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Rusai paėmė ®«i r B 307 w)t tranšėjas
Vilniuje žmones miršta badu

Pasikėsinimas ant Ispanijos kara= 
liaus gyvasties

MILŽINIŠKAS GAISRAS
PITTSBURGE...........

Nuostoliai turtu apskaitliuo 
jami i pusantro arba du 
mihonu doleriu.

PITTSBURGH, Pa, 
šio 29. — Subatoj, sausio 27 
dieną, čia kilo gaisras, ko
kio miestas nėra regėjęs jau 
nuo keleto metu. Pusė blo
ko vidurmiesčio namų biz
nio vietoj taopo sunaikinta. 
Gaisro vieta — blokas tarp 
Fifth avė, Wood, Diamond 
ir Smithfield strs.

šau

1916-17 m. Suv. Valstijų gy
ventojai išleis visokiom mu- 
zikalėm pramogom’ ne ma
žiau 700,000,000 dolerių.

Daugiausia bus išleista už
laikymui visokių muzikos 
mokyklų ir mokytojų; antrą 
vietą užims išlaidos pianų 
pirkimui; 25,000,000 doleri; 
išleidžiama vien tik koncer
tams; iš atskirų artistų da
ugiausia pelno p-ni Shuman

CIMMERVALDO TARP 
TAUTINES KOMISIJOS 

MANIFESTAS.

NEW YORKAS. — Laik
raštis Novy Mir praneša, 
kad aplaikytas zimmerval- 
d.iečių manifestas, išleistas 
Berne, kuriame šaukiama 
visu saliu darbininkai, esa-

ir idant jie atkreiptų gink
lus prieš savo klesos prie-

Naujos vokiečių taikos išlygos

RUSAI SUMUŠĖ vo 
KIEČIUS.

Persiveržė per vokiečių lini
jas 2 mylių fronte.

PETROGRADAS, sausio 
29. — Po smarkaus apšau
dymo rusų pulkai užpuolė 
vokiečių linijas abiem Kim- 
polung-Jacobeni kelio pu
sėm, Moldavijoj, ir po karš
to ranka rankon susirėmi
mo persiveržė per teutonų 
liniją kuone dviejų mylių 
fronte. Suėmė rusai nema
žai nelaisviu ir visokio ka
rės grobio.

Vokiečiu atkartotinos a- 
takos Rygos fronte atmuš- v O 
ta.

nkijos; 4 — Atiduoda dalį 
savo kolonijų už sugrąžini
mą jai jos vidurinės Afrikos 
kolonijų; 5 — Prižada atsta
tyti Serbiją; 6 — Sutinka, 
kad butų liuosas išėjimas į 
jūres; 7 — Sutinka atiduo
di italams Trentino, o Tries
tą padaryti liuosu uostu.

sos gaisrininkų komandos 
buvo darbe.

Nuostoliai apskaitliuojami 
į $1,500,000 arba į $2,000,- 
000.

Penki žmonės sužeisti. 
Daugiau 4,000 darbininkų 
turėjo bėgti iš dirbtuvių.

Cormick, kurs praėjusį se
zoną iš vien tik koncertų už
dirbo į 150,000 dolerių; po 
McCormick’o eina Kreisler, 
uždirbęs apie $100,000; M. 
Eldmano uždarbis vieną se
zoną $80,000; p-ni Kuly) du
oda po 3 koncertus savaitėje

leriu. r» <•-

Iš operos artistų pirmiau*- 
sią vietą užima K a ruso. Jis 
ima už išėjimą po $3,200, o 
kadangi jis pasirodo sceno-

$100,000,000 IšEIKVOJA- 
MA KASMET.

tę jo pelnas siekia $10,000.

Iš Darbo Lauko

Moters bus priimamos į ma
šinistų uniją.

WASHINGTONAS, sau
sio 29. — International As
sociation of Machinists ren

375 DARBININKŲ

A XJ V J J J. A . , V —

K a sy k 1 ų d e p a r t a m e n to

siais metais buvo užmušta 
375 mainieriai.

VAIKŲ MIRTINGUMAS 
DARBININKŲ ŠEIMY

NOSE.

KIEV (Rusijoj) — Kieve, 
o taipgi visoj Kievo guber
nijoj žibalo kryzis. Miesto 
pakraščiai visai neapšviečia- 
mi. Delei kerosino stokos

mik 
ŠTA BADU.

Šiuo laiku čia miršta 1 syk 
daugiau žmonių, negu pa
prastai kad mirdavo.

NEW YORK AS, sausio 
29. — Anot atvykusio čia 
vieno žydo iš Vilniaus, .nuo 
to laiko, kaip vokiečiai užė
mė miestą, ten bent keturis 
syki u s p a d i d ė j o mirtingu- 
mas. Stoka maisto, kurį vo
kiečiai atėmė nuo pat pra
džios miesto paėmimo.

PASIKĖSINIMAI ant 
ISPANIJOS KARALIAUS 

GYVASTIES.

Bandyta sudaužyti trauki
nys, kuriuo pastarasis va- 
v • ziavo.

MADRID, . sausio 29. — 
Ba’hdvta sudaužyti trauki- t- v
nys. kuriuo važiavo Ispani
jos karalius Alfonsas. Bet 
pirm jo traukinio bėgo pre
kinis traukinis, kurio maši
nistas pamatė ant kelio kliu- 
ir pašalino. Dvi ypatos są
ryšy j su tuo areštuota, z

NAUJOS VOKIEČIŲ TAI
KOS IŠLYGOS.

Eina gandas, kad Wilsonas 
aplaikęs naujas vokiečių 
taikos išlygas.

LONDONAS. — Anglų 
spaudoj pasklydo gandas, 
buk prez. Wilsonas aplaikęs 
naujas vokiečių taikos išly
gas, kurios esančios seka
mos: 1 — Vokiečiai siūlo 
franeuzams Metz’ą ir dalį 
Lotaringijos, o taipgi priža
da pasitraukti iš Francijos. 
2 — Prižada apleisti ir at
siteisti su Belgija; 3 — Rei
kalauja neprigulmingos Le

WASHINGTON AS, sau
sio 29. — Nesenai Suv. Val
stijų senate buvo svarsto
mas klausimas paskyrimo 
pinigų palaikymui Federalio 
Vaiku B i u ro. Debatų ose 
buvo nurodyta, jog tų darbi
ninkų tarpe, kurie uždirba 
ne daugiau 450 dolerių me
tuose, miršta vaikų amžiuje 
iki 12 mėnesių po į iš ketu
rių. Gi kur tėvai uždirba 
4arp 450 ir 849 metuose, to
se šeimynose vidutiniškai 
miršta 1-nas iš 6 taippat am 
žiuje iki 12 mėnesių. O ten, 
kur tėvu uždarbis neša dau
giau, kaip $1050 metuose, 
miršta amžiuje iki 12 mėne
siu tik vienas iš šešiolikos. 
Kaip reiškia artimi yra ry
šiai tarp darbininkų algų ir 
jų vaikų mirtingumo.

MILITARINIS MOKSLAS 
PRAGAIŠTINGAS

VAIKAMS...........
BOSTONAS, sausio 29.— 

Dr. Sergant, profesorius 
Harvardo universiteto, iš

reikšdamas senato komisi
jai Washingtone savo nuo 
monę apie įvedimą mokyk
lose militariško' mankštini- 
rno, nurodė, kad tai visai ne
duoda geistinų pasekmių. 
Kad sumanumą, smarkumą, 
iniciatyvą dalykus taip 
labai reikalingus karėje — 
nepalyginamai didesniam 
laipsynj duoda vaikams by 
kokia jų pačių vedama žais
mė, football, baseball arba 
net by kokia gatvinė žaismė, 
negu kad kareiviškas mank- 
štinimas. Profesorius nu
rodė, kad kareiviškas man- 
kštinimas visai užmuša ini- 
ciativą, sugebimą ir kitas 
geistinas ypatybes. Anot 
kalbamo profesoriaus nuro
dymų, didžiumoj utilitaris
tiškųjų šalių vaikų mokini
mas kareiviško amato mom- 
kyklose jau pamesta.

HAMILTON, Ohio. — Ci
garų dirbėjai streiku laimė
jo po 2 ir 3 dol savaitėje. A- 
pię 300 darbininkų streiką- 

! vo.

COLUMBUS, sausio 29.— 
Ligos, kurių galima išveng
ti, vien tik Ohio valstijoj iš-

gai daugiau kai}) ])o $100,- 
000,000. Taip apskaitliuoja 
Ohio universiteto dekanas 
E. F. Campbell. Anot jo, iš 
65,000 mirčių, atsitinkančių 
kalbamoj valstijoj, 28,000 jų 

įgalima išvengti. Šitie 28,- 
000 mirčių padaro šaliai ma
žiausia $100,000,000 nuosto-

AIRIJAI BLOGIAU NEGU

Ibėdamas apie prez. Wilso- 
no paskutinę kalbą, John 
Dillon, airių atstovas Angli
jos parlamente, nurodė, kad

esąs blogesnis negu Lenki
jos, kuriai prez. Wilsonas 
reikąlaująs nepriklausomy-

rėš stovis, o airiams neduo- 
d a m a autonomijos, toliai 
sunku tikėti buk Anglija e- 
santi užtarėja mažųjų tau
tų, jų tiesų laisvam plėtoji- 
muisi.

SMULKMENOS.

