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Suv. Valstijų neutrališku
mas pavojuj

Vokiečiai pradės skandinti tai 
kinlnkų pirklybinius ir pasažie 

rinius laivus be perspėjimo

primetama, kad jie kėsinęsi 
nunuodyti. Visi areštuotie
ji yra gerai žinomi tarp Der
by gyventojų. Moters pasi
žymėjusios sufragisčių ju
dėjime, o Mason —• savo prie 
šingumu priverstinam ka
reiviavimui.

Vienok augščiau paduotai 
žiniai sunku pilnai tikėti. 
Veikiausia tai bus ar vald
žios provokacija ar visokių 
pasikėsinimų galiucinaci jo
mis sergančių šnipų ”bluf-

lenkai Dėkoja .
WILŠONUI.

V ’

ŽADA DOVANOT
BAUSMĘ

Lenkijos taryba pasiuntė 
Wilsonui telegramą su pa
dėka už užtarimą.

LONDONAS, vasario 1.— 
Laikinė Lenkijos Taryba 
pasiuntė prež. Wilsonui to
kio turinio telegramą:

“Laikinė Lenkijos karali
jos taryba, sušaukta Vokie
tijos ir Austrijos imperato
rių leidimu, tįUri garbę pra
nešti, kad ^lenkai paty-

New Yorko valstijos guber
natorius ketina dovanoti 
Mrs. Byrne bausmę, jei ji 
prižadės nebeprasižengti 
daugiau skelbimu gimdy 
mo kontroliavimo idėjų.

ALBANY, vasario 1. — 
Gubernatorius Whitman pa
siūlė sekamą propoziciją 
Mrs. Byrne, žinomai gimdy
mo kontroliavimo skelbėjai, 
kuri protestuodama prieš

Vokiečiai skandins ir laivus, ga= 
benančius sužeistuosius

PASARGA LAIVU KAPI
TONAMS IR KELIAU

NINKAMS.

Submarina Deutschland pagauta
ja ketina špitolinius laivus

vasa- mes-Land

tas prigrąsino 1
i U

retina neska-

NEW YORK AS, vasario 
1. — Sąryšyj su vokiečių no
ta apie naują povandeninę 
karę, ant anglų laivų iškabi
nėta šitokio turinio pasar
gos:

"Submarinų pavojaus žc 
nklas švilpukas — du ilgi ir 
du-trumpi — reikš, kad lai-

jam grasina apšaudymas.
' 1 \ < l > Į l < I } 11 J iii!

vien. Valstijos bus gelbėjimosi valčių užsimovę
?o ■; gabenusios ir ne

ne
' ariuonuiu iigonbučių 

vokiečiai iš!

“Matrosai turi užimti sa
vo vietas prie kanuolių.

perspėjo Vaisi i j as ir ki- 
v i • < • irsaus. Suv. > a 
gręsia per! rau-

C . u <4 1 4 /t tl *

Bikininkai

< t

vasario
Cl -

jų submarinų. Nuo šios di
enos jie su da didesniu atka
klumu ketina užpuldinėti vi

ndinti be persergėjimo. Vo-

zono. Ir už žuvimą tokių 
laivų Vokietija iškalno nui
ma nuo savęs atsakomybę. 
Neutralių šalių laivams, es
antiems karės zono uos tuo

duodama penkios dienos

VOK IETĮ JOS NOTA APIE

tijos notų, kurioj praneša
ma, kad vokiečiai pradėsią 
naują pojurinę karę ir vesią 
ją daug platesniam plote, ne
gu iki šiol. Tokios pat notos

TALKININKŲ LAIVUS,

dinsianti ir tuos talkininkų

niai, nes, girdi, talkininkai 
dažnai tokiuos laivuos veža 
ir sveikus kareivius ir amu
niciją. Skandinti Vokieti-

i budy, kuri

n 1i
iiriimiis alsi 
p'al žiauriai:

r

apie naujus, 
kares budus,

ninkai verčią juos kariauti

DEUTSCHLANDĄ

NEW YORK AS, vasario 
L — Eina gandas, kad ang 
lai pagavę vokiečių submari- 
ną Deutschland, du sykius 
atplaukusią Amerikon.

SUOKAL 
LLOYD<

MS NUŽUDYTI 
ČORGE IR HEN 

DERSONA.

Areštuota keturios ypatos ir 
kaltinamos jos suokalbiu 
nužudyti Anglijos premje
rą Lloyd George ir Hen 
dersoną, socialistą Angli
jos atstovu buto ir kares
tarybos narį.

Alice

terš ir vienos jų vyras. Kal
tinami jie suokalbiu prieš

Po inteikimo areštuotiem-

lesnis nagrinėjimas atidėtas 
ik’i ateinančios subatos.

Mrs. VVheeldom yra50 m. 
amžiaus, viena jos dukterų 
yra mokytoja, dukters vy
ras Mason—chemikas. Jiem'c
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NAUJA MEXIKOS KONS
TITUCIJA.

NORIMA SUTEIKTI ANG
LIJOS MOTERIMS BAL

SAVIMO TEISES.

ti m gemepmosi varus.
“Počkuriai turi kaitinti 

pečius iki augščiausio laip
snio, kad laivas plauktų vi
su galimu greitumu. Vi 
sos durjs nuo atskirų kam
barių privalo būti kietai už
darytos.

“Daktarai privalo žiūrėti,

nuleisti nuo laivų j valtis.
“Išsigelbėjimas priklauso 

nuo ai sakančio išpildymo vi 
sų komandos paliepimų.

Pasirašo laivo komanduo

VILLOS SPĖKOS SUN AL 
KINTOS.

E L PASO, vasario 1. — 
Gaunama vis daugiau žinių, 
iš kurių matyt, jog Vilios 
spėkos vis labiau nyksta, ir 
kad vis mažiau pavojaus 
nuo paties Vilios veikimo. 
Nors neabejojama, kad su
sirėmimų tarp Vilios ir Ca- 
rranzos spėkų dar ištiks, y- 
pač del užėmimo tų vietų, iš 
kurių dabar traukiasi Suv. 
Valstijų kariuomenė.

PRANCŪZAI LAIMĖJO

Paėmė dvi vokiečių tranšė
jų linijas.

PARYŽIUS, vasario 1. — 
Franeuzu kariuomenės bu- c.
rys užpuolė vokiečius pie
tuose nuo Leintrey (Lotari
ngijoj ). Prancūzams pavy
ko įsibriauti į pirmąsias dvi 
vokiečių tranšėjų linijas. 
Visi vokiečiai arba buvo iš
vyti iš tranšėjų arba tapo 
suimti nelaisvėn.

Vokiečiai betgi skelbia, 
kad franeuzų atakos prie 
Leintrev buvusios atmuš

ŠALČIAUSIA ŠIOS ŽIE
MOS DIENA CHICAGOJE.

CHICAGO. — Šiandien 
laukiama, kad bus šalčiausia 
visos šios žiemos diena Chi- 

oje.

rę apie prez. ijjalsą. Tai dar teismo nuosprendį, pasodi- 
pirmas šiosį 
ku atsitikint^, kad galva 
galingos neųįyalės šalies ir 
vyriausias atstovas didelės 
tautos viešai j užreiškė, jog 
neprigulmingps Lenkijos su
tvėrimas yra'vienatinis tei
singas lenkų klausimo išri
šimas. Ir Lenkijos valsty
bės laikina valdžia savo ir 
visos Lenkijos vardu išreiš
kia už tai giliausią padėką.

karės lai-^us ją 30 dienų kalėjiman, 
paskelbė bado streiką: jisai 
dovanosiąs jai bausmę, bet 
su išlyga, kad ateityj ji pri
valo nebedaryti tokių prasi
žengimų, t. y. nebe teikti pa
barimų, kaip kontroliuoti 
gimdymą.

Whitman ketina paskirti 
specialę komisiją ištyrimui 
viso gimdymo kontroliavimo 
pro p a g a n d o s d a 1 yk o.

SMŪGIS ;MAYORUI 
THOMPSONUI.

CHICAGO; vasario 1. — 
Gal ne vienam Chicagos ma- 
yorui neprfseidavo tiek ne- 
pasisekirmj turėti miesto ta
ryboje, kiek Thompsonui.

republikoNai nori 
KALBĖTI APIE WILS0- 

NO POLITIKU, IR GANA.

