir aktoriai pa
rinkti, kad nereikėtu nie- 7 t
kam nieko duoti. O žmonės 
'dykai padirbdavo. Jokis sa-

do į tą kontestą, apart kuni
gu Skrvpku ir ju gizeliu.

Juk socialistai neturi nuo
savo tikėjimo ir jiems ne
reikia bažnyčių. Juk tas

ra ir daug kitų prirodymų, 
kad kontestas buvo tik hu- 
mbugas, bet šiam kartui už
teks. Reikalui atėjus dau-

sikinkęs arklį, o vėliau au
tomobiliu, kalnierių į kiše
nių įsidėjęs, ir niekas neži
no kur parapijonų klebonas,

I) r a u go skai lytoj as, 
Longinas.

KENSINGTON.

Louis. Parvažiavęs namo 
kiek galėdamas lupa žmo
nes, o nuo nekuriu ir skoli
na pinigus, žadėdamas ‘su
grąžinti ant “grabnyčių”. Kewanee, Ill. 
Kas jo visus blogus darbe- Susirinko 
liūs surašys, juk laikraštis relis svečių.

Čia atsibuvo vieno lietu
vio biznieriaus Justino Woi- 

11.6 st.) vestu -J.

nemažas bu-
Visi šnekučia-

yra nevien Skrypkos asmens'vos ir linksminos, 
apibudinimui. Dabartės ku-' 
nigas Skrypka persikėlė De- 
troitan, ką jisai ten veikia— 
nežinau, bet konteste daly-

siems 
auku.

Enrico Ceabano, kuris 
buvo išsirengęs važiuoti I- 
talijon, išėjo iš proto Grand 
Central geležinkelio stotyj.

Pereitą nedėldienį kun. 
Lapelis, sakydamas pamok
slą paskelbė savo parapijo- 
nams, kad tas, kuris užsi
mokės 12 doleriu metines 
mokesties, tai bus geras pa
rapijonas, bet kuris tik $6, ’sta automobiliu Lake

Anthony Ramir, Melrose, 
gali būti, liko mirtinai sužei-

tai tas prastas. Tokiu kun. 
Lapelio pranešimu parapi- 
jonai neužganėdinti. Tai 
sako, kad ir kitatikis duotų

vėj.

Henry Wolff, 25 N. 
ria, nubaustas $100 už

KONCERTAS
Dalyvauja Goriausios Liet. Artist. Spėkos

NED-, VASARaO-F£B. 18f 6 V. VAK.
UNITY CLUB, 31 Ir INDIANA AVĖ.

:: Po Koncertui - Puikus Balius ::

ugus dirbti su tokiu žmogu
mi. Juk kunigui Skrypkai 
nesunku yra užrašyti čielą 
parapiją ir parapijonų pini
gai užmokėti, o sau balsus 
pasilaikyti — ar tai parapi- 
jonai žinos? Ar nekurie 
klebonai nepadarė taip, kad 
be parapijonų žinios pinigus 
išeikvojo?

Sheduvalas įnešė, kad 
parinkta nukentėju- 
del karės lietuviams 

Mielai visi pritarė, 
surinkta $23.

Ten buvusi.

APIPLĖŠĖ LIETUVIO 
BUČERNĘ.

vę piktadariai įsilaužė į Jos. 
Ne'storio valgomųjų daiktų 
krautuvę (13300 So. Union).

! Pranešimas
MYKOLO TANANEVIČTAUS DEPOZITORIAMS

Susirinkimas įvyk; 
kare, Geo Chernaucko 
Bus paaiškinta banko 
nas atsinešti knygutę.

i Sausio 24 d., 7:30 vai. va 
svet., 1900 So. Union avė 

reikalai. Malonėkite kiekvie 
Pašaliniai nebus įleidžiami.

1 Kviečia K. Jamontas.

Peo- 
par- 

pinigų Lapeliui, tai jam ir! davinėjimą svaiginamų gė- 
butų geresnis parapi jonas, j rimų nedėldieniais.

Jeigu gi žmogus ir 
geras ir priderančiai atlie
ka savo užduotis, bet tik ma 
žiau duoda pinigų, tai tas 
blogas parapijonas. Kiek 
man teko girdėti, nekurie 
parapijonai žada savo kle
bonui Lapeliui duris paro
dyti, kada atsilankys kolek- 
tuoti pinigų. Kunigas Lape
lis bešmeiždamas socialistus 
neteko daug savo parapijo
nų, nes tie prisidėjo prie so
cialistu arba liko visai ne- c
prigulmingais. Kareivis.