Vienu didžiausiu karišku- 4-
jų laivų yra skaitomas Suv. 
V aisti jų drednau tas N ew 
York. Jo pabudavojimas 
atsiėjo $15,000,000. Už tuos 
pinigus galima nupirkti 300, 
000,000 bakanų duonos, ku
rios užtektų išmaitinti visą

Šiuo laiku duosnos svaras 
parduodama čia po 8 centus.

džia intaisė duonos kepyklą, 
kur kepa kareiviai ir perka 
ją patįs kareiviai ir jų pačios

ką gi—*jiems apsimoka par
davinėti duonos svarą po 2

ri pelno kepyklų savininkai 
parduodami po 8 c. svarą?

Apskaitliuojama, kad

NEW YORKAS, sausio 29

lei kilusio New Yorke gat-

vien tik lapkričio mėnesį 
praėjusių metų kompanijos 
neteko 1,100,000 penktukų, 
nes mat 1915 m. ta mėnesi

.V . . v
surinkta iš pasažierių 156,- 
400,000 penktukų, o 1916 m.
— tik 155,3OO,0OGt(penktukų. 
Darbininkai,"- nefibredaiBi 
skebauti, jei darbas neperto- 
liausia, pėsti eina, o ne va-
žiuoja.

KRAU.IO PRALIEJIMAS 
PIRMIAU, O PASKUI 

TAIKA.

WAS HIN GTO N A S.—Či o - 
nykščiai diplomatai yra tos 
nuomonės, kad pirm negu 
pradėjus taikos derybas ka
riaujančios Europos valsty
bės vienos ar kitos pusės ■— 
visuose svarbesniuose from 
tuosė~atnaujins kruviniau
sius mušius ir bene nusvers 
ką nors. Ir viena ir kita pu
sė stropiai rengiasi prie to.

čiausios rūšies žvakė kaš
tuoja 50 kapeikų. Miesto 
pakraščiuose yra šeimynų, 
kur po kėlės dienas visai ne- 
užžibinama šviesos. Ateina *
žinios taipgi iš kitų miestų, 
*kaip Žitomiro, Černigovo- 
Podolsko, Poltavos, Urna-, 
niaus, Kremenčugo, kad ir

PETROGRADAS, — Ska
itlius Petrogrado ir vietų

praėjusiais metais 2,347,851 
žmonių; vestuvių tais metais 
buvo 11,569, o 1914 m. vestu
vių buvo 13,624. Gimė tais 
metais vaikų 51,956; iš jų — 
8,305 pavestų merginų.

mas.

“KARDU VOKIEČIAI LAI 
MeS TAIKĄ.”

BERLINAS, sausio 29.— 
Kaizeris Wilhelmas, atsaky
damas i Berlino mokslo aka- V 4

laimėsią tik kardu.

užrei-

padidinimą 1 doleriu ant tū
kstančio. Pakuotojams pa
didinta alga 25 centais ant 
tūkstančio.

GFlZMPFi \CWJISEfč VINETQ

Vokiečių kruizeris Viiietta. 
k an d i n ęs p i etini a me

Tai jis, kaip spėjama, pas- 
Atlantike 26 talkininkų pirklybi- 

nius laivus.

ferendumui rezoliucijos, ku
rią priėmė asociacijos pil
dantysis komitetas, būtent, 
kad juo tolyn, tuo labyn at- 
jaučiama reikalingumas or
ganizuoti moteris, dirban
čias mašinistu darbus. Mat 
dirbant jom ne unijų išlygo
mis jos, viena, yra labiau iš
naudojamos, antra, apsunki
na organizuotųjų mašinistų 
kovą už geresnes išlygas.

TEISMAI IR STREIKAI.
NEW YORK. — Teisėjas 

A sp i n a 11 buvo u žd ra u dęs 
streikuojantiems Sommers 
viešbučio bartenderiams, pa

nioje tečiaus teismo istaigo-no tą A spin ai]’i o uždraudi-
KRAUTUVIŲ DARBININ

KAI LAIMJeO.

kams kontrakta.

MAHAWAH, N. J. — Su
streikavo 450 molderių ir jų 
pagelbi n i n k ų, d i rban čių A- 
m erica n Shoe Brake and

tuvių darbininkų ir darbini
nkių (pardavėjų) unija pa
darė su krautuvių savinin
kais sutarti, sulig kurios

vėj. • Streiko vietą daboja 
kazokai. . Bijomasi susirė
mimų tarp sargų ir streiki
ninku. Streikininkai reika-

ateiviai — lietu-

tuos žmones, ką priklauso 
prie unijos. Darbo diena 10 
va], vyrams ir 9 moterims.

paroje viršlaikio paskutines 
tris dienas prieš Kalėdas,

dirbti savaitėje daugiau

RADO PRIEŽASTĮ.

ro nu, 
paliuo- 

darbini-
nkus.

BRIDGEPORT, 
sausio 29. — Ashcraft Ma-

Conn.,

tavo tris darbininkus, maši
nistų unijos narius ^už tai, 
kad jie reikalavo, idant ko
mpanija atleistų iš darbo du 
neunijistu darbininku, vie-

damasis įstatymu, kurs dra
udžia boikotavima. V adi- 
na-s, jei norima karti, tai ir

DARBININKAI ATMETe
KOMPANIJOS DOVANAS

ikavo 200 Webster Manufac
turing company darbinin- 
kų-mašinistų ir jų pagelbi-

jiems “dovanų” vietoj su
trumpinimo darbo laiko, 
kas jiems buvo prižadėta

COMELLSVILLE,

kurios jie išsyk gauna 10 
nuošimčių algų pakėlimą, o

tų savaitėje kas šešis mėne
sius laike pastarųjų pustre
čio metu.

m :

CLEVELAND, sausio 29 
— Pasibaigė Standard Oil 
Refinery kompanijos darbi
ninkų streikas, prasidėjęs 
dar nuo 11 d. lapkričio mė
nesio praėjusių metų. Dar- 

[bininkai gavo 10 nuošimčių

bo diena. Darbininkai lai- 
mėjo tik ačiū savo nepapra
stai vienvbei.

JACKSONVILLE, Fla.— 
Cummer Lumbar Company 
padarė su mašinistų unija
UUVUl

darbininkai mašinistai gaus

Cohn and Path Electric Co. 
kreipėsi i teisėją Milton, id
ant tasai išduotų injunetio- 

buda- 
n aria i 
su ne-

vojimo unijas, kurių

unijistais. Teisėjas betgi 
nerado galimu išduoti tokį 
injunct ioną.

ius parako kompanijos dar
bininkai susiorganizavo ir 
išėjo streikan, idant priver
tus kompaniją priimti atgal 
i darbą tuos darbininkus, 
kurie buvo išrinkti . naujos 
unijos viršininkais ir kup
riuos. už tai kompanija pa
varė. Dar reikalaujama 8

SYDNEY, New South 
Walles, Australija — New 
South Walles mainieriai lai
mėjo streiką, kurs suteikė 
jiems astuonių valandų da
rbo diena.

SAN ANTONIO. — Elek
trotechnikai darbininkai 
streikuoja. Reikalauja 
dienoje.
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Bet kartu ne nepasijun- ■jr ■ mes dar neturimeKorcspondenciJOS Kuopos. Vis dėlto

ROCKFORD, ILL.

REZOLIUCIJA.

LAWRENCE, MASS.Kadangi šiuose gausios išdir-

kaip ir kili Soc. laikraščiai pri- k laušimu

Kuopos lošejai-niyletojai vaidi-

Cen t ralio Kom iteto

slope nuo publikos, kad kainosrašo
sausio; 16 d. buvo ir Centra-

ton vieton didžiausio reakci-

miestas miausia.

kusuot kokj-nors klausimų, tai maisto ir anglių ir pardivinetų kušio pelno kuopa skiria Rau

liu ir seserų.Supraski me ti perkami tiesiai nuo fanu erių
na stambia savo taktikos Idai v c arba nusidėjimu kuriu pažymėti, kad vietinei!užu ra

kalbeli prieš įstaigų nutarimus.

ome t reikalinga didele vieny-

kariauli su vienu abelnu pri- auj ienos REZOLIUCIJA

neteisingaiPenkta,nenorus ga- W. Wilsonui.Kemešio “Darbininkas”: kas nu
li*

Brooklyniškiam socialistu lai-
.Nau

jienų lio

me klausime yra gana opi ir ir ina-

Laisves
Ims kokios nors

ją iš skverno. Reikia lik nežio-

Tą pilky gaudyt tautininkai siu-

Pirmasai neperdaug ločiau sustingusios to
Dem. susi-

kariaujančioms

lino jaučių pragyvenimo

Redakcijos Atsakymaipolitikos klausime. Dar lik baigiasi

j• m.

CICERO, ILI

listaiŠtai kode! leno-

KEWANEE, ILL
geriau.

cionizmas (kad “darbininkų iš
ganymas yra kovot su tais soci-

On t ralio Komiteto šaukia
mai! suvažiavimai! atvyko ti
ktai tie žmones ir tų organi
zacijų atstovai, kuriems šiuo 
laiku bendri musų tautos rei-

dinas, buvo 
suko pusėje.

spekuliantams skandinti šia šalį 
varge, o Europoje tęsti brolžu-

prolestuojame prieš valdžios in- 
difirentiškumų link dalykų, ku-

KLERIKALŲ 
DVYNIAI.