WASHINGTON,

kar senatoriaus Cummiris’o

rėk taryba ir ątmetą. Už
sigeis jis ^nrti daugiau pi
nigų, vej ^ar S1V
niažino^iž^^J'^ą, tam tv 
kslui skirtą. Vienas tokių 
nepasisekimų ištiko mayorą 
Thompsoną dar vakar. Mie
sto taryba (aldermanai) at
sisakė pavelyti valdžiai už
traukti paskolą $1,000,000 
taip vadinamam Sanitary 
District reikalams. Vietoj to 
taryba nutarė sumažinti 
miesto administracijos išlai-

kalbėti Wilsono politikos ži
ngsnius, tapo atmesta, re- 
p u b i i k o n a i ne m a no apleisti 
savo tikslų. Senate guli dar 
trįs rezoliucijos, įenštos tais 
pačiais tikslais, ir republi- 
konai mano, jogei priversią 
senato didžiumą, demokra

EUGENIKOS ĮSTATYMAI 
ILLINOIS VALSTIJOJ.

RUSAI LAIMĖJO BU
KOVINOJ.

vasa
vėl pa

PETROGRADAS, 
rio 1. — Rusai skelbia 
sisekimus šiaurinėj Rumuni
jos fronto dalyj. Naujų lai
mėjimų aplaikė jie prie Ki- 
inpolung-J akobeni geležin
kelio. Rusai veržiasi pietų 
link.

SPRINGFIELD, vasario 
L — Illinois atstovų butan 
įnešama bilius, kurs reikala
uja, kad žmonės rengiantis 
išsiimti vedimo laisnį, tiek 
vyras tiek moteriškė, turi 
parodyti daktaro paliudiji
mą, jog jie neserga 
komis ligomis.

Prasižengėliams 
grasina pinigiška
nuo $100 iki $1,000 ir metais 
kalėjimo.

veneriš-

. bilius 
bausme

VOKIEčIAI ŠTURMAVO 
RUSŲ POZICIJAS.

Rusai atmušė smarkias vo
kiečių atakas prie Rygos.

BERLINAS, vasario 1.— 
Vokiečių oficialis praneši
mas skelbia, kad jie šturma
vę rusų pozicijas ant ryti
nio upės Aa kranto. Vokie
čiai sakosi suėmę 900 rusų 
nelaisvėn ir užgriebę penkio 
liką kulkasvaidžių. Rusų 
kontr-atakos, anot vokiečių, 
buvę atmuštos. Vienok ir 
rusai skelbiasi atmušę vo
kiečius.

KAIZERIUI TAKOS 
PREMIJĄ.

BERLINAS, vasario 1. — 
Stambulo universitetas, kaip 
pranešama iš Konstantino
polio, duoda sumanymą ap
dovanoti kaizerį Wilhelmą 
Nobelio taikos
“storones taikos Reikaluose.” 014,383.

PRANCŪZŲ TRANS
PORTAS PASKAN

DINTAS.

141 kareivių, gabentų į Salo
nikus, žuvo, kuomet vo
kiečių submarina torpe- 
davo laivą, kuriuo karei
viai gabenta.

PARYŽIUS, vasario 1.— 
Oficialiai paskelbta, kad 
franeuzų transportinis lai
vas Admiral Magon, vežęs 
950 kareivių į Salonikus, li
ko vokiečių submarines au
ka. 141 kareivių žuvo, o 809 
išgelbėta.

CHICAGOS MIESTO BIU
DŽETAS $27,014,383.

CHICAGO, vasario 1. — 
Chicagos miesto taryba pri
ėmė finansų komisijos pasiū
lytą Chicago biudžetą. Pri- 

emija už jo imtas biudžetas nešą $27,-

QUERETARO, Mex., va
sario 1. — Delegatai, išrink
ti Mexikos konstitucijos iš- 
dirbimui, užbaigė savo dar
bą kurs tęsėsi du mėnesiu, 
praėjusį utarninką. Vakar 
gi jie susirinko pasirašyti po 
naująja konstitucija. Cere
monija buvo labai iškilmin
ga. Joje dalyvavo visi mini
sterial, išskyrus Louis Gab- 
rera ir Ignacio Bonillas.

Tarp kita ko tenai yra 
sekami nutarimai: Panai
kinama vice-prezidento ofi
sas; uždraudžiama rinki
mai prezidento antram ter
minui; darbo įstatymai, su
teikiantis aštuonių valandų 
darbo dieną, septynių valan-

žiuojantįs darbo laiką šešio
mis dienomis savaitėje; pas-

U X CKV UJU, 

valdžios darbo sujieškojimo

epartame 
mokinirm

ar paimant

nyčia nuo valstybės, 
nyčių turtas pereina

Kunigą
■ ?

tinių mokyklų klesose, ir tai 
po valdžios priežiūra; pačios

LONDONAS, vasario 1.—♦ 
Komisija, besirūpinanti bal
savimų sutvarkymo refor
momis, išleido raportą, ku
riame patariama suteikti 
moterims balsavimo teises. 
Bet komisijos siūlomos mo
terims balsavimo teises yra 
labai apkarpytos, siauros. 
Taip, pavyzdžiui, esama tos 
nuomonės, kad leisti balsuo
ti galima tik toms moterų, 
kurios jau turi balsavimo tei 
tęs municipaliuose rinki
muose ir tai ne jaunesnėms, 
kaip 30 arba 35 metų. Su- 
fragistės nepatenkintos ši
tokiais aprubežiavimais.

ALASKA ’’SAUSA”.

Senatas priėmė bilių uždrau
džiantį Alaskoje išdirbi
nėti ir pardavinėti svaigi
nančius gėrimv

varginančius
m us.

PASIUSTA DUGNAN

Vokiečiai paskandino 152 
talkininkų laivu gruodžio 
mėnesį praėjusių metų.
BERLINAS, vasario 1.— 

Vokiečių aclmiraltija prane
ša, kad praėjusį gruodį vo
kiečių submarines paskandi
nusios 152 talkininku laivu.

LONDONAS, vasario 1— 
mokyklos taipjau bus vald- Su nesenai paskandintu an

glų laivu Laurentic žuvo a- 
pie 200 žmonių. Pranešta 
buvo, kad vokiečių submari
na nedavus laiko žmonėms 
išsigelbėti. Vokiečiai tečiau 
tą tvirtinimą užginčija. • Jie 
sako, jog laiko žmonėms ap
leisti laivą Laurentic buvo 
duota užtektinai. Žuvo gi 
žmonių todėl, kad juros bu
vo tuosyk labai audringos, 
gelbėjimosi valtįs apvirtę ir 
todėl daug žmonių pasken-

žios priežiūroj, kai]) lygiai 
valdžios priežiūroj bus ir vi
sos Mexikoj esančios bažny
čios.

Naujoji konstitucija aiš
kiai reguliuoja rinkimus 
prezidento; jei kuris pasimi- 
rtų, tuomet dalykų tvarky
mas pereina parlamentui.

Visi gamots turtai Mexi
koje pavedama valstybei.

jo taipgi pasirašyti po nauja 
konstitucija.

Konstitucija dar įgalioja 
Mexikos prezidentą bet ei
smo išvyti iš Mexikos sveti
mtaučius, kuriu buvimas 
Mexikoje pasirodytų pavo
jingas respublikai. Ir dar 
yra punktai, kurie neleidžia 
svetimtaučiams, gyvenau - 
tiems Mexikoje, kišties į ša
lies politiką ,o taipgi savin- 
ties šalies šėmės be valdžios 
leidimo.

Delei punkto, kuriuo me- 
xikieciai nori apsisaugoti 
nuo svetimtaučiu šeiminiu- c-
kavimo, Suv. Valstijų užru-

pasiuntė protestą. Girdi, a- 
čiu tokiam įstatymui Suv. 
A 7 n 1 i m i'A i 1 inni m ri n o i zr 1 n z\

mės.

DES MOINES, Iowa, va
sario 1. — Senate praėjo 
“sausųjų” bilius. Bilius ei
na atstovų buto užtvirtini-

SUBMARINA PASKAN
DINO 17 LAIVŲ J 

SAVAITĘ.

BERLINAS, vasario 1. -* 
Vokiečių submarina paska
ndino j vieną tik savaitę 17 
talkininkų pirklybinių laivų.

TEBEGABENA BELGUS 
VOKIETIJON.

Vidutiniškai išvežama kas
dien po 350 belgų į Vokie-

HAAGA, vasario,!.—Vo
kiečiai, nežiūrint visų prote
stų, nesustoja gabenę belgus 
į Vokietiją. Vidutiniškai iš
siunčiama po 350 belgų i die
ną iš vien tik Brussels.