Maude Wells, 40 metų, 
2352 Adams, nusižudė. Ne4 
vykusi meilė.’

son ir McGuire užklupti be- 
koziriuojant. Pavaryti nuo 
tarnystės.

R. Bautsch, 6219 Dorche
ster, nori gauti persiskyri
mą. Vyras mušęs ją už 
tai, kad jinai atsigulė lovon,

Dr. Arthur Me. Laren nu
gabentas beprotnamiu. Ji
sai užmušo dr. J. IL Weint
raub už tai, kad pastarasis 
buk padaręs jam nepavyku
sią operaciją.

Keli neprielankus Austri
jai vyrai pradėjo kelti riau
šes laike apvaikščiojimo im
peratoriaus Prano Juozo 
mirties. Policija juos sua
reštavo ir nubaudė penkiais 
doleriais kiekvieną.

Geo. Graham ir C. K. We
st, Club bufeto savininkai, 
5514 S. State, pardavinėjo 
papirosus be tam tikro lei
dimo.

Harry Pietz, 43 metų, 602 
E. 41 st., nusišovė. Priežas
tis saužudystės nežinoma.
SKAITYKITE IR PLATINKITE 

“NAUJIENAS.”

Vyriškų Drapanų Baronai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
koats ,vertes nuo $25 iki $85, daba) 

y $5 ir augščiau. Kelnas nuo $1.50 ik) 
i $4 50. Vaikinams siutai nuo $3.0f 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedCliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicaao. III

SUTATSYTAS iš fornmlos- 
recepto; suteikta išmintin
gu Egypto zokoiiinku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 

u Z skaudėjimo, nustojimo apetito, 
■ | šalčio galvoji, ect., cct., Sutai- 
/į Vi sotua3 išdirbėjo labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pašau-, 
lyje per pusę šimtmečio—25e, 
už bonkutę Visose ap tiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

» F. AD. RICHTER A CO.
74—BO Washington Street. New York.

sown

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

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

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

KĄ PIRMIAUSIA PARODAI?
Kada mylimi draugai ar savieji ateina pas Tam
stų, kų jiems pirmiausia parodai? Arba kas sve
čius labiausiai užinleresuoja? Gal Tamsta neat
kreipei į lai (lomos. Visokio luomo žmonės pa
rodytais paveikslais labiausia užsiinteresuoja ir 
džiaugiasi. Delio fotografija yra brangiausis dai
ktas žmogaus gyvenime.
Brangink kas yra brangu. Ateik Stankūno Studi
joj) ii’ nusifotografuok! Stankūno galerija ir intai- 
sai sulig naujausių fotografavimo išradimų. Fo
tografuoja dieną ir naktį, saulėtoj ir debesiuotoj.

W. J. STANKŪNAS,
3315 S. Halsted St., kamp. 33-čio PL, Chicago, Ill.

Ousiikos ir Turkiškos Vanos

12th St. Tel Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. III.

KT RUSSIAN W
TURKISH 75*4

PRANEŠU Northsides apielinkčs 
visuomenei ir pažįstanliems, kad aš 
užlaikau express del perkraustynio, 
pristatymo anglių ir Lt.. Visokiame 
reikale meldžiu kreipties j mane, o 
aš tinkam'ai jums patarnausiu.

VYRAI I
Jeigu jus esate nusiminę, del to, had 
jus esate neifigydyti kur nors, jus 
esat užkviesti pasitart su Dr. Hodgens 
apie bile ligą, silpnumą arba pnva- 
tišką negalę. Ateik del draugi&ko ar
ba ištikimo pasikalbėjimo. Tas jums 
nieko nekainuos. Jo dvide&imts nfetų 
patyrimas gydyme sergančių, silpnų, 
liguistų vyrų, yra užtikrinimu, kad 
jus busite pasekmingai išgydytas. •

Jeigu jus peržengėte gamtos įstaty
mus, jus neturite mąstyti apie vedi
mų iki jus galutinai pasveiksite.

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

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

Patinę arba pasididinę gysloss^NAi™^* 
cirkuliacija, širdies plakimas, rūgštis pilve, silpna atmintis, žemas gyvumas—lėta 
cirkuliacija. VIENU SAVAITĖS GYDYMU UŽGANĖDINS JUS JO TEISINGI VAI
STAI. Ar jus kentėsite ilgiau nuo tų negalių ar atsiduosite j jo rankas ir buk ant 
visados išgydytas tiesioginiu budu ir kaip galima trumpu laiku?