Rockfordo Miesto Tarybai.
Priimta sausio 21 d. 1917 m., 

Rockford, Ill., Woodman svetai-

imtųjį principų, kuriame aiš
kiai buvo pasakyta: “kalbos

tų tokiam uždaviniui? Reikėjo 
pasiųst jaunesnį, miklesnį.

zoliucijoje kritikuojama impe
rialistines kalbos apie “tėvynes 
gynimų,’, o

29-ta kuopa sušaukė masinį pro
testo susirinkimų prieš maisto

Priimta sausio 21 d. 1917 m.
Rockford, 111., Woodman sve-

šai negali stoti atvirau ir ai
škini konfliktan su jo atsto-

gabenime maisto kariaujan
čioms šalims —

Tai mes, Rockfordo lietuviai, 
protestuojame prieš valdžios in
diferentiškumų (nepaisimų)

redaktoriaus pozi 
me. “Naujienų”

Reikalaujame, 
kuogreičiausia ii

P. Sus-mo kuopos. Tai sakau 
todėl, kad, kai]) parodė moterų

dele i
sime, o
paaštrinti tuos nuomonių skir-

V. Raudzevičius,
B. Biliūnas,

A. Meldažis.

Ketvirta, “Naujienų” straips
niai apie “Ievynus gynimų” nė
ra net atakavimas suvažiavimo

tik nereikia pražiopsoti 
taip svarbaus momento, 
bar tai pati darkyme te, 
Europoje kristalizuojasi

Susirinkimo Komitetas:
V. Raudzevičius,

B. Diliomis,
A. Meldažis.

Ypačiai Marija Magdelietė (R. 
Kulbiutė) ir Flavijus (F. J. Ba
lochis) puikiai lošė. Abelnai,“NEREIKIA ŽIOPSOT.”

kšmo spaudoje. Jeigu jis 
sas bus iš tokio supuvusio

Limą publikos, tini but bau
džiami kaipo kriminaliste; pra

bų veik negalimais. Gau
lei! informacijų, suži-

I recia, Kova visai ne vie
loje kalba apie suvažiavimo re_

absoliučiai atmetančio tėvynes 
gynima. Reiškia jos sako, kad 
gali but atsilikimų, kada socia-

PRiladelphijos rezoliucija 
kur faktiškai atmetama oba

'kokiu Rusijos su Anglija 
nesutikimu mes lietuviai tik 
galime pasidžiaugt; nes tas 
padvigubina šansus mums iš
gauti Neprigulmvbe Dabar

KYLIUOJA.”

ir cicerietės gali taipjau parody
ti “ką galinčios.” Tikėsime ir 

lauksime. J. A ceris.

veikalu,.
Liaudies Dainininkas.

jau “Kova” vėl bando

jam išrodo nederamu, bent 
šiuomi tarpu,. Tas klausimas

dais didins LSS. namo fondų. 
Komisija, kiek patyriau, nes
naudžia.. Jau turinti ant rankų 
keletu desčtkų. Beto, rengia 
kaukiu (maskaradų) vakarų.

Puiku, ar ne? lai turėtų pa
sekti ir kitų miestų draugai.

žiūrėkite, kiek ča senai, kaip 
išgirdome apie jų susivienijimų, 
šiandie jos leidžia savo organų

“Moterų Balsų”. Ir tokiu pa

ar srovių reikalus. Kairėj i 
visuomenės dalis visiškai atsi
sakė dalyvauti — ir, mums

rinkusius. Žmonių buvo apie 
600. Matėsi netik lawrencie- 
čiai, bet ir iš aplinkinių mieste
lių. Mat žino, kad vietinė kuo
pa niekuomet neapgauna savo

“LAISVĖ” APIE 
LIETUVOS LAISVĘ.

Apie tautininkus Lawrence

nors nutarimus. Tik kataliku

———- --------
mes dar neturime L. M. P. Sus.

i aš nenorėčiau
tikėti, kad vietines moters ir

nemaresnio

S. K, Bendrovės loščjai-mylė- 
lojai jau išmokę veikalų “Val
kata.” Lawrenciečiai turės

l ik vieniems tautininkams, 
kurie šaukė ta suvažiavimų po 
C. K. firma, vadinasi, rupi ben
dri musu tautos reikalai, o ne

lavinimosi ir šiai]) diskusijų 
vakarėlius. 1'en mokinamasi

ra tiktai įrankis žmonėms a- 
kis dumti,.” Ir tai pamatuo
ta toj rezoliucijoj buvo ne 
kieno kito, o tik to “nemark-

mjfenos”

Kadangi ta brangenybė visu 
savo sunkumu gula ant musų, 
darbo žmonių,

kartotinai agitavo priešais su
važiavimų.

ndžiot. Gerai, kad bent at
virai tai daro Kitam mime-

kalų — “Marijų Magdelietę.”
Lošėjai, kaipo darbininkai, sa-

likrai gausime pilna laisvę, 
šio 

Da
nes 

min

vakarėlį. Ištiesų, tai buvo tik 
šiaip sau privatinė “svodba.” 
Bet žiūrėkite, kaip jie aprašė a- 
pie tai savo “bepartyviškuose” 
laikraščiuose — girdi, didžiau-

tojų masiniame susirinkime,

absoliučiai už tėvynės gynimų; 
jos tik nepripažįsta “principo,”

li but atsitikimų, kada jie pri
valo neginti jos.

Antra, “Naujienos” šitame 
klausime niekuomet nemainė 
savo pozicijos.

siu, kad per Naujus Metus kiek* 
vienas “geras katalikas” — atli
ko tokios jau svarbos darbų — 
surengė Įirivatftię “svodbų.”

ūkams tiek nepriklausomoje 
Lietuvoje, tiek autonominėje, 
tiek po prusu, tiek po rusu rei-

MiRvaukietis, M i hva ukee,
Wis . Ačiū, sunaudosime. 
Bašinekite mums dažniau.

“Tėvynė,” kurių p. Račkau-

, kad

organu, rašo:

slų eitųsi*. Dabar naujas triuk
šmas norima pridėt dūlei “tėvy
nės gynimo.’y “Kova” štai ka 
paskelbia plskutinihme savo

mo.
Lawrencieciai rūpinasi ir L.

S. S. namo reikalais. Išrinkta

šingos minėtam suvažiavi
mui. Dešiuėsės-gi sriovės

siūlom, 
utį toj 
esąs

Bašinekite mums šiaip žinučių iš 
vietos lietuvių veikimo, — 
mielai išspausdinsime.

įsake, kad jos stoja už 
Vgyninią.” N 13 jos 
1 priimti “koviečių” 
“ “principą,” atpieta- 
nes gyąimą,” nes, tai 
* marksistinis princi*
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204-tos kuopos susirinkimo tarp 
kita nutarta bendromis spėko
mis su LDLD. 36*ta kuopa su
rengti vakarą-teatrį. Vakarų 
manoma rengti ne pelno tiks
lu, bet kad užganėdinus (?) vie

mas ir diskusuojamas, belau
kiant daugiau žinių iš Lietu
vos ir svarstymai turi būti 
ramus, dalykų aiškinanti, o ne 
pikčiurnų budu vedami.

Beto “Laisvė” nurodo, kad ji,

138-tos kuopos mišrus choras, 
Vyrų ir Moterų Apšvietos Dr- 
ja, vaikų draugija “Bijūnėlis,” 
J. Soc. Lygos 2-roji kuopa ir tt.

Tame darbe tečiaus mes ma
tėme veik vienus vyrus. Retai 
kuri-ne-kuri moteris prisidėjo 
prie jo. Tik ačiū tam, šiandie

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

Redakcijos Straipsniai
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Naujienos
The ILnthmmain IDaHy

Firmai Lietuviu Dienriitti Amerikoje 
iLsidzia NAUJIENŲ BENDROVE inc.
‘ * Kasdien, išskiriant nedeldienius

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

K tų savaitėje. Pačiu siunčiant,
cagoje metams $6.00, pusei me- 

91 93.30.
Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00
Pusei metų..............................$3.00
Trims mėnesiams ............... $1.75
Dviem mėnesiam ................. $1.00
Kanadoje, metams ............. $6.00
Europoje, metams ............. $7.00

Streikininkų 
atsišaukimas.

Subatos “Naujienose” bu
vo išspausdinta Philadelphi- 
j os jungti n io st re i k i n i n k ų 
komiteto atsišaukimas. No
rime dar kartą atkreipt į jį 
musų skaitytojų atidžią.

Philadelphijos rubsiuviai 
streikuoja. Jie prašo visuo
menės paramos. Supranta
ma, kad jų balsan privalo 
atsiliepti visų-pirma rub
siuviai Chicagoje ir kituose 
miestuose. Ką'iškovos phi- 
ladelphiečiai, tą laimės ir ki
ti to amato darbininkai. Jei
gu vienam mieste kokio a- 
mato darbininkai uždirba 
mažai, tai negalės gauti g;e- 
rų sąlygų to amato darbi
ninkai ir kitose vietose. Jei
gu vienam mieste darbinin
kams pavyksta šį-tą iško
vot, tai lengviau darosi žen
gti pirmyn ir kitų miestų 
darbininkams.

Todėl, rubsiuviai, sukrus
kite gelbėt savo draugus! 
Jųsų pavyzdys paragins 
prie to paties ir kitus darbi
ninkus. Nes juk aišku yra, 
kad rubsiuvių laimėjimas 
bus naudingas ir visų ama
tu darbininkams. Jisai su- v
stiprins darbininkų klesos 
poziciją ir duos progos jiems 
eiti prie naujų pergalių ko
voje su išnaudotojais.

Philadelphiečių streikas 
privalo sutikti kuoplačiau- 
sią simpatiją da ir dėlto, kad 
mes tenai matome gražią 
vienybę tarpe streikininkų. 
Juos veda dvi unijos, kurios 
iki šiol atkakliausiai kovo
jo tarp savęsy Dabar te

čiaus jos suprato, kad be 
vienybės negalima pergalėt 
kapitalistų, ir atidėjo savo 
kivirčus į šalį. Ar nepriva
lo tuo džiaugties kiekvienas 
darbininkas? Padėkite Phi
ladelphijos rubsiuviams lai
mėt šią kovą, ir jie ateityje 
neben o rėš d augi a u grįžti 
prie nesutikimų.