KAREIVIŲ.
LONDONAS, vasario 1—* 

Išviso anglai neteko praėju
sį mėnesį 960 oficierių ir 31- 
394 kareivių.
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WIJŲ METŲ GYVAVIMO

Bendrovė rengia Grandioziška VakarąNaujieną
turtingą Programą paskutinį nedėldienį prieš

uzgavene

1)1 usu

1657 61 Blue Island A\

žino ko pageidauja publika

ulinius 
įtardavo 
is del to 

tau Ii ninku 4. 
pasakyta 

tai lečiaiis 
nieku lai

RACINE, WIS

Liudu niekiu 
laikraščiu 

kleriki

Kalbės “Naujieną” Redaktorius, Drg. P. GRIGAITIS

Narnų Ofisas:

3323 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Uttraukinu 15 dan
tų prie Bostono 
Dentistų visai lx 
skausmo ir augltai 
juos rekomenduo
ju — II. 1). Wa
terman, krautuvė, 
<520 Evanston mv.

pries per- 
nutarėme lik- 
I lo nutarčiai

nemaža nariu 4.
Bet ištikusioji
cinato mainosi

lio šventadieniais. Tai esą 
bloga. Bet kaip tą blogą pa
šalinus, jis nežinąs. Tiktai 
ketino melsties už “grieš-

iziavnno re- 
Kam loji mela

gystė, drauge Masy? štai tasai 
nutarimas: viena trečia dalis au
ką turi but pasiusta Agronomi
jos ii 
^ijai;
rikalą-tau liniukų

Vasario
listai rengia puikų pasilink- 
sm i n i m o v a k a ra. Va k a r o 

patyriau, 
as. Kurie

Vielos draugi 
salėjo prie įsteigimo 
Neprigulmingu

$10 INDĖ.TIMAS DANTIES . . $4.00
LAIKE VASARIO MeNESIO

$10 viršūnes ................................. $3.00 iki $4.00
Bridge work ................................. $3.00 iki $4.50

Specialistas Danty Traukimo

os nemaža pri- 
Taulišką 

Kapiniu Dono
rėje. Žeme jau nupirkta. Tuo 
budo ir mes neužilgio turėsime

Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai
V i d u r i n i ų A i n ž i ų B ėgy j e,
Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 
Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap- 
patartina visiems įsigyti šią knygą.

Kaina 50c.

$6;)9.75 pasiųsta tiesiog i 
Lietuvą Agronomijos draugijos 
vardu. Na, tai kame čia laužy-

programas, kiek
busią labai turtin
norite smagiai praleisti ke
lias valandas — nepamirški 
te šio vakaro.

M. D a r a š k e v i č i u s

teisių pagelbai teikti drau- 
likusios dvi dalįs eina kle- 

remiamoms

nei viena nei 
gavus mieslo 
Ir prieš Guo
stojo ne jau 
bet P. Peko-

Šiomis dienomis musų ku- 
nigužis nemažai pasitarna
vo soc. laikraščiams. Kiek 
drūtas garsino Naujienas, 

Laisvę, Keleivį, Kovą, ir Ka
rdą. Girdi, “tie laikraščiai 
turi tiek ir tiek skaitytojų”; 
visur pilna jų agentų ir tt. 
Tik, sako, bėda mums, kata
likams, nes musų laikraščių 
nieks neskaito... Parapijo- 
nai, girdi, skaito tik “be
dievių laikraščius. Musų 
(kunigų) laikraščiu visai 
neima į rankas. Sako, mes 
visa tai girdime iš kunige-

sėdynės sudulkėjusios 
tečiaiis nenorįs nieki 
u sau turi įsitaisęs pui

mu 
prievartiniu 
lišką lapų, 
nesiseka tas 
kas nenori skaityti Chicagos ki 
nigų juodašimtiškąjį “Draugą. 
Pakalbintas parapijomis atveži

DUODAME DYKAI
G lietuvišku (luinu, 101)0 adatų ii 
iboiną.
(iralufonas tik 20 dol. su gva 

uiitiia ant 10 melų. Tik 21) do

priešingas. v įsa kas reikejc 
“auginti,” tai prieš tamstos be- 
pamalingus straksejimus del vii 
nijimosi aukų rinkimui Liet 
Dieną), be ko ‘pik 
antra puse nebūtą 
valdžios leid/imo. 
stos straksejimus 
suminjti draugai,

BOSTON DENTISTS
135 Stat® St., Kampas Adams. 

Viri Peacock’a. prieš "The Fair" krautuvę

patvino Monon- 
eiau upės stovin

čiose šlubose vanduo sieke ke
turių pėdu. Potvinis priduri 
žmonėms daug nuostoliu, nes
magumo ir baimes.

.Nors jau geroka valanda po 
Lietuviu Dienos, vis dėlto jos at
balsiai dar lebesigirdi pas mus, 
Detroite. Po to, kai tilpo M. 
J. Masio neteisinga korėspon- 
di'iicija “Kovos” n r. 18 pereitu 
melą, vielos draugams dažnai 
tenka sugrįžti prie lo klausimo. 
Lodei tegul bus leista nors trum
pai atsakyti į M. J. Masio ne
teisingus priekaištus.

M. J,. M asys sako, kad vietine 
L SS,. 116-ta kuopa, LDLD. 52-

K. Keistučio 
ik t i atskirai 
. besivienyti 
v ra netiesa.

ištrią (Irau c

i;cio, Kasparkos ir Ha 
k ri til 
tie M

Dar dai 
ginu šiandie bažnyčioje galim 
išgirst daug daugiau, negu drįsi 
taljrinti (mat pačia gali prisik; 
binti) Chicagos juodašimtiška

Iki šiol čia gvvavo 
draugiją! Draugystė 
Darbininku.. Draugij

Kazimieras Gugis
A L) V O K A T A S

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuosi 
taip ir civiliškuose (eismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Miesto Ofisa«:

127 N. Dearborn St.
1111-13 Unity Bldg.

Te). Central 4411

mas lA-lojo suvažiavimo rezo
liucijos, kurioje juk aiškiausia 
pabriežta kad aukos turi but 
siunčiamos toms draugijoms, 
kurias nurodys socialistai ir L. 
š. Fondas? Agronomijos drau
gija kaip tik ir yra ta, kurią re
mia socialistai ir L. š. F. Va
dinasi, draugas Masys pilsto iš 
tuščio į pilną: vadinasi, tuo jis 
nori parodyti svietui didelį savo 
nuosakumą... Savotiška logika!

Į kilus M. J. Masio priekaištus 
neatsakinesiu: perdaug jau jie 
negudrus* P. Pekoraitis.

les saviiimKą, 
Srovinis pash 
Irides šaknis

eius 
įgesi apginu jąją,. Suklu- 

drauge Masy! Rezoliuciją 
inti nebuvo jokio reikalo, 
ir įmušta pats nebuvai jai

sina amžiną pr;
Kiek laikj) at<. 

lis per pamokslą 
jienu” platintoji 
nužemintas “avi 
kaip įmanydamos stabdytu l< 
dienraščio pt rdavinčjimąę Išda 
lies lai imu navvko. Bet kuo

\merikojc skyrių. Nu 
Dadarvla. Turime sky 

mčs betgi

gili (UI 

pasiėmė advokatą, kuris užtik 
rina, jogei kum Petraitis bu 
priverstas ’'mutinį 
parūpi jo 

\ adiu

žies liejykloje. Draugiją v ei 
mas taipgi menkas, .laimini 
norįs pasilinksmint, važiuoji 
C i tie

ras mus, So. i.inc; 
tuvių judėjimas visai 
nors

Likime toliau 
kalba apie kokį ten ignoravimą 
Agronomijos draugijos ir siun

čia gyvavo vyčių kuopa, 
niekam neteko matyti lo 
kimo. Pastaruoju laiku 

tečiaus subruzdo ir ji 
kokiu ypating 

pirmeivišl 
brukimu

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Gerinusius grul’itfomis ui <1 ubąrl i uimi is lietuviškomis (luinomis, labai 
pigiai, kurie kreipsis pus mus.

nėjo, kad 
džiojimai 
likos ir II

'Toliau M. J. Masys sako kad 
spaliąi 16 d. LSS. 1 Ketos kuopos 
susirinkime kilo triukšmas, nes 
mat Jačionis pranešęs, jogei jau 
susivienyta su klerikalais ir tau
tininkais. Neliesa! Jačionis lik 
pranešė, kad. klerikalai ir tau
tininkai sutinka vienytis aukų «. 4.
rinkimui Lietuviu Diena. Jei- C 4.
gu jau kalbėti apie triukšmą, lai 
jį kėlė vienas M. J. Masys,

laipjau daug neliesos pripa
sakota ir apie priimtą rezoliuci
ja spaliu 17 d. Jis sakos; bu

meliu. l id ka< )a iai 
si v i riasi nešvariausiu 
mu, Diskredituotu 1 4 »
ma, koliota auką rii 

Bet vis

Padarytas ant užsakymo
.K’Sp PASIRINKIMAS PO $25.