TURINTI SMEGENŲ SUIRUTE, □lipni, nervuoti vyrai , kenčianti nuo neprotingumo, pa 
baudą nuo nenuosaikumo ir užgavimo, pamatysite, kaip greit tikra gyduolė tikroje 
vietoje ir laike atliks darbą. Prašalins nustojimą energijos, ambicijos ir stiprumo, 
sustiprins ir sušvelnins svarbiausius organus, priklausančius žmoniškumui.
Inkstu PhqIpQ IR REUMATOS KLIŪTIS ant visados išgydoma | llIlYol l£, I 30 dienų, jeigu nėra kitų susdčjimų. Šios ligos siste-
matiŠkai ir gatavai pasiduoda kraują darančiom ir kraują valančiom gyduolėm*. 
A Ii rrUŽNUODINTOS IR SUTINĘ gilės, gauna kasdieną atl-
/aoll Ho II O, do ir yra pastovinčiai išgydomos j keletą dienų, šios 
ligos, jeigu nesulaikius, pasieks neišgydomą susidėjimą. Protingam žodžio pakanka. 
ATEIK DEL PASIKALBĖJIMO UŽDYKA.

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

Metodos išmėgintas, priskirtos ir pagerintos, kaipo geriausios gydymui ligų ir 
silpnumų ypatingai del vyrų. Jus gydydamies pas jį pamatysite jį ypatiŠkai ir j- 
gysite naudą jo daug metų patyrimo. Jus žinote su kuo jus turite reikalą. Pi
giausia mokestis. Sutvarkyta pigiausia mokestis. DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
INRENGIMAS OFISO IR LABORATORIJOS aprūpinimui 914 arba pagerinta GO€. 
Jus galite turėti "Paslėptą plčgą” ir to nežinoti. Visi ligų apsireiškimai greitai 
panaikinami. Neatidėliok. Ateik šiandien.

DR T W 35 So- Dcarborn St-< Crilly Building.JL» II» 1 Ivl L> antras augs ta s, kambarys 206-209.
Kampas Dearborn ir Monroe Sts., Chicago, III. 
VALANDOS: 9 ryto iki 8 vakaro. Utarninkais ir ketvorgais nuo 9 ryta iki
5 vakaro. Ncdėliomis nuo 9 iki 1

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

‘r/i
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1709 So. Halsted St.,

Kas mane išgelbėjo nuo varginančių tarą? 
Salutaras Bitteriu. Aš per praeitus 4 metu* 
buvau voe tik gyva. Aš kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę. Šonuose ir strėnose 
Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikata*. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaraa Hit
leris ir Salų taras, Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitter La. KaL. 
na $1.00. Galima gauti geresniuose šaitanuo
se ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis į:

8ALUTARA8 CHEMICAL INSTITUTION 
Žolės nuo visokių blogumų.

P. J. BALTRENA8, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, IN.

Telefonas Ganai S7>

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak> 
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiŠkai.

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

Kazimieras Gugis

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

dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S0. HALSTED ST. 
(Ant trečių lubų) 

Telephone Drover 1310.

Miesto Ofisas:
127 N. DEARBORN ST.

Room 1111-13 Unity Bldg.
Telephone Central 4411.

■ .-        H.., - . ..... — M. .. Maa —— — . ——•   M , . ——

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
*

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

KAS YRA TAJP, 0 KAS NE TAIP?
NAUJIENOS

Chicago, Illinois

"L ' •" J J i k** :C
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Pranešimai
PAJIEŠKAU merginos prie namų 

darbo, prie mažos šeimynos. Gera 
mokestis. John Grite, 
3352 So. Morgan St., Chicago, Ill

(PASARGA.—Draugiją pranešimo* ekeMHame 
*• airaokeetle*. Pranešimai betgi tori bot 
><*1*11 ii* a m I ii vakaro, laiškeliu arba telefonų. 
Priduoti tą pačią dieną, kada apauadinamaa 
Hkrnraitia. nebegali bot Įdėti. — KNaujieną^

REIKAITAUJz\ME patyrusių par
davėjų, vyrų, į įvairius skyrius. Ge
ra mokestis. Pastovus darbas.

THE: 12TH STREET STORE 
12th and Halsted Sts., Chicago.

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

fronto. Chicago.
REIKALAUJAMA patyrusių lan 

gi) plovėjų.