Streikininkai prašo siųsti 
aukas “Kovos” administra
cijos arba unijų komiteto 
vardu. Čekį išrašykite ant 
kasieriaus Jono Suginto 
(623 Green St.) vardo, o pa
siųskite čekį ant sekreto
riaus Jono Bendoravičiaus 
(1213 So. 3-rd st.) vardo, 
Philadelphia, Pa. •

Remkite, darbininkai, sa
vo klesos draugus!
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Terms of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week. 

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

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

Six months..............................$3.00
Three months .......................$1.75
Canada, one year ............. $6.00

European countries, 1 year .. $7.00 

Po didelio 
trenksmo.

Tuo klausimu turime bent ke 
lėtų korespondenciji 
se kalbama “už”, 
“prie”. Mes tečiaus nežinome 

i ištiesų buvo. Todėl ne- 
nei vienos. Taip bus 
Antra, lai pasenęs da

lau trįs menesiai po L.
Dienos. Todėl nebeapsimoka 
kelti tuos ginčus (dargi 
smulkius-vietinius) išnaujo.

“Naujienos” davė eilę 
straipsnių, gvildenančių 
nuomonių skirtumus lietu
vių socialistų tarpe. Per- 
kračiusios tuos skirtumus, 
jos pasakė, kad nors dauge
lyje klausimų socialistų nuo
monės ir nesutinka, bet ski
rtumai nėra tokio pobūdžio, 
kad del jų reikėtų socialis
tams “pešties” tarp savęs. 
Reikia tik daugiau draugiš
kumo ginčuose ir mažiau 

[stengimosi aštrinti ir didin
ti nesutikimus.

Šita musų nuomonė randa 
pilną patvirtinimą faktuose.

Štai dabar, kaip rodo pas
kutiniai visų socialistų laik
raščių numeriai, jau priėjo 

įprie galo ginčai delei “vie
nybės” Lietuvos šelpimo da- 

i rbe. Tie ginčai buvo iššau
kę aštriausių susikirtimų 
socialistų spaudoje, o betgi, 
kada jie “išsisėmė” (arti
miausiuose “Naujienų” nu
meriuose mes paduosime pa
skutinius jų atbalsius), tai 
pasirodė, kad karščiuoties 
visai nebuvo reikalo. Triuk
šmas ir trenksmas buvo be
reikalingi.

Po ilgų ir smarkių pole
mikų paaiškėjo ve kas: vie
na, praktikos darbe visi so
cialistai, šiame momente 
bent, stovi ant to paties pa
mato; antra, teorijoje skir
tumai pas juos apsireiškia 
ne tiek principuose, kiek tų 
principų formulavime.

Nė vienas socialistų laik
raštis nestoja ir nestojo už 
“vienybę kadir čia dar tokia 
kaina”. Kada užeidavo ka
lba apie bendrų šelpimo fon
dų steigimą arba fondų vie
nijimą, visi socialistų laik
raščiai statydavo tam tikras 
sąlygas ir siūlydavo tam ti
krus tų fondų tvarkymo ir 
veikimo budus. Jie tą da
rė ir kilus kalboms apie 
’’vienybę” po Lietuvių Die
nos. Ir dabar jie visi pripa
žįsta, kad taip ir reikia da- 
ryt. v

Antra vertus, dabar mato
me, kad pas mus nėra ir to
kiu socialistu, kurie norėtų 
atmest vienybę prie visokių 
sąlygų ir aplinkybių. Net 
smarkiausieji vienybės “pra 
gaištingumo” skelbėjai pri
pažįsta, kad gali būti tokių 
padėjimų, kuomet bendras 
socialistų veikimas vienoje 
šelpimą organizacijoje su 
kitomis srovėmis, esti ne tik

leistinas, o ir pageidauja
mas.

Bet jeigu taip, tai kam 
reikėjo tuomet kelti triukš
mą ir sukauti apie “oportu
nizmą”, “klesinės sąmonės 
temdinimą”, “darbininkų 
klaidinimą” ir tt.? Kam ap
skritai reikėjo mobilizuot 
vieną sąjungiečių dalį prieš 
antrą ir stumti juos į kovą 
vienus prieš kitus?

Musų oficialių L. S. S. or
ganų vedėjai savo “aštrini

mo” ir “kyliavimo” taktika 
vėl meškiškai patarnavo lie
tuvių socialistų judėjimui: 
nukreipė daug jo energijos 
nuo pozityvio darbo, sutei
kė džiaugsmo priešams ir 
sugadino draugų ūpą ir san“ 
tykius.

Kartą ant visados ta tak
tika reikėtų mesti. Be kur
stymų ir užsivarinėjimų, ra
miomis diskusijomis visokie 
nesusipratimai galima daug 
lengviau išrišti.
nliiA n i ■m i Ji 

i*n buvo pasakyta, ir “‘Kova” 
iko. Per suyažiavima 

/ c

Nauj.” redaktorius po ilgo

tojų masiniame susirinkime, su
šauktame LDLD. 29-los kuopos.

Kadangi šiuose gausios išdir- 
bystės laikuose pragyvenimo 
reikmens daros; vis brangesni 
ii* brangesni.

Kadangi ta brangenybė visu 
sa\ro sunkumu gula ant musų, 
darbo žmonių,

ui erginos. 'Todėl lawrencieciai, 
rengdami tokius didelius ir gė
lus veikalus, neturi bėdos del 
lošėjų stokos. Beto, kuopiečiai 
dirba nemažai ir švietimosi dir
voje,. Taip, paprastais vaka

rai, neturėdami aro sparnų, gy
rėsi iki saulei iškilsiu. Kilo, 
kilo vis ant tuščio. Ir Išsis
kirstė. Dabar jų Čia priskaito- 
ma vos apie dešimtį “dūšių”..

Naujais Metais jie buvo su-



tos lietuvius. Kewaneej dar ne
buvo. sulošta nei vieno tinkamo 
veikalo, neskaitant Br. Vargšo 
“Žmonės.” Todėl tai draugai 
žada dėti visas pastangas, kad

Panedėlis, Sausio. 29, 1917 N A U J I E N O S, Chicago, Ill
AMU

veiksmų dramą. Tuo tikslu iš

jo ucdėldienio apvaikščiojimą. 
Buvo ir šiaip įvairių pamargi- 
uimu. .Apie kruvinojo nedėldie-

Pu uis 
slą. I 
tį atliko y t in.

M. Ponis savo užduo-

iions nusiusi Kewanee į vaikiu-

llką su deklamacija bei daine
le. Minėtam gi apvaikščiojime 
turėjome tu mažu (abieju

sėtu* puošė musu surengta ap-

varna, kurie taip

Icvli monologai, daina ir lt. Vi
skas pavyko kuogeria tįsia.

j’UUit kelis vyčius, kurių nepa-

vakaran

Papeikimas
P-lė M. Radzevičiūtė, Lie

tuviu Moterų Apšvietus
‘, tos

draugijos vardu paskelbė 
4'au tiškuose 1 a i k r aščiuose
man “papeikimą” (30 lap
kričio 1916 m.), kuriame kai 

buk aš “sava
rankiškai” pasielgęs su pri
austais man dar Vilniun tos 

. ir

draugijos 100 rub., nes pas
kyręs juos “ne ten kur auka-

jodama pažymėjo" — ne nu
kertėjusiems nuo karės.

Tą “savarankiškumą” aš 
buk papildęs nežiūrint į “vi-

budu išeina, kad aš dargi 
pamelavęs, kuomet savo lai-

Slau draugijai apie neturėji
mą artimesnių instrukcijų.

Idant visi žinotų, ko ver
tas tas “papeikimas”, ir aiš-

dzevičiutė vardu

pas-
v i s u o m e n ė s ž i n i a i,

Toks yra tas mano aptu
rėtas prie pinigų dokumen
tas, del kurio p-lė Radzevi
čiūtė tvirtina, buk aš turė
jęs “visas instrukcijas.”

ninkė p. Olšauskienė visuo
met gali pertikrinti savo vy
ro banko knygose.

nai Amerikoje, ko p-lė Ra
dzevičiūtė ir p. Olšauskienė 
rašydamos “papeikimą”, ma 
tomai, visai nesitikėjo.

2) Kopija mano laiško,

rėlio” pranešimu išsiunčiau 
“registered”, ant ko turiu 
Chicago’s pačto kvitą iš 23 
sept. 1916 m. N 60148, ir p-lė 
Radzevičiūtė ji apturėjo, nes 
mini apie ji savo “papeiki
me.”

Iš atspausdintų dokumen
tų aiškiai matyti, kad pini
gai Moterų Apšvietos Drau-

drabužių ir maisto už reika- 
lingus pabėgėliams daiktus, 
šelpimą.gi pabėgėlių supran 
ta kaipo aprūpinimą rąžan
čiais, maldaknygėmis ar tau

dama pinigus paklydo adre-

Kazimieras Gugis

Ve</n v iso k i us re ii:o lūs, k a ip k rimine l iš kitose 
taip ir civiliškuose teismuose, JJeiro

Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Tel. Drover 1310

127 N Beirtiwii St. 
1111-13 Wy Bldg.

Tel. Central 4111

Amerikoniška Valstijine 
=B a n k a=

182ft*1827 Bla« Inland Ave., Kampas Loomis Ir 18-tot Gatvig. 
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS

$600,000.00
Vaifity b i ali Bankas su dideliu kapitalu art! j<8Ų narni 

Brgulijnifckai ptrliurimas Valstijos ir Clearing House Associa
tion. Žinoma gvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti Ir 

"kad jie bus ilmokfeti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara PantiMio, Kttvergo ir Subatos vakarais iki 1:30 v. vak.

pasiųsto, būnant bhicagoje, 
p-lei Radzevičiūtei, apie pi
nigų paskyrimą:

tėjusiems nuo karės.
Bet jeigu Moterų Apšvie- 

tos Draugijai neužteko žino
ti, kad tais pinigais žiemos

autos vargstančios mergai-

šauskio, kurie panašiais da
lykais užsiima, uždėjo mano 
adresą ir tokiu budu davė 
man progos pagelbėti pabė- 
gėlėms-našlaitėms

Kalbama lietuviškai ir lenkiškai.