Keletas šiir.tų pel remi šio 
dvtus prisiimtiiiuts puošnių \ i 
jų sliiilių parodomų pirmu s\ 
keturiasdešimts dol., tub \ ra j

ra Kuopa ir 1). 
draugija nutari 
Lietuviu Diena, L 4
su klerikalais. 
Nutarimas buvo visai Kitoks.

pakelta klausimas lik 
rinkimą, o ne a|)ie tai 
kiu budu rinkti. Va

dinasi M. J. Masys pasakė aiškią 
net iesa. K

Toliau kalbėdamas apie susi
rinkimą! spalią 8 d.. M. J. M. vei 
painioja dalykus. Jis dargi 
stengiasi padaryti “dideliu so
cialistu priešininku ( 
čiąę Pasakysiu, kad | 
vičius visuomet buvo 
socialistu m s 
ją veikimui 
prisidėj i nio 
draugiją lai 
daug neliesos, 
nekalbėsiu, uis 
liepa ma ta vo.

(ii t u daliu, t. v. kiek kuriai 4 4. v
pripuola gauti auką, bu- 

p. M. J. Masys neliek sto
ta “didele dali”, kiek už- 4, K 4.
id vienybė yra negalima, 
rgi išsireiškė, kad, jeigu 
ma išvengti vienijimosi, 

visai nurinkti aukų... Toks jo

puiki.ariu vilnonių. Stilmk- 
mdimų. priskiriant daug Dau
guma iii austa pardavimui po 
medešimts penkių dol. vertės.

ulines ir gyvena 
i'.iev ąi užpeckyje.”

arapiĮomi išrinktas komile- 
(pašaliniui u 
rago pa ra pi

pas mus lankėsi 
kunigas Magnus 

iženas. Alai musu kaimelis K
iklauso Donoms parapijai.

seme veik v 
Iškspl iozijoji 
žmoni ąi. j ąi t 
kuriu 12 buvo draugijos nariai. 
Palaidojimas ir pomirtinės visu 
sunkumu užgulė aid draugijos.

šėjimo. kaip uždė
ti nariams n opa pi 
čią “naštą” po 
1 )clei tos priesaslii 
apleido draugiją!. t rumpu lai 
ku iš 150 nariu draugijoje liki 

yra sakoma 
nebeiki”. Taip i 

čia. Kadangi nuo lo nulaimin 
go atsitikimo nauju narių nebe 
sirado, lai pereitais mitais, at

v aiKsciojo po siubas ir dalino 
kunigu “Draugo” išteistas šlani- 
štines broši u ra i tęs, kur begėdiš
kiausiu budu dergiamu socializ
mas ir atskiri asmens, nešokan
tis sulyg juodašimtiško Maliau- 
skynčs smuiko. Del didesnio 
įspūdžio ant knygpalaikiu jitidč- 
ta sukamas antspaudas: “Kun. 
Magnus Kazėnas, Donoru, Pa.”

Prisiiiskile 3 dol. rankpinigių, 
likusius užmokėsite prie atsiėmi
mo. GrafalOnas su didele Iriuba, 
paauksuotais kraštais, mechani
zmas gi’alafono geriausios kons
trukcijos, kurį galima užsukti 
laike grajinimo. 'Linka rekordai 
įvairaus dydžio. Balsą išduoda 
vystą, kuris girdėt balsiai ir aiš
kiai. Vietinių meldžiame atsi
lankyti į musų krautuvę, kuri ati
daryta nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro ir taip pat nedėldieniais. 
Siunčiame dykai kalaliogą mu- 
zikališkų instrumentų ant parei
kalavimo. Adresuokite:

GREATER NEW v^hk phonograph co.
3IS Grand Str., New York, N. Y., Dept. N..,..

Ar Prielariskasis
ba Išganys Liaudį
Prietariškojo Tikėjimo Aisiraoimas. jo
Nekaltybė b^^uc 1 Iš A t G•
Kunigijos ir rmznyčios Atsiradimas.
Tikyba, Kunigai i]’ iu Darbai Senųjų

Iš laikraščij dauginusiu žmo 
nes skaito "Naujienas“, nežili 
rint to, kad kim. Petraitis ir gra

vese ir u.
pastangos nuėjo vėjais. \ 
naši, kimigužis ir davatkos 
v o ,‘ilgu uosi.”

upines. v eiKimas, paly 
>u didžiuliu Am. lietuvii 4 <

iki m u, stovi ne pa
Ypačiai prie.' 

Dienos court 
pasidarbavo 

M. Kazėno in 
us surinkomi 
Kunigas Ka
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ties butų samdytojai, gyve-’nku surast būdą nuo to ap- 
ntojai ? įsiginti. Streiką daryt prieš

Lithmmm Dmly Ffewg raudos yra baisiai augštos.

Firmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
įfrldž ta NAUJIENŲ BENDROVE inc.

L tTKasdien, išskiriant nedeldtenius

First Lithuanian Daily in- America
Published Daily Except Sunday

H Y THC

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc

dabar Chicagoje namų savininką negalima, 
. nes savininkui yra daug le

ngviau laikyt tuščią namą, 
negu gyventojams palikti 
be pastogės. Vieši papeiki
mai savininkams spaudoje

Darbininkai su šeimynomis 
išmoka joms apie ketvirtą 
dalį savo uždarbio. Ir jie

pitalislų politikos silpnumai.

fueneti praeitos savaites nau
jienose” kum McKcene praneši
ma. Jisai sako, kad už išpažinti

tijos reikalui. Jogui kiekviena 
kuopa ir kiekvienas kuopos na-

Užsisakomoji kaina:
Odcagoje per išnešiotojus 12 
tetą savaitėje. Pačtu siunčiant, 
Mcagoje metams $6.00, pusei me-

Kitur, ne Chicago]*, motam*! $5.00
Pusei metij..........."......................$3.00
įfruns mėnesiams ...
Dviem mėnesiam .
Kanadoje, metams
Kuropoje, metams

$1.00
$0.00
$7.00

Terms of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week, 
cents. By mail one year, $6.00;

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

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
....  -------------------------------------------------------------------------. 1 .j.- ■ -  —-— 

KMytojy ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikrnš- 
fcrf rankraščius adresuoti tisini Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 

Reikia būtinai rašyti aiškiai ir aut vienos popieros puses, be to
ant

NKB, flll Uit tfUUHIdlIU <1 Iftil l , UI LH'N III ŪMI jų ■> c < ’ << ■ ' • ' « << >■ • v' • * - ‘ ' l' ” ‘ .. ................ ' •>

tr išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Aa meniška i Redaktorių matyti galima lik mm 5 iki 5:30 vai. vak

|| Redakcijos Straipsniai

Vilos gaudymo 
komedija.

num is pasuuyi Kongreso pa
tvirtinimui $‘356,000,000 biu-

kad už tuos pinigus turėtų arba susirinkimuose taip-

met raudos pakils dar ko
kiais penkiolika procentų ? 
Darbo žmonėms tuomet pa
liks dar mažiaus pinigo mai
stui, rūbams ir pasilinksmi
nimams.

Namų savininkų godumas 
gręsia dar labhiu apsunkint 
darbo žmonių gyvenimą. Ir 
aršiausia, kad žmonėms su-

pat nedaug tereiškia. Štai 
maisto spekuliantus kiek 
žmonės keikia, o maisto kai
nos kaip kilo, taip ir tebe

Skaitytoją 
Balsai.
(Už išreikštas šiame skyriuj 

nuomones Redakcija

neimąs; už šliubus 
s irgi neima daug

ir lai kuogreičiausia.

MUSŲ TĖVYNĖ

Karės minister is (sek ro
torius) Baker jau oficialiai

suma yra $41,000,000 dides
nė, kaip ta, kuri buvo pa-

kariuomenei, 
Mexiką, du<

gaudymo” komedija 
baigė. Bet indomu

• ką ta komedija kasta 
R šaliai.