NORTHSIDIEČIV DOMAI.
*Naujienos” Northsidčj galima gaut 
Šiose vietose:

K. Nurkaitis, 1617 Robey St., laik
rodininkas;

1656 Wabansia ave., Barber Shop;
1712 Marshfield ave.. bučernėj;
1607 AsKTand ave., Barber Shop, 

netoli North ave.. ir
Ant Kampo Milwaukee ir Robey 

, gatvių.
Kurie norite, kad “Naujienos” bu- 

. tų pristatomos į namus, malonėkite

drejausko, Kauno gub., Raseinių pa 
virto, šviekšnos parapijos, Kidulių 
sodos; 10 metų Amerikoj; pirmiau 
gyveno Brooklyn, N. Y.. Jis pats ar 
kas jį žino malones atsiliepti.

Kas pirmas praneš apie jį, gaus

Katrina Endrejauskaitč
. Wood Str., Chicago 111

62 W. Washington Str., Hoorn 2.

T PIRK SAU visas Plumbavoji- ? 
1 mui reikmenis tiesiui už “who- * 
I lesale’’ kainas. Mes parduosi- į 
T me visiems. T
į LEVINTHAL PLUMBING f 
i SUPPLY CO., 1
f 1637 W. Division st., Chicago, T 

Cor. Marshfield Ave, y 
į Kalbama lietuviškai. t
♦ • ♦♦ ♦♦♦♦♦♦ « • ♦** ♦ ♦ ♦*♦$»*

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymas 
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo

Vatideneta methga shpLm Ilgom
2059 W. MADISON ST., kampas 

Hoync Ave., virš aptiekos

Valandos: 7—9 vak. nedčld. 10—12

1617 Robey St.,. Taipjau turintį' 
kokių nors reikalų kas link “Naujie

25 metai
kaip /Amerikoj. Ilgą laiką gyveno 
New Yorke. Nuo 1897 m. negavau

nėkite kreipties virš nurodytu adre
su. Nežiūrint kaip toli jus gyvenat, 
pasistengsiu jus pilnai užganėdint.

vieto, Kauno gub. Atsišaukite

North Side’s distrikto “Naujie
nų” Agentas, P. Puėkorius.

2701 W. 47th St., Chicago, 111.

Randai

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

“vielRa POLIONTJA”
1419 W. Division St., Chicago.

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

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 Jovas, 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.

Dr. W. YUSZKIEWICZ

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

[SVIESTAS I
Į

! Geriausio*
Smetonos, ge- - m

n in, neg u /| f į H
kur jus Ka-^fVul 
lit gauti ..

RYŽIAI
Geriausio* 

tųšies, 10c ve ja 
•tės, rarsi- K P 
iuoda ui .. VjįU

susirinkimas Įvyks ketverg- 
ge, sausio 25 d., P. Maženio 
svet. (3824 So. Kedzie ave. 
ir 38 PI.). Pradžia 8 vai. v.

Gerbiamieji nariai, malo
nėkite atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptar
ti. Nepamirškite!

PASIRANDAVOJA kambarys ga
ru šildomas, vana, telefonas; prie

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

GRAMOFONAS CABINET 
IR 80 REKORDŲ.

Viskas vertes suvirs $100, 
parsiduoda tik už $25.

Ateik apžiūrėti tu’ojaus pas: 
WALTER L. KAIRYS

3538 S. Wallace St., Chicago, HL

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudančias srlx* silpnas akis, ar 
galvos skaudėjimą, atsilankykits pas m*n» 

Dr. W. Yuszkiewicz 
1155 Milwaukee Av*.

Valandos: Nuo 9 ryto iki S vakar*. 
Nedėliomis nuo U ryto iki 1 po pietų.

Dr. A.R. Blumenthal

torium.

H6 E

15 minučių eleva-

Tel. Drexel 3370

Reikalavimai

Valstijos nemokamas Darbo Biuras 
reikalauja daug darbininkų 

Ciiicagoje ir kitur.
Valstijos nemokamas Darbo Biu

ras, 526 So. Dearborn St., Chicago,

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

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

NUO

ngiasi pine savo šio sezono va
karu. Pirmas “Birutės” vaka-

1917, Unity Club svetainėje, 31- 
ma ir Indiana ave. Bus tai ižv- g.
mus koncertas, kuriamu daly
vaus geriausios lietuviu artisti-

gon (pirmu kartu) “Lietuvišką 
us labai indo- 
Manoine, kadMilijonierių.

Bostono apielinkėse.
“Birutės” choro re

Jaunimas kuris nori 
m vakarų

L C

Ii gražiu

mniti
Vėlau neprim-

siinc.