Telephone Yards 5012

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus

JAS F. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KP.ASA, Kniieritt.

Lietuviu Moterų c c

uos šio mėnesio turiu garbę 
pranešti, kad minimus jame

rodamas

(1<I sušelpimo mokiniu mer
gaičių. čion pridedu “Žibu-

111s>

lionio duilininko Čiurlionio

ncpriiun-
čiau

vau užmiršęs ja pavasarį Bos
tone tarp knygą drauge su 
žieminiais daiktais, kuriuos

ačiū u z.

paminėto laiš-
” pranešimo,

vičiutei originale:
Ponui A. Bulotai

(J urbiamasis Tamsta, 
iburelio” Valdyba šiuomi 
a neša, kad gautuosius per 
imsią pinigus nuo Amcri-

davėme

Brazvlei ant žieminiu d ra bu- v C
žiu ir apauluvų. .Jų kvitas 
čion pridedame.

ar pas mane ar pas Žibu
rėlio pirmininkę, arba pas 
rašytoją Žemaitę smulkiau 
dažinoti apie tas pabėgėles

čiulionyčių tėvų namelis 
Druskininkuose laike mūšių

mirė; vyresnis brolis sunkiai

kais į Maskvą vargsta, gy
vendama vien iš visuomenės 
pašalpos.

Veronika Brazytė, duktė 
biednos našlės-koliekos- iš

Jos motina Voroneže mirė, o 
mergaitė, dabar jau pilna

mokinėms, 
is” nenorikurių

pripažinti už nukentėjusias 
nuo karės, teko L.M.A.D. 
100 rublių.

Moterų , nenori,

K. J. Fillipovich
Real Estate Insurance 

ir Paskolos
Apsaugoja nuo ugnies namus, 
biznius ir rakandus geriausio
se kompanijose, taipgi kas no
rite. pigiai pirkti narnų ar lotų, 
kreipkitės po nurodytu antra
šu, nes randasi didžiausių bar- 
genų, taipgi, kurie turėjo Įlan
koje insurance. Atsišaukite pas

FILLIPOVICH
3346 South Halstcd St, Chicago- 
OH iso Valandos: nuo 4 popiet 
iki 9 vakare. Tel. Drover 9465. 
Namu telefonas Beverly 3036

ve...
“Naujienos” N 293 užbai- 

gdamos savo teisingą apkai- 
navima 
klausia:

Dr.M.Stupnicki
BIOS So. Morgan SL, Chtetge. 
VALANDOS: nuo S iki 11 ib 
ryto, nuo 5 iki M vakare.

‘papeikimo”

Lai Ką gi dabar visuo
menė turi manyti: ar kad p. 
Bulota ištiesti yra toks blo-

Radzevičiūtė, ar—kad p. Ra
dzevičiūtė vra šmeižikė?” v

Lai patys skaitytojai, ir 
ypač L. M. A. D. narės susi
pažinę su nurodytais doku-

I on. M. HERZMAN |
I IŠ RUSIJOS |
t Gerai lietuviams žinomas per 16 me- Q 
X tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- jį 
Q gas ir akušeris.
y Gydo aštrias ir
X rų, moterų ir
Q metodas X-Ray ir kitokius
3C prietaisus.
£- O.'i'-as ir laboratorija, 1025
M St., netoli FXk
S VALANDOS:

chroniškas ligas, vy- 
vaikų, pagal naujausias 

elektros

Gyvenimas
Valandos: a

XV. 1^1b

pietų, irNuo 10—-12
Telephone Cana) 3110
3112 S. Halsted st
9 ryte, tiktai.

Amerikono ir Grinoriaus

grinorių politikos.

NAUJIENOS

Amerikonas 
na 10c.

ma. A. Bulota.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

V o dc v iii a u a Pc rm ai n a: 
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas flora?
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir 
mas floras 15c, Balkonas 10c.
KALSTEI) ir 32 ra GATVft

I THE MAGIC SHOP.
j Pirmas Amerikoj lie.tuvys uždėjo magijos 
j dirbtuvę. Dirba visokių štnki| daiktus. Jėi 
f nori .gauti ituki> katalogą, pr'siųsk štampą 
j ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
? THE MAGIC SHOP,
I P. O. BOX 309. HOLBROOK, MASS.

g Amerikos Lietuviu Mokykla |
2 Mokina
O M

sp >>

(1 M

Anglų kalbos 
Lietuvių - kalbos 
Aritmetikos

Stenografijos

Pirklybos teisių 
Abelnos h istorijos 
Suv. Vaisi. historijos

Pilictystes
Politines ekonomijos

g Mokinimo Valandos:
D Nuo 8 ryte iki 5 vai. po piety. 
g Vakare nuo 7:30 iki 9:30 9
q 3360 Emerald Ave. Chicago.

Teteplmne Drover 9693

Dr. fl. A ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Special is Moteriik^. VyriJkę, Xrs.iX^ 
ir visų chroniikų lijrę.

Valandos: 10—11 ryto, 4—-6 po pietų, 1—8 va
kare. Nedčlioinis 10—1 ‘po pietų.

3354 S. Kalstei St. arti 34 St. Chicago

GERA NAUJIENA
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug krutančių vyrų ir mo- 
’i torų negauna pagelbos. Ro- 
? del? Dėlto, kad tūkstančiai 
” kenčia nuo stučkinės kirmė- 

lės, bet gydomi nuų kitos li-

'Tikru ženklu buvimo tokiu 
parazitu >ra: perėjimas mažu 
šmotu arba dalelių stučkinės 
kirmėlės.

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus rinkiai 
po akiu, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
nustojimas apetito, godus ap-

liiiihoiiiyiiiiinuiihiiiiiiiis

Į "t.,. VYRAI~ Ligoti v* r$L nIkii

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

taip jums ir pasakysiu 
nes aš neapsiimu gy

KRA MOKSLĄ ir TU 
RIU LEIDIMĄ GYDYT

LIGONIUS PATSAI.

«“w B06-914 ““-fLigų vmu uinr j igŲ

Kuomet kenčiat nuo YPJ

rnais iš burnos, gerklės ar lie
žuvio, išbėrimo ant viso kūno, 
negaišuok pasitart su manim.

siduo- 
kile!

MLS po VALGIO, šir
dies plakimų ir visus 

itus vidurių kėblu- 
tnus prašalinu greitai. 
VARICOCELE, (Susi- 
pjnusios gyslos) su 
smarkiu traukimu ir 
skausmu, mano g>dy-

drąsiai meluoja, šiuo
kalbiu
kaip tą dokumentą, kuri aš
apturėjau nuo L. M.
su 100 rub., taip ir
praneš imą draugi j a i

tiosp. Moterų

AL Bulotienė;

mano

Segodnia vyslal čerez naš
Bank

Komų. Andrėj Bulota
Kud a. (iorod Vilna Some-

Poetą.

Bub. 100.00

per

ŠELPKITE LIETUVĄ 
AUKAUDAMI LIETUVOS 

ŠELPIMO FONDUI.

m.
Paminėtieji

1916.
A. Bulota.

2. 1. 1916 m.

Al. Bulotiene.

oro
UTAISX’TAS iš form n los- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

ftpsireiškia c-'js stebėtinai pa sėkmingu 
nuo ()<lnii<> pilvo ir giirnu, ger- 
kirs s/.'lllnb j i i;iO , <1 >l .s u l i O, pa / f o^ 

-tf skaudėjimo, nuslojimo apetito, 
g lalėjo pairoj’, ce.t., cct., Sutai-

PAIK-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pa-iau- 
lyjo per pusę šimtmečio—25e. 
už bonkutę visose aptiekosc, 
arba galite užsisakyti tiesiai 15 

( f. ad. nrcmĖn & co.
74—80 Washington Street. Mpw Ywt

r■:
B

piTFQKTnJCV JLOI11V ir Kalbų 

SSŽNOKYHA
Čia gali fžmokti Anglų kalbos noo pradini** 

ligi augžčiausial, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų Ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politic 
Ekonomijos, KnygvcdystCs.DailiaraSčio, Lai-< 
Skų rafiymo, Prekybos teisių ir tt. Čia galt 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL h 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

MflSTERfe&YSTEn

kirpimo Ir designing 
vyriškų ir moteriškųaprėdalij

Musų sistema ir ypatil< 
kas mokinimas padnry* 

žinovu u trumpą lai
ką.

Mes turime didžiausius 
ir geriausius kirpimo— 
designing ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksime 
praktišką patyrimą kuo
met jų» mokysitės.