Apskaitoma, kad kariuo
menės, amunicijos ir mais
to gabenimui Mexikon, ka
riuomenės užlaikymui, ofi-
cienu ir

žinot, i

kia kita valstybė. Jie nori, 
kad ant vandenų Suv. Vals
tijos pasidarytų ne mažiau

t.t. valdžia išleido apie $102-i tamja.
000,000. šios

Tas šimtas suviršum mi- kad ne

žinoma, iš žmonių kišenių. 
Priseis didint muitai, kelt 
ir išrast nauji mokesčiai, 
užtraukt * paskolos, už ku
rias reikės mokėt procentai. 
Žmonėms tuo budu ta kariš
ka avantiūra yra nauja na
šta ant pečių. O kam iš jos 
nauda?

z'. Nauda iš jos yra tiems po 
nams, kurie nori sustiprint 
militarizmą Suv. Valstijose. 
Mat, ekspedicija Mexikon 
parodė, kad musų kariuome
nė yra labai bloga ir nepri-

duoda naujų argumentų 
; “prisirengimo” apaštalams.

Bet ir tiesioginės naudos 
atnešė ta “Vilios gaudymo’’ 
komedija musų kapitalis
tams. Pirma negu valdžia 
sutiko išvest kariuomenę iš 
Mfipdkos, ji ilgai derėjosi su 
tesi respublikos viršininkais. 
Derybų turinys laikoma pa- 

- ,slaptyje, bet galima numa
nyt ,kad Suv. Valstijų a/t- 
stovams ėjo dalykas apie tai, 

' kad aprūpinus šios šalies 
kapitalistų interesus Mexi- 
koje. Kada-nors žmonės a-

Kapitalistai naudojosi, o 
^ Žmonės turės užmokėt kaš-

■ . .'etitai

I

I' ,MiIitaristų apetitai auga.
Pereitais metais jie priver
tė Suv. Valstijų kongresą 
paskirt tokią didelę pinigų 
sumą karės reikalams, ko
kios niekuomet (taikos lai- 

. .. ku) nėra skyrus ne viena 
. ya’st.vcbė pasaulyje, šįmet 
ih nori dar daugiau.

Telegramos iš Washing- 
tdąo praneša, kad laivyno 

r ketina šiomis die*

i

liežninku 
rodos, k;i 
bažnvtiiK

ck ir gerai. Jis sakosi 
io-kataliku bažnvčios c *•
o no kokiu ten “neza- 
i.” Jeigu taip, tai, man 
td jo • mišios ir kitos

vožnios, kaip ir musų kunigų.

Katalikas.

letmnc pasekmingai veikti tą 
didį socialistų darbą, kuris da-

Visi aukojimai reikia siųsti 
adresu: National Office, Socia
ls! Partv, 803 W. Madison St.,

uicionalis Pik’omasai Komi* 
is: Victor L. Berger, John

reikės susiremti su didžio
siomis juru galybėmis—An
glija arba Japonija. Koliai

binasi prisikimšt kišenius 
talkininkų auksu, bet kartu 
jie rengiasi į kovą su vado
vaujančiąja talkininkų val
stybe.

Anglija, besimušdama su 
Vokietija, netenka daug lai
vų, taigi Amerikos ponai 
turi vilties, kad jie pasivys 
savo pavojingiausi jį ateities 
nriPQf) iv (raloa icnloafi ia LJ
nagų jurų hegemoniją (va
dovavimą). O pergalėję jį, 
Suv. Valstijų lobininkai ga-

Žmonės toms džingoistų 
užmačioms nesipriešina. Ka 
da Wilsonas pravedė kong
rese didžiausią šios šalies

jie balsavo už jį. Todėl dži-

Chicagos namų 
savininkai.

Apie 50,000 namų savinin-

Jie rengiasi susivienyt, į

džianitorių (namų užvaiz
du) streikų. Ir jie nori pa

kelt 10 iki 15 nuošimčių ra-

prieš jų darbininkus ir prieš 
publiką.

Darbininkai—džianitoriai 
—turi įrankį kovai prieš sa
vininkų godumą. Jie turi u- 
niją, jie gali streikuot arto 
kolektyvius reikalavhnus

&
L ' " '.r'

Vienintėlis tikras būdas 
apmalšint namų savininkų 
godumą butų miesto val
džios įsikišimas į tą, dalyką. 
Jeigu tik žmonės galėtų pri
verst valdžią?

Mes nuolatos kalbame* apie

me. Kodėl jinai taip brangi 
nuims? Juk paprasti darbinin-

Partijos 
žinios.

Maley, John M. Work; Pild. Sek.
Adolph Germer.

nematė
mes ai

vienok NACIONALIO PARTIJOS 
KOMITETO ATSIŠAUKIMAS.

SOCIALISTŲ ARCHIVO-KNY- 
GYNO REIKALAIS.

pžvalga
DUODA Iš PETIES.

numeryje išspausdinta
ko n k u rencij ą vary t.

mažiau kai $10 savaitėje.

kos žmonijai — socializmo,

no “socializmo,” kuriame lie-

ma, man rodos, išaiškinti tuo,

kalba,

mes susiaugame su gamtų pa- 
mcgstame ją; miškeliai ir goja- 
liai džiugina ir linksmina nu- 
liud’usias musų širdis, puikus

klėtkoj: viskas 
prantama. .Jis 
susigyveno, su kuo surištos jo

, nesu-

tinome Bensono atsakymą

paklausimą, ką jis

Benson

koks kapitalistinis kraštas, 
tuomet, žinoma, Bensorv gin
sis. Benson pripažįsta tik 
apsigynimo” karą. O jeigu 
Amerikos piliečių didžiuma 
nutartų visuotinu balsavimu

tai. jam. ir-gi rodytųsi, kad A- 
merika yra brangiausi jam ša
lis. Aišku, ji brai 
atminimais, čia jis 
nimą ir pažino jo

išvido

kimų kampanija praslinko, ir 
tie rezultai kuriuos laimėjome, 
aiškiausia parodo mums, kaip 
būtinai reikalinga mums pra-

ir mimu samommmo C €

rinus organizacijos darbą viso
je šalvį. Tam reikalui Komile-

organizatorius, ir

lensiviam darbui.

tam tikrą diistriklą, kame jis tu
rės darbuolis taip ilgai, kol or-

cojų. 'tokiu budu 
ir kuopos, kur la

susirupinus dabar

jautieji socialiais klausimais.

kuriuo

manymą įvykinti, aukojant jų 
turimos literatūros ypač tokios.

Atsišaukime

“ Dauge! i s socialistų ir darbi
ninkų judėjimo veteranų turi 
dai’ paslėpę savo lagaminuose, 
skryniose, šėpose1 ar lentynose

naudojosi

kalingas daiktas ir kurią (Keną

remdamas ne darbininkų kle- 
sos kova del socializmo su 
viešpataujančiomis klesomis, 
o pa.ls savo galybe. Nė par-

tų būti pirmiausia imami ar
iu i jon ir statomi pirmoj on

baisiausis
gan ižai orių.

Tuo budu žlugo jau

as, as, as...
, nesitikėčiau

viena m in u ta. Bet nėra tai 
toks didelis darbas, kaip išro-

lija paėmė savo valdžios kon-

lą rųjų menesių, ir dar be to

tiname kare. Aš tikiu, kad 
socialistų valdžia per penke
rius metus padarytų šioj ša-

lai ne “toks didelis darbas” so

binti visą pasaulį. Savo “so
cializmo” jis mokinasi karia-

neina ty-

pi.-ezidenlu būdamas, tuoj lei
džia vieną įstatymą po kito.