DOMAI.

Hlcib
tas Alex Lietuvninkas liko iš
brauktas iš socialistų Sąjungos

gale užrašinėti la ik rusvi u s ii

Taigi turint kokius nors rei-

. Missius Box 33, LtxJford, III.

Pajieškojimai

PRAPUOLĖ
s a v

Reikalaujama:

Pastovus darbas, gera mo
kestis, puikiausios dirbamo
sios vietos, poilsio laikotar-

fisą. Oppenheimer Casings
Co.. 1020-8 West 36th Street

HEIKAI.IM.I 
vimo moteriškų 
tumieriškas ir

kri ančiai siu-

Ill

REIKALAUJAME

merginų, i įvairius

uitis.

BEI KALAl’.IAMA vyrų i šipp 
ing room, 2 medžio darbininkų, 3 
(inuolojų, 2 išsiimtoji!, 5 karpente- 

i rių, I5e iki 70c i valandą. Medžio
3 janitorių, 2 ma-

i2 mašinistų, bučerių, 2 mašinistų 
' pagalbininkų. 3 pečkurių, vaikų mo 
įkinlies mašinistais, 2 prie punch

Phimberio, Į jar- 
10 Į mėnesĮ ir va-

Įgis. Moterų reikalaujama Į resto
ranus, hotcJius ir prie namų įvai
riu darbų. Gera mokestis. 'Taip
gi prie stalų patarnautoju, nedėlio-
mis nedirbama.

SOI' TH PARK EMPLOYMENT

1193 So. Halsted St.. 2-ras augštas. 
Visi darbai South, North ir West 
pusėje. (Kalbame lenkiškai).

REIK \LI.NGAS jaunas vaikinas j 
partnerius, mokantis rašyt ir skai
tyt lietuviškai; taipgi turi turėt apie

Chicago.

RE1 KA LA 1 J AMA 5() moterų įvar
ti senas popiėras. Patyrimas ne- 
ikalingas. Mokama gera mokes-

Gl’MBINSKY BKOS CO
So l’nion Ave., (Jiicago.

šuo pudelis (balti gariiiniuoti plan- davinėti sandėlį, gerai išgarsintoje 
kai) apįclinkėje. Gera dovana butų automobilių kompanijoje. Jeigu jus 
suteikta už sugrąžinimą. žinote kaip pardavinėt automobilius,

(Jiicago, III
I siaut automobilių parodai. 
Įšaukite Į “Naujienų’’ Ofisą

ir Domicėlės Vaičaičikių, iš Kauno 
gub., Raseinių pav.. Girkalnio para-

Antanas Jocius,

lietuviškai ir lenkiškai, pardavinėti 
“Sausage Casings” ir buėerių reik-
menis.

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
knygutę.
AMERIKOS PILIETIS

kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

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

1878
2064
1045
1510
2880

WEST SIDE
M ilwauke® Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
W. Madison St.
W. Madison St.

1644
1880
2612
1217
1832
1818

W. Chicago Av.
Blue Island Av.

North Av.
Ji aisled St.

HaLst<'-d St.
12Lh St.

W.S. s. w.

COCOA
Goriausia m « 

lankės, nuly- 1 A A 
tink bu bent | i u 
tokia, J/j rv

1102 W. 22 nd It

SOUTH SIŪK 
8082 Wentworth 
>427 8. Balfded 
4720 S. Aahlnni

ARBATA I
Frilmnlau- 

iIa, G varan- JĮfl* 
luotą, vvrlčs UI I 
0c parsiduo • ** * 

la po....

NORTH SWH 
4«6 W. Dhiikm 
720 W. Nortli 
2640 Lincoln Ar, 
1244 Lincoln A<». 
>411 N. Clark

Štai proga išmokti anglą kalbos, per laiškusarba klesose

1 .*> moldcriu
10 prie kuru taisymo
10 prie Gordon lyderio
1 mašinisto
! mechaniko.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

malninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin-

įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjimui, mobilities įvairių a- 
matu etc.

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

turinl is
apie

ma.