Elektra varomos maži
uos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkvlečiaml 
aplankyti ir pamatyti 

_______________ musų mokyklą bile lai
ku — dieną ir vakarais ir gauti speciališlcai 
pigią kaina laike šio menesio.

Petvenos daromos pagal Jųsų mierą — bil« 
stalius arba dydžio, iŽ bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KASNICKA, principais*, 
118 N. La Salle St. Kambarys 416-417 

Prieš City Hali

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
<00 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 overkoty.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R DON
1415 S. Halsted St.. ChicaMo. III

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
KUBUS.

išmokiname piešimo, kirpi
mo formų sinti naminius daik- 
tus arba aprėdahis. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dieną arba vakarais 
del jūsų parankumo. Už $10 
išmokiname jus sint visokius 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

JOSEPH C. WOLON ž)
J LIETUVIS ADVOKATAS £
O HA. tip. mi- rsRuimas 002-904 Life 3IJg,,

29 So. La Salle gt, Chicago, IH.
Tel. Central 0990-6į»l. Atdara: Utar- 
ninko, ketverge ir «uhn.tos vakarai* nuo 

SKAITYKITE II? PLATINKITE j o>
“NAUJIENAS.” & T.i. n.

r valgio nekuriu valgių, kaip 
silkės, svogūnų, uksnso, ir lt. 
dargi žavėjau lis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpnė 

jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, lakioji- 
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerklės, rukštys vi

ii dūriuose, širdies degimas, 
k skausmai viduriuose, žvimbi- 
1 mas ausyse, jautimas sunkių 

vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 

•j žarnose, murmienimo ir ban- 
„ giiojaneio judėjimo, širdies pla 

Rimas, nuovargimas sąnarių ir 
! jautimas nusidėvėjimo, stoka 

ambicijos ir 11.
Jeigu jus esate kankinamas 

stučkinės kirmėlės, ne gaišuok 
.. ilgai laiko ir neerkvok pinigu 

priimdinėjimu vaistų del jųsų 
; simptomų, be! ateikite ir aš 
. išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkinės kir
mėlės i keletą valandų, be jo 
kio jautimo bei sugaišimo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimu i ir 
greitai veikianti.'

A įeik be atidėliojimo.
* PASITARIMAS VISAI DYKAI

DR. FIELD,
740 W. Madison gatvė, kampas 
Halstcd Sir., 2-ras augštas 

Chicago, 11).

, D r Talcott

Del vyrų

BŪTI, be GAIŠATIES galite 
įasigydę eiti namo, ši gyduole

gų: VIDURIŲ stovį, APDENC

VIS ship, kanalo ir 
visi Dcr.štėjiinai, degi
mai ir plikinanti šunp
oniai tuoj sulaikomi.

SILPNI VYRAI—Ar nu 
stojot stiprumo, ar nusiniines^ 
sibti protu ir nervuojies. Jei 
taip, pamatyk mane tuoj 
PUSLeS ir inkstų ligos, nula- 
tinis šlapinimasis, skausmas nu 
g.irnj ir strėnose, nusistojimas 
šl;ip\ ino. viską išgydoma ma
no gydymo sistema. 
SKAUDULIAI, plyšiai, dūdos 
ir kitkas gydoma be pjaustinio.

PASITARIMAS DYKAI
VALANDOS: 9ry1o iki 8 v ak.

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

nt iwiiiiwii mi i m i m a WTiM ir nwitniM^ionrr iwi nmnii i la i> nn nqiii iwmw

ų air
SPECIALISTAS

Gydo fvairias ligas vyrų ir moterų. Dak
tarai gxko: Mano 17 metų valdiška tar- 
ny«t^ d«;vė man patyrimą ir paiinimą 
daugėto sunkių atsitikimų, kariuos sonfcti 
buvo pergalėti kitiems specialistam*. Nau
dojom# naujausiomis Irene ožiškomis, voki
škomis ir itališkomis metodomis, o tafnffl 
ir amerikoniškomis, kurl.-i* išmokau šioj* 
šalyje. 'Jaro s pečiai iškurnąs yra pasek- 
minga < gydyme utaisenėjusių, chroniškų, 
pa#?nytir.rų ir privatifckų ligų, Mnuodiji- 
mo kraujo. Geras sutaisyni-i* vaistų del 
kraujo. Valo greitai kraują. Praialina 
viso kuro už«i»to\ ėjimus, jeigu turite 
Jeigu ti nke pilve, fcononse, kryžiuje ikso- 
sma, t-ndies mušima, kojų ir rankų pra- 
kaita\imą. nemalonų kvapą —■ vi«a tai 
greitai prašytina. Meno pilno rinkinio 
Baktarro’oeijos Laboratorija ir X-Ilay spi
nduliai Hoentgeno atras tikrą prieia»t| 
jųsų ligv Egzaminavimas ir patarimas 
dykai, » eži-rrint ar gydykitės, ar ne.

DR. C. H. HAIR
Metor Bldg.

Paimk e’.evaterj. Kambarys 122.
Pries North American Cafe.

39 So. State St., Kampas Monroe.

re. Netiltomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų.

Jis mane Išadę!
Jums nereikia mokėti dolerio [ 

iki nebusite išgydytas " 
ligos arba susikrovimo ligos, nuo kurių vyrai ser- \J,X

Greitas pagerinimas pajmieianias nuo mano 
’ tyrimo. Be gaišinimo mano laiko spėliojimui, aš 

liu pasakyti jums j keletą minučių, ar aš galiu 
v.M ir savo laiko, jeigu yra abejonė.

puikausią pasisekimą įgijimui 
ngai gydau dabartines ir nžs 
ilnnnma. Varicocele, Strictur

, aš pasekmingai gyuau ’dubartin 
mą, vĄrišką silpnumą, Varicocele,

pasakinė mano

ilu pasekmių 
is. syphilj, Krauj 
nkstų kliūtis ir

pa- 
ga- 
iu-

užnuodi ji- 
sas vyrų

Visi tie, kurie negali atsilankyti j mano ofisą,tun atsiusti 
del mano dešimts dolerių naminio gydymo.

Ofiso valandos: 9 vai. ryto iki 9 vai vak.- Nedaliomis taip pat.

No. 30 South Halstcd Street Chicago, Ill.



J Chicag’o, III., 1917
CWHCHICAGOS ŽINIOS jo -— 1822 Wabansia ave. Pra

džia 7:30 vaĮ. vakare. Visi šia
me distrikto gyvenantįs šeriniu- 
kai būtinai privalo atsilankyti. 
Turime daug nealideliotinų re-

PAJIEŠKAU kambario netoli nuo 
Naujienų”. Geistina, kad butų ge- 

*r mau
tu ri kambarį, meldžiu 
Naujienų”. Ofisą, 1840 
>tr. Chicago, Ill

J . K.

rai šildomas, elektros šviesa ii 
dynė. Km 
kreipties į

EXTRA BARGENAS 
PARSIDUODA BIZNIS
Mūrinis namas su 4 pagyvenimais

rowN of laki:
vie-
po-

rei-

žmonių automobilių vagys
tės sekreto. Nutter išaiški
ndavo, kaip važiuoti auto
mobiliu, kokiu budu apgaut 
persekiotojus ir tt.

Iš Nutter reikalaujama 
$20,000 užstato.

Distrikto pirmin.,
P. švelnis.

PRANEŠIMAS.

PAJIEŠKAU DARBO už barten- 
derį į saliuną. Esu patyręs tame 
darbe per keturis metus. Kalbu lie
tuviškai, lenkiškai ir angliškai. At
sišaukite šiuo adresu:

1601 S. Marshfield ave., Chicago, III.

Randai

ir storas; randa $;)!> j menesj ir gro
sernė. Tam kas pirks namų — ge
ra vieta del bučernčs. lietuvių ir. 
svetimtaučių apgyventa vieta. V.is-

i kas perkas už pinigus. Randasi ant 
Bridgeport o. Kas pasiskubins —

vininkas turi farmas. Ateikite

.1 o s e p 1 i Stravinsky.Nesmagu yra užimti 
Uį laikraštyj visokioms 
lemikoms, bet kadangi 
sąžiningai užsipuolama, 
ar šiokiu ar tokiu budu
.kia atremti nešvarius šmei
žtus. Vietinis laikraštis be 
paliovos šmeižia tuos žmo
nes, kurie nenori šokti pagal 
kunigų dūdelę. Nesupran-

sausio 29 <1., 7:30 vai. vakaro.
MEILĖS TAMPRUMAS”.

rys. Karštas vanduo, varia ir tele
fonas. Ateikite tuojaus po No. 3538 
S. Wallace St., Chicago, arba tele- 
fonuokite: Drover 8812

abu 19 metų am- 
šė udrama” teis-

Arthur
Hummall, 
žiaus, sul 
mo rūmuose.

Kuomet teisėjai apleido 
kambarį, kad išnešus nuos-

triukšmadariais.

vadino “Draugu”. Tiesa, 
gal jis yra draugu kuni
gams, bet ne žmonėms.

Kur tik neitum — klebo- 
nijon, zakrastijos, ar kur 
kitur — visur šv. Kryžiaus 
parapijonai yra pravardžio- 
Jami
kunigėlių organas nepasi
gaili stipresnių žodžių kaip 
draugijoms, taip ir pavie
niams nariams. Net tie 
žmonės, kurie neturi ma
žiausio supratimo apie tik
rąjį dalykų stovį taipgi ki
ša savo nosis. Štai kokis 

t tai Parapijonas iš Roselan- 
do rašo į “Draugą” kores
pondenciją. Tarp kita ko 
sako, kad pas juos esą vis
kas tvarkoj, nes nėra tokių 

* triukšmadarių, kaip ant 
Town of Lake. Malonias 
žinias —smagu girdėti. Te- 
čiaus, norėtųsi to pono pa
klausti, kuo pamatuodamas 
jis vadina mus triukšmada
riais. Reikia manyti, kad 
jam ir į galvą neatėjo rim
čiau pažvelgti į tikrąjį da- 

į lykų padėjimą. Tie ponai 
nugirdo varpų gaudimą, tik 
del savo nerangumo nepasi
stengė sužinoti, kokioje ba
žnyčioje skambina.