čiausis teismas butų pasilikęs

“Aš reikalaučiau, kad kon
gresas atsisakytų nuo visų 
musų užimtų kolonijų”... “Aš 
neatkreipčiau (lomos į užru-

Kaipo tikras smulkusis bur-

“namie,” t.y. savo šalyj 
tu gaminama ir “namie*1

tams, nuo kurių butų paimta 
valstybės nuosavybėn dirbi
mo priemonės, butų užmokė
ta; o jei kuris
tą valstybei

fco

lykų, padarytų galingasis pre- 
zidentas BeiisoiV ąfeižiu, ra7 
miu reformų keliu,' visiškai 
neapcliuodamas į darbininkų

maloniai

kė, kad Amerika yra 
todėl, kad čia galima 
pinigų užsidirbti. Esą 
nieku budu nemanąs 
karšti: užsidirbs keli:

merikoj darbininkui
prezidentu išrinkt, bent kuo

Deja, tie tamsuoliai darbinin
kai neišmano, ką Benson ga-

balsų skaičius nematytai nu-

atsimint, kokiu tikslu musų pa
rtijos kandidatas išdėstė tuos 
savo “prezidentavimo pienus.” 
Juk aišku, kad nė vienas žmo-

bus išrinktas prezidentu,. Tai
gi, rašydamas į “Every Week”,

pateks į prezidentus, Bensonas

m o programą, o tik duot dabar
tinės kapitalistų politikos kriti
ką. Jam rūpėjo parodyt tos po
litikos ydas ir trukumus ir jo

“darytų, jeigu butų išrinktas,” 
buvo tiktai tam tikra, momen
tui pritaikyta, kritikos FORMA.

cialistas šiandie jau yra išrink
tas prezidentu, yra fikcija (iš
svajotas dalykas). Ją panau
dojant, kaipo formą savo min
čių išdėstymui, prisiėjo autoriui, 
žinoma, ir daugiau daryti paim

vo pavojaus kad bent kiek in
teligentiškas skaitytojas ims ir

gą, t.y. inlikės, kad Bensonas 
ištikro nori-“pagaut daugiau

metų įvykins socializmą? Taip 
save suklaidint davėsi turbūt tik 
vienas lietuvių socialistų teori
jos žurnalo redaktorius.

Kritikuojant /ą Bensono “pre-

Leįvįv 7‘TA

amziu<L

šimtus

syk, kuomet darbininkas turi 
darbą. Gi užėjus bedarbėms 
čia darbo žmonėms prisieina 
kęsti baisiausis vargas. To
kiuose atvejuose žmonės ir pra
deda mąstyti apie tėvynę, kur 
nors ir prisieidavo dirbti sun-

A. Garbukas.

PARAPIJONŲ DOMAI.

Beveik visakame jų in-

novei laikosi to principo — pa
sidalink ir valdky, tuo tarpu pa-

deda blaviau žiūrėti

ką kunigėlis sako, bet karts nuo

lis daro.

jama del

ginti” — ir viskas čia.f Nors 
metą ant galvos tašyk — nie
ko negelbės. Parapijonai irgi 
nenori nusileisti: nori pastatyti 
ant savo. čia ir kįla termas. 
Priegtam dažnai parapijonai 
užismano pertikrinti parapijos 
knygas. Mat jie pradeda supra-

ir šventuolio nagai į

ir

Ištikrųjų tie mokesčiai pra- 
detįa darylis nepakeliamais. 
Nori būti kataliku, prigulėti 
prie parapijos — mokėk $12! 
Na, o kur dar kiukštynos, šilu, 
bai ir kt. Už yiskjį imama ne! MCI*

Shiplcy, Geo. Ross, Pau Michael
son, Walldr Conk, Mary L. Gre
ffs, O. C. Wilson, Wm. L, (ba

Maley, Tios. L. Buie, Theresa S. 
Malkicl, S. E. Beardsley, Floren
ce Wattles, W. A. Jacobs.

Be šitų, partijos propagandai

tai:
Eugene V. Debs, Meyer Lon-

Millard, Ben
Wilson, Oscar 
mil Seidel, Dan 
mas Van Lear, 
dy, Carl D. Thompson, W. E. 
Rodriguez, Patrick Quinlan 
Stephen J. Mahoney, Walter 
Thomas Mills, Duncan McDo 
nald, James II. Maurer, Alger 
non Lee, Morris Hillquit, Ralph

W. lloan, Tho-

Cannon, Gustave Strebel.

kampanija paliko mus skolose 
apie keturis-penkis tuksiančius 
dolerių. Tą deficitą turime kuo

kį skaičių partijos narių mums 
tatai nebutu didelio sunkumo

tai ne tiktai butų padengtas vi
sas deficitas, bet dar liktų mums 
apie trįs tūkstančiai dolerių,

reikia pinigų apie penkiasde
šimts tūkstančių dolerių. Be

liu l varomas kaip reikiant. To
dėl mes tikimės, kad draugai, 
suprasdami reikalo svarbumą, 
mielu noru aukos, kas tik kiek 
gali, kad tas didelis darbas ga
lėtų duot kuogeriausių rezulla-

Atsišaukiame Į kiekvieną par-
Ujo8 Jttari» i kiekTfettį

šiurų turi Ii t era tinęs vertės, bet 
dar didesnė jų istorine vertė-

savininkai nebevartoja ir kurių 
retai kas beturi, mes ir norėtu-

Jci kuris atsišaukimo skai
tytojų turėtų panašios literatū
ros, prašome parašyti atvirutę

jis galėtų aukoti. Vis tiek, kad 
ir menkiausias tai butų dalykė
lis mums labai tiktų. Skaityto*

arba

daise ėjusio socialistų laikraštė
lio kurio mums truktų sutai-

diabar jų savinin-

apsakomos vertės. Beto, 
ix) skirtumo, kokia kalba ta 
tėra l ura butų — anglų, ar 
tintomis. Ypačiai butų pagei
daujami vokiški lapeliai išanks-

Amerikoj, taipjau brošiūrėlės iš 
laikų Knights of Labor judėjimo

Visa ta literatūra bus sutvar,

taip, kad visuomene galėtą
Namo

Rus rašant reikia adresuoti: 
brarv Committee, Rand School

19th

Redakcijos Atsakymai
K. J. — Akron, O. — Pavėla

vote*, išspausdinome anksčiau

J. Vaitkui, Oil City, -Pa. 
ieko indomaus. Lašinėkite

J. G. Mourke, Leominster, 
Mass. — Apie tai jau buvo iš
spausdinta viena žinutė “Man*



Most Distinctive Car Sold at Less Than Thousand

ukom

Bet Jus turite veikti tuoįaus

Classic Motor Comp
J. H. DIXON, Generalis užveizdėtojas

Šelmystes

anodtji

nei

Miestasbr kompanija 
ąpiteiąiki—

ii pilka sku- 
ir lengvai 
ir duryse

mo
ras
paginančio 
tomobiliuose
tas dalykas, busidedantis

$2,000,000 ir autorizavo ir 
apmokėjo stokos dividendą 
iš 400 procentų savo šeiminin
kams, ir dar teturi 85 pro
centus savo kompanijos iž-

dinta užpakalyj
niais senais; pi
pump a
pataisymo

SPALVA
Kitos spalvi

SUNKUMAS
2,200 svarų.

u nuo- 
dvilinkas 

Pasažierių; 
t 114 coliu

intro au- 
coliu sti- 
Dratiniai

na važi no 
su jungtu 
>s šviesa

P1UCE co 
esu nžintore 
i, tunu laiku

ouring’ ’ ir “Sham-
3o. iš Illinois tikisi, 

įprasymų rems iki galo

DK. J. RUSSIA 
Godotinasai: — A 
viena iš tu kny;

su uzpa 
įas setas 

švarkas ir viskas r

WASHINGTON AS, vasa

NAUJAS CHICAGOS PRO 
DŪKTAS TAI — CLASSIC 

FOUR FORTY.

Consumers Building -Telephone Harrison 3322 
Dirbtuve, Chicago.

uyoes tamsi
i ir netrūksta. 
Riminiai švnai

erų altais 
itstumus

Paulina st 
W 19 Str 

i ve 
iv (?)

L keletą praeitų metų buvo
i dirbėjų padaryti augštos rųšies automobilių 

ir ištvermę automobilių $2,000 klesos, ir ik 
mažiau negu $1,000.

vo dalinamos šimtą 
l iesa, gal Valdybos 
jau perdaug vien t 
savo narių reikalais

Si*., Ch>CM<ot III* 
P.nsinlyninnil ir norėčiau

Maskva. Nuostabus dalykas 
paaiškėjo po “Lietuvių aukštų
jų Maskvos mokyklų mokslei
viams šelpti Draugijos” visuoti
nojo susirinkimo. Tai bene bus 
pirmas panašus atsitikiams lie
tuvių studentijos gyvenime.