I!) W.
Valaui inovic,

Pardavimui

Parsiduoda Farma
PABSIDTODA pigiai farma, 30 

akrų ariamos žemės su budinkais, I 
akrai naujų dobilu. 3 akrai senų do-

naujų žemuogių;
viečių. 21 grušės,
šnių ir kitokių vaismedžių. Dviejų 
atigšlų namas su 10 kambarių, su 
sieteliais ;tpdai\\ tas. Iš priekio po-

kiams d< 
malūnas;

akro naujų G

Inran-

me visa gera, netoli didelės komu
nikacijos ir miestukų Benton Har
bor piispeiiktos mylios į Milbury.2 
mylios, pusė mylios Į grosernės ir 
geležų sankrovas, Irjs k 
m\ lios Į public school,
kelias, dvi lietuvių šeimynos kaimy
nystėj. Pardavimo priežastis 
fanuos.
nes netoli pavasaris. Ne mainau

akmeninis

ipžiurėt ii' pirk, 
ant
ne

B. E. I). No. 2. Box 100. 
Benton Harbor, Mich.

PARSIDUODA: Indek savo pini
gus į namą, kur jie bus saugus. Ge
ras mūrinis fialas 12 kambarių. Ge 
sas ir toiletai; didelis lotas ant iš-

$300 cash. Likusius mokėk įnėne-

3108 Wallace Str. Chicago.

PARSIDUODA bucernė ir groser- 
nč labai j>igiai. Biznis išdirbta per 
metus; vieta apgyventa lietuvių len
kų ir rusų. Savininkas eina į savo 
namą. 921 W. l llh St., Chicago

PARSIDUODA saliunas geroj vie-

gerai išdirbtas. Parduodu dėlei nc-

Kcdzie ave Chicago, III. 
Phone AIcKinle.y 1617.

PRIVERSTAS pigiai parduoti bu- 
ėernę. Biznis išdirbtas per ilgą lai
ką. Kas nori patirti jos apyvartą, 
gali pagyventi pas mane kokį laiką.

kilę kiiogi'cičiausia, nes turiu tuo- 
jaus parduoti.
50 Howland ave., Kenosha Wis.

PARSIDUODA 2 bučernės sykiu 
su grosernėmis. Viena randasi Chi- 
eagoje ant 22-ros gatvės. Kostume- 
riai .moka grynais pinigais. Antra 
randasi Cicero, III. Malonėkite at
sišaukti šiuo adresu:
1132 So. 501h Ct., Cicero, 111.

PA RSIDUODA saliunas.
501 W. 32nd St., kampas Nor 

Jos Bender. . ,
• . -ė-r— ,.xrr

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 luojaus. Gyveni

Phont: Y»rd< 4117
AKIŲ SPECIALI8TAJB

Akie išegzamlKHojain DYKA?
Valandos: Nuo © ryto ikj N vakar*; n»d411*- 
inis nuo 10 iki 12 dieną.

4449 8. ASHLAND A V K., kampaM 47 Kt.

Tcteplione Drover 9693

Dr. fl. A. ROTH
22-ros gtv., Chicago, Ill.

arti

TCRIU paaukauti $165 scklvčios

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

$800 Grojantis Pianas už pirmą pa
šildymą; $225 vietrola ir rekordai

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
SpecialiNtMM Moteriškų, Vyriikų, Vaiką 

ir viny chronišku ligų.
Valandos t 10—-11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va 
kare. Nedėliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

Ame riet.b School 
o! LooflVBjres

A n et ii r*
Mi&ykU

K O R E 8 P O N11 F. N Cl .11N1S SKYRIUS.— Kiekvienas gali ifcnokti 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iš lekcijų t u taisytų 
ypač tam tikslui, šis kursas yra labai paraukus kiekvienam* 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lau
ky ties į mokyklą ypatiŠkai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
DYKAI. Rasi k laišką tuojaus; indek dvi markes prisiuntimul 
KATALOGO.
KLEBU SKYRIUS. -
Ikyklą ypatiškai, turinio dienines ir vakarines Liesas.
line daugiau valandų 'negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi- 
nie atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamokslių 
greitam iŠmokininmi Anglų kalbos. Daugiau euprantanti-cm® 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

I \ iškas aiškinama Lietuviškai
• Dvi mokyklos: 781 W. ISth St., ir 1741 W. 47th St.

- Tiems, kurie gali pribūti I musų mo- 
e dienines ir vakarines Liesas. Mokino*- 

valandų 'ticgu kitos mokyklo; 
inrsą, sutaisytą musų, pačių 

Anglų kalbos.

__________________________

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1*41 West 47th St., Chicago, DLJ PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
• Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros
| CARR BROS. WRECKING CO.
Ž 3003-3039 S. Halsted St., Chicago, Ill

V ar toli vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti 

Chicago, 111. I
 Telephone Humboldt 1278

FI. SAHUD M. D.
Sena* Rusa* Gydytoja* ir Chirurgą/.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų.OFISAS: 1579 Milwaukee Ave,, 
Kampas North Ave., Kambarys 206.

R VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto;
1:30 iki 8 ir 7 :30 iki 9 vakar*.

niavi lotai JO-ta ir AlbaiW ave., vie
nas blokas nuo Crane (’o. už 2500, 
arba parduosiu atskirai. Savininkas

30 11 W. 10th PI.,
K. NURKAITIS O.D. I

Optainctristas ir Optikas 
Pritaikau akinius pagal

iu> turit p

gydymą art 
ju foi mose.

kai na

iciate nun lull} privatiškų ligą, 
luoli i rankas specialisto, vieno, 
melus patyrimo ir pasekmingą 
ir chroniškose ligose. įvairiose 

geriau įsirengęs su 
už tokią 

Mano

Ne vienas nėra 
pasekmes, kuriu jys norite 

kaip galima trumpu laiku 
metodus vadovauja, kitos —

PARSIDl'ODA saliunas iš prieža- 
es ligos labai pigiai. Viela ap- 
venla lietuvių ir lenkų. Laisnis 
etai 6 šimtai dolerių; nedėliomis 
liūnas atdaras. Biznis gerai išdir- 
as. Atsilankykite ir pamatykite

16th St., Chicago

PARSIDUODA

mieko dirbi lives.
McCor-

(’Jiicago.

PARSHR’ODA labai pigiai lielu- 
v i u 
nė

ipielinkc.je grosernė

St.,
e AiuwauKcc ir Aorlh avės 
Tel. Humboldt 4613

Ar Jus Turite
rn \k

UI

- k aušino

1 137

ČIA YRA PROGA GYVENIME.
Parsiduoda; vistu ir daržovių li

ke; 2 akeriai žemes, 5 kambarių mi
mas. pilnai Įrengtas, ūkiški Įrankiai, 
arklys, vištos, u'žleklinai anglių ir 
daržovių iri pabaigai žiemos. Rei
kalingos lik. sėklos pavasary je. 5c
nuvažiavimas i Chicago.
luojaus imi Keliami į vakarus, ua- 
aukaiija už $1500. Apie $1500 įmo
kei. likusius po $25 mėnesyje, arba 
mažiau. Kiaušiniai dabar parduo
dama 60e tuzinas.

3802 So. Campbell ave.,

PARSIDUODA visokios rųšies na
minių rakandų, naujų ir senu. 20 
vargonų ir kitokių muzikų. Kaina 
žema. Prislatom į namus.

ANTANAS BOČKUS, 
1813-1815 Lake St., Melrose Park, Ill.

Telephone Melrose Park 621.

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

Arti Lake St.

KADA
NORĖSITE
parduoti; Pasiskolinti Pini
gus; Išdirbti Raštus; Inšiu-

nuo seniai
visiems gerai žinomas
J. J. HERTMANOWICZ

3133 Emerald Avenue.

LAIŠKAI Į LIETUVĄ
Laiškus į Lietuvą /alima siųsti

bet reikia juos s m;
Vokiškai iaišl 

do, kaip j uos,. J 
nienė, 751 W$32nd Street, C1 
Ill. įCreipkįfės vakarais nuo

p- parašo ir nuro 
iiųsli M. Jurgelio

AKIU 8FECLAU8TAW

Prirenka visiems tinkamu* akiniu* 
nuoja ir patarimus duoda lykai. 
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago 
luboa. VALANDOS* Nuo 9 išryto 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2

T«l. Haymarket 248 4.

, «gz«mf* <

Av«. 2-rcs 
iki vaka

vo pi«tų.

Praktikuoja 25 metal.
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St, kertė 32 at.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vai kg 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN I
IŠ RUSIJOS |

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- Q 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- T 
gas ir akušeris. 9L

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

Ofisas ir laboratorija, 1025 W. 18th * 
St., netoli l’isk

VALANDOS:
G- 8 Vakarais.
Gyvenimas,

Valandos: 8-

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

Dr. A. I. EPSTEIN
GYOYTOJASirCHERURGAS
Specialistas moteriškų, 

vyriškų ir vaikų ligų
Ofisai, ir Gyvenimas: ,

3600 S. Halsted St., kamp 36
Ofisas atdaras iki 10 vnl. ryto, 1—8 Ų 
po piet ir vakarais. J1

Telephone Drover 4974 j

Telephone Yards 5031
8

Dr.M.Stupnicld |
3109 So. Morgan St., Chicago y

VALANDOS: nuo 8 iki 11 H 
ryto, nuo 5 iki 8 vakar©.