Šv. Kryžiaus parapijonai 
pareikalavo, kad butų su
šauktas visuotinas parapi
jos susirinkimas, kuriame 

I visi galėtų pamatyti, kas vei 
kiama. Betgi kun. A. Skry- 
pka griežtai užreiškė, kad 
viskas yra tvarkoj vedama 
ir jokie ten pertikrinimai e- 
są nereikalingi. Vadinasi, 
susirinkimų nėra prasmės 
šaukti. Eikime toliau. Ka
da parapijonai išsirinko j 
nuosavą komitetą, kuris 
prisižadėjo palaikyti jų pu
sę, tai kun. Skrypka praša
lino jį. Naują komitetą jis 

isauvaliai išsirinko iš “savo” 
r žmonių.
r Kas liko daryti parapijo- 
nams. Be abejonės, kovoti 
iki galo. Jie nori, kad su 
jais klebonas skaitytųsi, 
kaipo su žmonėmis ir neve
džiotų jų už nosies. Regis, 

(nė vienas protaujantis žmo- 
Igus nepasakys, kad tai triu

kšmo darymas. Čia yra tik 
teisingiausias reikalavimas 

žmoniškų tiesų.
Tai tokie “triukšmada

riai” tie Šv. Kryžiaus para
pijonai.

Taipgi parapijonas.

Brauno glėbį.
“Aš myliu tave, brangu- 

sai!” — jinai sušuko.
“Taip! taip! mano bran

giausioji! Aš žinau, kad tu 
myli/’ jis atsakė apkabinda
mas ją.

“Perskirkite juodu,” pa
liepė vienas teisėjų.

“Jus negalite atimti jos iš 
manęs, ” atsakė Braun. “Aš 
nepaisau jųsų paliepimo.”

Gerokai pasidarbavo du
vyru, koi persKyre juoau. 
Mergina verkė ir tvirtai lai
kėsi apkabinusi Braun.

“Jus galite užmušti mud
viejų meilę užrakindami ma 
ne kalėjiman”, pasakė Bra- 
un’as, ka 
merginos.

Braun yra kaltinamas ta
me, kad jis išsivežęs p-lę 
Hummall iš Chicagos j Mus- 
kegan nemorališkiems tiks
lams.

nuo

Chas. Erickson užmuštas 
traukiniu.

Apsiginklavęs plėšikas a- 
tėmė iš Emil Kraus, 820 
Walls, $10.

Halsted, per neapsižiūrėji
mą išgėrė nuodų. Numirė.

Olga Schaeffer, 1303 W.
Chicago ave., ir Victor Od-

Oakley av., apkaltinta išeik
vojime $1,000. Jinai užgė
rė nuodų. Maža vilties, kad

atėmė iš Goldbe
rgo $60.

Marundo, Evans-

žudyti savo šeimyną. Po- 
lieistai pasidarbavo visą va
landą, kol įveikė ji.

$1,200 vertės brangakme-

dter, 5829 Magnolia ave.

John Ormie ir Wm, Sulli
van areštuoti. Bandė api
plėšti Wm. Scheibo namus,

MOKYKLA AUT0M0BI- ■ LIŲ VOGIMUI.
'i-

papuolė į policijos rankas. 
t Porą dienų atgal liko areš
tuotas Adam Prochowski.
Gi dabar pateko Lemuel 

i Nutter. Pastarasis atsižy
mėjo automobilių vogimu. 

: Praėjusiais metais jis pavo
gęs apie 100 augštos rųšies 

•automobilių. Toj srityj jis 
f yra tikras specialistas. Be 
i to, Nutter prisipažino, kad 
Į pas jį mokinosi nemažai

Garsieji Chicagos vagįs

$1,000 vertės brangakme
nių pavogta iš Louis Drex- 
lero namų, 2110 Crystal.

Pranešimai
PASARGA.—Draugijų pranešimu* akelblnnu 
* ažmokesties. Pranešimai betgi turi but 
ridnodaml U vakaro, laiškeliu arba telefonų 
’ridanti tą pačią dieną, kada spausdinamai 
lenraitia, nebegali but įdėti. — “Naujieną”

North Sides Distrikto šėrininky 
susirinkimas.

North Sides distrikto “Naujie‘ 
nų” Bendrovės šėrininky susi
rinkimas įvyks panedėlyj, sau
sio 29 d. “Liuosybės” svetainė-

Visi delegatai malonėkite at
vykti susirinkimai! paskirtu lai
ku. W. žlabis, sekr.

• <8» ♦♦•S* -4»

I
PIRK SAU visas Plumbavoji- f 
niui reikmenis tiesiai už “who- <• 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING ♦ 
SUPPLY CO., i

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

PRANEŠIMAS.
L. M. P. S. 9-ta kuopa re

ngia didelį teatrą: “Palo- 
cius ežero dugne”, kuris į-

svet., 1126 W. 18th gatvė
Meldžiame kitų pirmeivi

škų draugijų tą dieną ne
rengti jokių pramogų.

PRANEŠIMAS.
L. M. P. S. 9-tos kuopos 

rengiamojo teatro “Palo- 
cius ežero dugne” trečio ak
to repeticija įvyks panedė- 
lio vakare, 7:30 vai. (kartu 
su choro repeticija). Visi, 
kurie turite roles trečiame 
akte, bukite laiku “Aušros” 
svet., 39th ir Halsted St.,

Režisierius, M. Dundulienė

šiuo pranešame visoms 
dramatiškoms draugijoms,

serų Am. Dramatiškas Sky
rius pasirinko lošti baland
žio mėnesyj “Legališki žmo
gžudžiai” ir “Penktas pri
sakymas”, M. Meldažio sve
tainėj. Taigi, meldžiame 
vakarų rengėjų neimti loši
mui viršminėtų veikalų.

Pajieškojimai
Frank

Rcanko. Meldžiu ji paties atsišauk
ti, ar kas jį žinote malonėkite pra
nešti šiuo adresu:

Frank T. Shonas, 
1978 Canalport Ave., Chicago, Ill

Pajieškau pusseserių: Pranciškos 
ir Domicėlės Vaičaičikių, iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Girkalnio para
pijos, Surmantų kaimo. Kas jas ži
note meldžiu pranešt.

Antanas Jocius, 
4110 S. California*ave., Chicago, Ill.

PAJIEŠKAU merginos prie namų 
rbo, prie mažos šeimynos. Gera

Chicago, Ill

Pajieškau Jurgio Genio. 25 metai 
kaip Amerikoj. Ilgų laikų gyveno 
New Yorke. Nuo 1897 m. negavau 
jokios žinios. Išvažiavo iš Pašakių 
kaimo, Baisogalos parap., Šiaulių pa
vieto, Kauno gub. Atsišaukite

2701 W. Chicago, III.

su noreciau
Aš esu Kaimo gu

bernijos, Šiaulių pavieto, Akme
nės parapijos, Kivilių kaimo. 
Giminės ir pažįstami malonėki-

Pajieškau draugo, Juozapo Rut
kausko, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Butrimonių valsčiaus, Češankos kai
mo. Girdėjau, gyvena Chicagoj, III.

109 Porter St., Waterbury, Conn

5 pėdų su

gi plaukai, myli kaziruoti ir lošti 
bolėin. Kas lokį patėmylų ir pir
mas praneš, gaus $20 dovanų. Mano

Geistina,

m,ėdami Y Chicago.

PAMESTA — Einant nuo Fifth 
ave., ir Madison st. iki 2086 Canal
port ave 
das su 
raidėmis R. 1'. D..

— auksinis pažymėtas žie- 
ra n k ra.ši i n ėmi.s pradinėmis 

Duosiu dovanu

Reikalavimai

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininku 
, Chicagoje ir kitur.

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

10 dažų dirbtuvėj
15 molderių
40 prie karu taisymo
11> prie Gordon lyderio

ATEIK TUOJAUS
Apleisdamas miestų parduodu 

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

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

s a-

1 pečkurio
Taipjau daugelio darbininkų 

matninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

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

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

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

------- 1 - - f.—i--------------— -----------------

REIALAUJAME
11 melų ir augščiau, mokyties 
Jewelry biznio. Gera ateitis,

A. C, Becker Co.,

ne n-

nuo

kas, kuris turi supratimų ant gelž- 
kelio laikrodėlių del North Dakotos 
valstijos. Kreipkitės pas:

1617 N. liobey St., Chicago, III.

REIKALAUJAMA 50 moterų tvar
kyti senas popieras. Patyrimas ne
reikalingas. Mokama gera mokes
tis. Atsišaukite tuojaus.

GUMBINSKY BROS CO 
2261 So Union Ave., Chicago.

REIK A LIN GA S lai k rod i n ink as 
prie taisymo laikrodžių. Tur but pa
tyręs savo darbe. Darbas pastovus 
ir gera mokestis. Kreipkitės

S. P. KAZLAWSKI
4632 So. Ashland Ave., Chicago.

gų
REIKALAUJAAtA patyrusių 
plovėjų.

Chicago Cleaning Co.,
W. Washington Str., Room

lan

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

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

REIKALAUJAMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reikalaujama ci
garų pardavėjų. Atsišaukite į 

“VH3LKA POLIONIJA”
1449 W. Division St., Chicago.

REIKALINGAS sliesorius, mecha
nikas, suprantam is atsakančiai apie 
elektrikų ir turintis gerų paliudiji 
mų. Pastovus darbas, gera mokes-

Kaz. Valantinovič,
4 St., Chicago, Ill.