Automobilius parkiduos už 
$885 ir turi speciališkųs da
lykus savo reįguliariškame j- 
rengime. /

Naujas "CLASSIC” auto
mobilius bus parodytas pub
likai pirmu kartu ateinan
čioje automobilių parodoje. 
Jis yra dirbamas Chicagoje 
per Chicago kompaniją, vir
šininkais kurios yra taipgi 
chieagiečiai. >

Classic Motor Co. Kapitalas $2,000,000.00
Akcija $10.00 Vertes

rio 1. — Prezidentas WiĮso
mis, sakoma, nutaręs pripa
žinti Mexikos valdžią. Jisai 
neužilgo pasiųs Mexikon 
Suv. Valstijų ambasadorių. 
Su v. Valstijų gi kariuomenė

Staiga po visuotinojo susirin
kimo, nežiūrint į tai, kad revizi /
jos komisija jau buvo “patikri 
nūs” Valdybos veikimą paaiš 
kėjo, jog senosios Valdybos ka 
sininko padėjėjas Bemeika išai 
kvojęs tūkstantį su viršum rub 
lių Draugijos pinigų*).

kaityti vos viena-kitą dešimtį 
draugų, kurie* tegalėjo naudbties 
kuom? kapeikinėmis paskolomis. 
Praėjusiais gi metais 
visai

mato pasidžiaugti plačiu Drau
gijos veikimu; juk senesnieji 
draugai atsimena, kad dar ma
žiau kaip dešimtis metų atgal

') Mums praneša, kad p. Be 
meika išaikvojęs ne 1000 rub. 
bet 1500 rub. šlykštus ir negir 
dėtas dar musų visuomenės gy 
veninio apsireiškimas! “N. L.’ 
Red.

Vietinė “Immigrants Pro
tective Leagui” gavo pun
dą laiškų iš Europos viso
kiems Chicagoje gyvenan
tiems žmonėms. Žemiaus 
paduodu laiškų sąrašą.

Laiškus galima atsiimti 
musų biure, 114014 So. Mi
chigan Ave., 3-čios lubos, 
Chicagoje. Biuras atdaras 
kiekvieną dieną nuo 9 ryto i- 
ki 5 vai. vak. Nedėliomis nuo 
10—12 ryto ir seredomis nuo 
7 iki 9 vai. vakaro.

Vizituotoja
Marė Jurgelionienė.

“Kompanija turi savo rin 
kimo (assembly) dirbtuvę, 
veikiančią Chicagoje, kurio
je automobiliai yra sustato
mi. Kompanija turės paro
dą ateinančioje automobilių 
parodoje Coliseum-e, ir vie
nas iš automobilių toje pa-

j mt 
limo susitaikyti su k 

prisirengę veikli tuo jaus.

nu-/ Nejaugi tas bjaurus la
ktas manoma likviduoti vien 
“šeimvnišku” Valdybos teismu?

upestis plenuotojų ir automobi- 
kuris turėtų 
iol parduoda

Tas automobilius suponu
otas per Ree and Glasrer, 
Indianopoliaus inžinierius 
automobilinės reputacijos.

Jų’Hąrrison Dixon, gene
ralis manadžerius, pirmiaus 
buvo su Federal Rubber Co. 
Štai ką jis pasakė:

“Ypatingi dalykai Classic, 
automobiliaus tai yra fak
tas, kad jokis kitas automo
bilius arti tos kainos neturi 
taip pilną įrengimą, kaip 
“Classic.” Motometras, ni
kelinis bumperodis ant fro- 
ntinio galo rėmo, oversize 
•ta irai yra 33x4, didelio spa
udimo aliejaus ir tepalo šau
tuvas ir išvaizdos — linijos 
yra randamos tiktai ;ant au
gštos kainos automobilių.

“Galingas ir tykus bėgi- 
Classic-Ljvcoming moto- 
yra priežpstim dideliai 

jsiliepimo au- 
rateliuose, ir

žinomos nemos automo- 
olio yra pilnai 
•; Apsaugojimui 
iamos kur tiktai

m i m ii.' 
linderiai 

coming Motoro 
durno miera, 31

MAS—Dyneto Two Unit si 
Bendix varymu.

AŠYS—Užpakalinė ašis Gem 
co, lengvas sukimasis si 
šratais ir volais.

VERŽTU V AI—12% colių, a 
bu iš vidaus, vartojama laz 
da del sulaikymo 
viduje rėmų. Varoma p 
di ir speciali suvienijimą

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

843 — 32 Place
32 I!) Pierec avė 

1830 N Sawyer avė 
5 Place 
3 Place 
H oriu i-

Skaityk jšiuos
Aprašymus

SPĖK(

Classic Pilka yra pavyzdine 
įkymą, specialiai 
pilnu įrengimu

Sifjliči
Triperiu.
vybės. Užkrec ruiuv.s Ligai

ptais vasais ir pairu 
m ui be pagražini rm 
valakna ir prikimš 
su geriausios yp 
ra, kuri nenykst 
galima plauti. <

Karo mokyklas baigė Briedi 
kis, Auguslauskas Kairiūkštis 
Norvaiša, Steponavičius, Vai! 
kevičius ir Vitkauskas. M

Rara u ns Govels, 2319 S. Oakley avė 
Bunovicz Kazimieras, 9120 S. Mac

kinaw Ave.
Bartkevičius Mikolas, 3119 S. Mor

gan st
Bask is Juozapas, 1607 N. Ashland av
Boczinas J. 1726 State St., North 

Chicago, Ill.
Piotr Buszas, 911 — 32 Str
Butatos Julian, 1208 Chicago ave., 

Jacksonville Florida
Butkus John, 1509 S. Paulina Str. 
Ccovictus Galis, 2425 W. 45 Place 
Formuska Helena, 4547 Wentworth 

avenue.
Gatitszis K., 745 Milwaukee ave
Geez ins Johann Juslini Ave, S Chi

cago (?)
Gtmbutaitč Stanislova, 3249 — 53 S.

Morgan
Gordon F., 1416 Trumbull Ave 

idauskis Victor, 4301 S. Wood SI 
^įkaitis Franciszkus, 4441 S. Ito
tore street

Kožnas vyras turi pareikalaut i tunu 
laiku vienu iš tu Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsi' 
goti, silpni, nerviški i: 
vyrai negabi pri darbo 
nauduoti^ p) ii ui mimo gamtos—visi t ie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medlkallškų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—“stipias, resnas, 
energitiskas vyras, 
ta knyga

Maskva. Mokslus 
Papt'rkys ir B. Skij 
teisininku.

laike kokios kliut 
kio; elektros raga 
teris, Speedomete 
jimo laiką, stiklas užleid 
laike lietau 
Užpakalini?
lankais. Aukštas spaudini
liejaus šautvklė; nikelio /mogimo lazda 

Stewart- W a r n e r, V a 1 - 
5 galionų blešine įšo

kai i niais geleži- 
i raukiu, šėmi 
įkalintas prie

jomis, yra pjeiežastimi dau- 
. gelio užklausimo kas link a- 
. genturos ateinančių kasdien 
’ į kompanijos <

“Classic Mo
padidino savo į

r ?' >• aą.1 bfT- '• ■' .• Jr .1
''■t’?' ■ '■ ' ■ y ' y . 1

KAINA—-$885.00 F. C
MOKESTIS—įmokėk užsisakydamas, liku 

sius

UN AS—Pagerintas 1917 model 
laidžiais užlaidais ir populi; 
gobtu ras. P i! n a s—Po 11 k ių
116 coliu kūnas įsodintas <

RATA I
gimo amerikoniško riešuto 
pinas, sudėtas iš dalių lank 
ratai extra.

Perstatant naujus “CLASSIC”, abiejuose 
rock Roadster^ modeliuose, the Classic 
kad jie išrišo šią užduotį, ir ištyrinėjimas 
re i k a 1 a v i m u s s ta ty t o j ų.

Galutinam skaitliui tvirtai pasilaikančiu 
ypatingą biznio progą 
dien, bet dai 
rie yra 
rijų ir

The “CLASSIC” yra suplenuot

i Kraujo, 
ėjimų Oy- 
, Lytiškai 

dip.pinamais Organais, Dusu1 lu Kftgnio- 
mulavimu Vidurių, Pri«twwrtką. 8)ogo- 
j-is, Jiemoroidais, Reumatizmu, Pilvo, 
JakilU, FiH'io;? ir h'.isiu Lig u mes?

Ar imi -kaudėjimus strėnose, sana-

gauti

Vaidas ir pavarde;

Adresas.......................

mes aukaujam 
del teritorijų kas- 

augsios rųšies pirkėjų, ku- 
mulkmenų kaip del terito-

knypkiu; Motume 
idant is važinė 
imas prfbš aku 

vieno vyro apsiaustuvas 
geležiniai šenai su extn

Jalczewska Paulina, 1956 Canalporl 
ave.