neparankumo.
GONORRHOEA. Išgydoma i kaip galima 
greičiaus) laiką mano metodu. Visi skau
smai, paMilo-'Uojami ir deginami sulaiko 
mi ir atvedami j sveiką stovį suteikiant 
jums nuolatines pasekmes.
VARICOCELE. Prašalinama be skausmo 
arba pjovimo, be peilio ir kitko skaudė
jimui. šis kirmvlynr.s kaip susikuophnas 

priežastim nv.stoji- 
man jums išaiškinti

n nariu-
JŲ ir 
narna.

sios ligos <teie 
privatiėkų ligų. 
RECTA I. 
la, ir tt.
mo. Jei)
Rectal klintie- 
rodvt iums ką

m<>
zdingą metodą.
C kliūtis atgaivinama urnai, 
mus sumažina uždegimą ir su-

its ak an čia i.
MASTURBACIJA, 
te nuo pasekmių 
matykit mane tuojaus, kuo anksčiau 
gėliau, pirm negu bus pervėlu.

jaunystes

it ikim 
ji ai i’

LIGA.
danu

kai)* tai yra 
STRIGTI RA 
mui sfriktms 
urinos, nėr

sustip-

greitai pa*
;enčia nuo 

ingo gydymo tūlų

Raudonoji tcyalo* fiatu- 
bc *Rkau>NW. aI'hp. pjovl- 
•nčiate nuo kokios norV 
eikit ir lei.-kit man pa-

liu jum

Mano nauja metodą gydy- 
atdaro kanalo ir tekėjimo 
alinga didelio tyrinėjimo 
enas gydymas kartais su

prisek mes.

in DKOCYLE.
M'TEKFJIMO

orchitis. silpnumas, 
U KINUS, ŽAIZDOS ir tt. 
pasekmingai vėliausiomis 
metodomis už žemiausią

Mano gydymas gelbsti kuomet Riti nepagydo; jeigu jus nebuvote gydytas, kode! ne 
atsiduot j rankas specialisto tokio, kuris turi gerai j rengtą ofisą it patyrimą suteikti 
jums pasekmes, kurių jus norite. Nežiūrint kaip ilgai ir nuo ko jus kent ėjot. »*• noriu 
pakiiesti jus i mano ofisą ir pavelyti man parodyti jums ką aš galiu jums padaryti. 
Mano X-Ray egzaminacija dažnai atidengia stovį. kurio kiti nepastebėjo, mano labora
torija ir vaistų skyrius yra prirengtas iki mažiausio mažmožio ir mano ofisas užlaiko 
prietaisus suteikimui jums tų pačių pasekmių, kurių jus norite. Neleiskite savo pinigų 
ilgiau be įgijimo pasekmių, aš nieko nerokuoju už pasitarimą ir visą zaminaciją. 
Ateikite ir pasipasakokite man savo negales.

DR. WHITNEY CHICAGO.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvom skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akių,

Tau skauda akjs, 
skaitant raides susibėga i kruv<, 
spauda rodosi Tau dviguba,

Jeigu

ft Jeigu tau skauda akys skaitant arba ąiuTaat, t nekart |« J
iflt .reikalingas akinių. i
į Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metu jia- c 
ft tvrimo Sv. Vailekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių te f
♦ akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. S
| .JOHN J. SMETANA |
jį ./N k i vi him

ft TEMYK1T MANO UŽRASA-¥ 1801 sou’n i ave. ]
g Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekow 2;r*8 *Bfit**» 
ft Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va. Nedėliomis nuo 9 ruto iki 12 dien<<
* Tel. Canal 5335. ■

. ..............................................................................................................   n į.....Ii
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DAKTARAS A WISSIG,
>»W.

Gydo vl»»« Hr** vyrą ir motvrą
Nelfurint kaip ulst<euiju<iea ir ne ii1 ry d omo* yr*

Specialilkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir ruslčs, vinuodtjima kT*oj«, »»4aa, 
ligas, iairdaif, r«umatiz.mą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosčjlmą, f«rkllą 
• kaudčjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite M* tv 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja F«r daugslf metų ir Uo44 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OI’ISO VALANDŲ.1-: nuu 10 j vto iM 8 vrl. velsre. N.dUic>iit( ,>| U 4io»ąu 
I#C4 BLUE ISLAND AVK^ Unpac l»-t« vlrKI TeL Caaal

‘Naujienose’

A\ a Tjw f* r