Pardavimui
PARSIDUODA: Indėk savo pini

gus į namų, kur jie bus saugus. Ge
ras mūrinis flatas 12 kambarių. Ge 
sas ir to'iletai; didelis lotas ant iš
taisytos gatvės: kaina $3259. Tiktai 
$300 cash. Likusius mokėk mėne
siais: Atsišauk — E. E. FEENEY, 
3108 Wallace Str., Chicago.

PARS1DUODA 2 bučernčs sykiu 
su grosernėmis. Viena randasi Chi
cagoje ant 22-ros gatvės. Kostumc- 
riai moka grynais pinigais. Antra 
randasi Cicero, III. Malonėkite at
sišaukti šiuo adresu 
1432 So. 50th Ct., Cicero, III.

“$1400 Grynais pinigais, likusius 
kaip randų, 4 flalij mūrinis namas, 
gesas, elektriką, pečium šildoma, ge
rame stovyje, $3400. Renda $44.00 
Spccialis bargenas. Atdara nuo 9 

ryto iki 9 vakaro.
McDONNELL,

2630 W. 38th St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA 
sankrova (Dry 4 ■ \ ♦ V •

ISIDUODA pigiai du’ bizniai 
ava (Dry goods, /Jgarettes, ii 

.saliunas. PardAvįmo prieža
- neįgaliu užlaikyti dviejų biz 
Atsišaukite telephonu:DROVER 6739

PADeK savo tampomuosius pini
gus j saugių vietų. Pirk 5 kambarių 
mūrinį namelį arti 29-tos ir Union 
avė. Kaina tiktai $1600. Inmokėk 
$200 ir mėnesinis išmokėjimas.

3108 Wallace St Chicago.

PARSIDUODA saliunas. Greitu lai 
k u kreipkitės:

JOHN ZASOPIAR 
1905 Canalport Ave., Chicago, 

Phone Canal 808.
. ■>.. ... .......

PARSIDUODA pigiai grosernė. 
Drapanos ,cigarai, tabakas, mėsa ir 
minkšti gėrimai. Kaina $450. Ran
da $15. 5 kambariai, tarp lietuvių ir 
amerikonų. Prekyba gerai išdirb
ta. Savininkas eina į kitų biznį. 
3514 Emerald ave., Chicago, Ill.

PARSIDUODA Grosernė ir Bučer- 
nė geroj vieloj. Atsišaukite šiuomi 
adresu:

Jonas Pelroševičia 
2901 Emerald Ave., Chicago, HI

EXTRA NAUJIENA!
Randasi patogi vieta geram žmo-, 

gui stoti į partnerystę su lengvomis 
išlygomis į visokių valgomųjų daik
tų krautuvę. \7ieta gera, apgyventa 
lietuvių ir svetimtaučių, netoli lie
tuviškos bažnyčios, biznis išdirbtas. 
Priežastis 
Kas pirmesnis tas geresnis.
708 W. 18 St.. Chicago, TU.

Tel Canal 515. C F. B.

« padidinimas tavoro.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianų su 25 m. gvarancija už $ 115 ir 
$225 Victrola 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
nų. Atsišaukite tuojaus. Gyveni
mo vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 
22-ros gtv., Chicago, Ill.

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

$800 Grojantis Pianas už pirmų pa
siūlymų; $225 victrola ir rekordai 
— už $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd/, arti Kedzie Ave. 

Chicago, HI.

PARSIDUOD/Y saliunas. Nuo se
nai įgyventa Vieta, prieš McCor- 

micko dirbtuves.
2558 Blue Island Ave. Chicago.

PARSIDUODA labai pigiai lietu
vių apielinkėje grosernė ir bučer- 
nė Geras biznis. Atsišaukite.

Stefan Jarolin.
Morgan St., Chicago, Ill.1137

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.

: Dr. A. I. EPSTEIN 1
> GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
į Specialistas moteriškų 
į vyriškų ir vaikų ligų

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

Telephone Drover 4974

O «►ift «• # * <#* ® * * db * <®* »-e- 4b *45 -*4b «► ♦ «

Dr* Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Halsted Street.
Tel. Drover 7179

VALANDOS: 9-41 išryto;
2—5 po pietų ; 6—9 vakare.

GYVENIMAS: 3341 So. Union Avo;
Tel. Yards 537.

; The . 
'Best / :

COFFEE
GARSI SANTOS KAVA.

Visur parduodama po 28c ir 
PO 30C........ ... .. ..............

SVIESTAS
Geriausios 

įmetonos, ge- - f* 
reenis, negu n ĮĮ p 
<ur jus ga-HUu 
it gauti ..

1878
2054
1045
1510
2880

WEST BIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.

W. Madison St.
W. Madison St.

RYŽIAI
Geriausio* 

rųiiea, 10c ve 
*tė8, parai- 
fluoda ui .,

COCOA
Geriausia 4 - 

Bankes, *uly- 1 įj p 
rink *u bent | i u 
tokia, % e v

ARBATA
Priimnian-

•ia, G varan- 1A-
Luotą, vertė* Į ||7 
0c parsiduo • V *

ia Po....

1644
1886
2612
1217
1882
1818

W. Chicago Av. 
Blue Island Av. 
W. North Av.
S. Halsted St. 
S. Halsted 8L
W. 12th St.

8102 W. 12nd fit.

SOUTH BIDS
8082 Wentworth 
8427 S. Halsted 
4720 S. Ashland

NORTH 8IW 
4.46 W.
720 W. North Av.
2640 Lincoln Av.
8244 Lincoln Av.
8418 N. Clark

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesoso
KORESPONDENCIJINIS SKYRIUS.— Kiekvienas Rali 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iŠ lekcijų euUiaytą 
ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
kuris nori greitai i&mokti Anglų kalbos, bet neturi progoe hm- 
kyties j mokyklą ypatiŠkal. Geresniam persitikrinimui, »hm- 
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaus; indėk dvi markes prisiuntiiaui 
KATALOGO.
KLE8Ų SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti 1 musą 
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamoksli? 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantiama 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. I8th 8t., ir 1741 W. 47th 8L

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicago, IB.

AaerikMilte* 
MsiykU

DYKAI
rrc.e# misoii

PIRMA NEOU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicaga, HL

. .............. .. .... , ,,

Dr. O. Blumenthal

Phone: Yard* 4817
AKIŲ SPECIALISTAS

Aklą išegzaminuojam DYKAI 
Valandos: Nuo 9 ryto iki • vakare; n»441ia 
tnin nuo 10 iki 12 dieną.

4049 B. ASHLAND AVJL kampa* 47 fit.

Dr. G. M, Glaser
Praktikuoja 25 metaL 

Gyvenimas ir Ofisas 
3149 S. Morgan St, kertė 32 mt, I 

Chicago, Ill.
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyrišky ir Vaiky 
Taipgi ChroniŠky Ligy 

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

Telephone Yards 687

Dr.l Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymas 
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo

Vandenėta modega slaptam Ilgom
2059 W. MADISON ST., kampas 

Iloync Ave., virš aptiekos

Valandos : 7—9 vak. nedėld. 10—12

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

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

Tel. Humboldt/4613

Dr. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
turi skaudančia* arba silpna* akla, arKa* 

raivo* skaudėj imą, atsilankykit* pa* mana

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Ava.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakara.
Nedėliotai* nuo P rytu iki 1 po piatą.

Tel. Drover 7(M2

Dr. C. Z* Vežei is
LIETU VYS DENTIST*

Valandoi: nuo f ryto iki B 
Nedėliomia pagid sutarimu.

4712 So. Ashland Ava.
arti 47-tos gatvė*

Dr. Ramser

Prirenka visiem* tinkamu* akiniu*. ter**n*J- 
nuoja ir patarimu* duoda iykai.
783-88 Milwaukee Ave., arti Chicare Ava. S~ro# 
luixm. VALANDOS’ Nuo 9 ifiryto iki vaka
rui Nedėliomia nuo 9 ifcryto iki 2 po pi«tą.

Tai. Haym&rkct 2484.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimu,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akijj,
Jeigu
Jeigu skaitant raidės susibėga į kruvfi.
Jeigu
Jeigu
Jeigu tau skauda akys skaitant arba aiuvafii, laofcart ta 

reikalingas akinių.
Duokit© apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi Ift metų pa
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų aldg ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
ARiiJt ® pečiai iotas
TfiMYKIT MANO U2RAŠA

1801 SOUTH ASHLJ1ND AVE.
Kampas 18-tos gatves Ant Platt’s Aptiekos 2-ras aujpbUsk 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va. Nedėlionus nuo 9 nito iki 12 dienp 

Tol Canal >33F

Tau skauda akys,

spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių,

DAKTARAS
•..

WISSIG,
seno krataus

Gydo ▼!**• B* a* vyni Ir meteni 
Neilurint kaip uislienijuaio* ir ntii<ydomo«

Bpecialikkfcl ąydo li«a* pilvo, plaučių, inkstų ir pual$*, uinuodijim* «««».
liff&s, inirxla*, rtumatinną, galvos skausmus, skausmus nugaroje, koeAjixn% «wfiJ8» 
ekaudč j imą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus ilgyd’yti, ateikite Ma lt 
persitikrinkite, kr ’* '*AJ' J“
tukstančiun ligon

OFISO V Aid
IMS BLUB ISLAND AVK

jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu tr fibofil 
. Patarimai! dykai.
STDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakar*. Nedlltomu. ito «* 

kampas U-tos taU virioj Baakea V«J ommi mw