Jrcusevicz Kazimieras, 71 I W_. 19 pi. 
Jurbikas Jonas 933 W 33 str 
Jurksus Frank, 670 W 18 street 
Jukubovski Stanislav, 954 W. 19 sir 
Juzonis Boleslavas, 1753 Wabansia 

or Wabash ave
K a z. 1 a u s k i M i e h a ei, 
Kasniauskis Toni, 

avenue.
Katolevicz Dominik, 4311 Washing 

ton st
Kenusnitis K.
Kroyer Aleksandei 
Kroyer Robert 
Kuras Vladislavas 2903 W 
Lukasevicz Adolf, 2842 W 
Lukošius Stanislav, 1549 

tage ave
Ledzius Kazinner. 4830 S.
Mackievicz Marpona, 957 
Masiulevicz Stanislav 1258 Holt 
Matzus Ignac, 2358 S Saclew 
Mikalauska Miss Domis, 1358 S. Pe

oria str.
Milickis Anton, 3252 — 54 S. Halsted 
Miller Chas., 1951 Canalport ave. 
Mazunas Ludvikas, 8821 Justin Ave 
Nauskaitis Antonas 1721 S. Halsted 
Oldenevicz Vladas, 368 Kensington a 
Petrovski Mathias, 1370 S. Halsted 
Pioraitis Monika, 3252 .S Halsted st 
Runrsius Petras 917 W 33 Str 
Radvilas Juozas, 494 1 Magoun ave,

East Chicago, Ind.
Stonkus Flank, 610 W 18 St 
Smith Peter 102 W Ohio si 
Spakowsky Kazimierz Pullman, III. 
Saronski Martin, 83-?—13 Sti\ North

> Chicago.
Satutis A, 4600 S. Paulina 
Sekevibia Juozapas, 3312 S. Halsted 
Šiokis Anton, 4614 — 5 ave (?) 
Strolock C 731 W 16 Str 
Szatkus Jonas, 1501 Hermitage ave 
Szievas Jonas, 1554 S Bockwpll str 
I’rbonas Juozapas, 102 Mill Street 
Vaičiulis Miss A 1646 W 47 Str 
Vaitekaitis, 5001 Marshfield ave 
Zrnberis Jonas, 4502 S Paulina St 
Zipryte Stanislova, 670 W 18 Str 
Zak Andro, 3222 S. Morgan str 
Zmielski Waclaw, 1027 Hermitage a.

- -------------------------- --- .................. ............... ■■■■—■  —iIMb in iA

SKAITYKITE IR PLATINKITE
I “NAUJIENAS.”

rodoje yra padaręs bandy- Į 30 DIENŲ IŠTRAUKS 
mo važiavimą iš Indianopo 
liaus į Chicago ‘‘zero 
je ir giliame sniege.”

■ ; nuJnuh s, pl ikius 
su knygn už dyka 
t u i .s dai l t n s y ? A kei 
teip. jog galėsite 

i ii'- jo'-' prdarinin ir 
k 1 1 : < ■ js kužnas
gąs h fi . < il. as. turi 
m pačtą. Ant kon- 
,;-.s P n yni, tik jiue, 

U/. Dyką Kuponą.

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

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

/ A 7^4
yy/ 1 (IMTI J L V' Vfcįjdp, (■Vi

A U'



1917Chicago, IllNAUJIENOS

Laiškai iš Lietuvos

Turgaus Žinios

JAU!
Pet

16-^0

JONIKAITIS

^OSYB£$

Petro n

positonai

Mėnesio

Prašau įtUiųitii »i*n knygg Sočiu B■

Vardas ir pavarde

NAUJIENOS
(Priešais

Chicago, Illinois1840 South Halsted Street

22—22% 
19% 20

22—24
16—18

iš J u r 
Heilu 
331)

22 %—23
22 %—23

Toleikienė, iš 
Roz. Repeiris 

Hospital Park

Paukščiai, išdarinėti:
Kalakutai (svarui)
Vištos ....................
Antįs ..................... ..

36 %—37
34—36

31 %—32%
29—29%

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

OI eo m ar garinau 
Stalui .... ..

Kepimui ...
Kiaušiniai:—

Extras ...........

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

Paprastieji firsts . 
Maišyti ................
Purvinieji ............
Checks ...................

Suris:
Cheddars ..............
Twins .....................
Daisies ................
Young Americas . 
Longhorns .........
šveicariškas ........
Limburger ............
Brick ......................

Paukščiai, gyvi:— 
Kalakutai (svarui) 
Vištos .................
Viščiukai ..............
Antįs ....................

(pavarde neiš
Stan. Mankė

48 John

21—21%
21 %—21%

No. 2 No. 3

.16% .11

PATU 
tuvių, 
sius pinigus 
dėlto kad jie 
šios įstaigos 
patarnavimo

žinios.
Leonaviče, iš
nuo Kuršenu,

C.

Adomavičiaus

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

Andrius Puidokas, i: 
?ško Bro 
f lartford

Veronika Budnikas, ii 
Kazimiero Bud 
Pa.); praneša

194.
Pajesių
Ant, Matulaičio
Reikia pašai įjos.

105

223. — Barbora Kazėnas, ii 
Johaniškėlės, j ieško kun. Mag 
naus Kazėno (Donora, Pa..). Pa 
siustą.

. 15—15% 
16—17% 
17i/2„18

p. Geriausia 
iškirpkite šitų žemiau paduotų kvitukę, parašykite savo vardų ir adresų, įdėkite 
kartu su money orderiu konvertan ir riv skite mums.

NAUJIENOMS,
Chicago.

Indedu čia money orderi (čcfcj) anl ® 
tno Minties Blaivumas. Adresas:

kalnių, Panev. pav., ji( 
r o Kairio (Pittsburgh, 
S., 42nd Sir.).

226. — M. Doptaitiene, jieške 
Petro Doptarto (Wilkes-Barre

221. — Jonas ir Marijona Jo 
kubauskai, iš Raseinių 
Jokūbo Jokubdusko (Scranton, 
Pa., 1203 Summer avė.); prane
ša jog tėvas serga.

22. — Justinas Masiliūnas, iš 
Panevėžio, j ieško Petro Kučo

2 10%
11% .9
.10% .8

sli nors Kelia.1'
riti iš ko misti

201. — Ona Gilis, iš Leparų

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti am užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ik) 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailio pamuš 
ty overkotų,

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

Atdara kasdiena, nedėliomis ir va 
karais.

4. VALDYBOS 
pi 1 dy toj a i 
administratoriai 
šia bankų del jo 
si iprumo.

5. IXSTAIGOS, 
ir įvairios rųšies 
jimai ir tt., 
n i gus į šių I

užlaikyti 
i saugiai 
i uždirba

nų 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. Ta« 
paveikslas ant knygų viršelių spausdintas keturiais dažais.

Knyga turi 230 lakštų.
Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais tvirtais audekliniais apdarais, $L 
Užsisakykite tuojau. Pinigus siųskite Money Orderiu, ne kitai ” '

Knygelė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. / Leidi
nys “Lietuvių žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos! Kai
na 10c. ' >

{
TELEPHONE YARDS 2721 $

DR
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

" ■
3337 So. Morgan St., , Chicago !Kertė 83-čio PJ. ir Morgan St. !

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpt* 
mo formų sinti naminius daik
tus arba aprėdai us. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins 
Valandos dienų arba vakarais 
del jūsų parankamo. Už $10 
išmokiname jus sint visokius* 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES. 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA

234. — Jonas Kvedaravičius 
iš Nielbonių kaimo -jieško Juo
zo Kvedaravičiaus (Wanamie

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

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, Chicago, III

Pavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturi mins *pjdvomik
» f

tarpu nejučioms susipažįsti su socializmo mokslu, 
viniais.

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir jų nusamdytieji agitatoriai 
besistengdami trukdyti socialistišką darbininkų judėjimų, pliauškia prasimanę 
visokių nebūtų dalykų apie socializmų. Gi žmones, kur irgi nepažįsta gerai soci
alizmo mokslo, dažnai"tiems kunigų pliauškimams įtiki. Kas perskaitys šitų kny
gų, pažins, kas ištikimųjų yra socializmas, ir į kiekvienų priešų užmetimų mokės

nuo Šlaunų, jieško rueonoro> 
Vertylis (Bayonne, N. J., 43 Iš 
I7lli str.)? prašo pašalpos.

Stanislava Vidmont 
ieško Liudviko Vid

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Jan. 31, 1917 

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau 
Sviestas:—

Extra Creamery ...
Extra first

2.00—3.50
1.75—2.50
6.50—7.00
2.00—3.50

Anelė šakai th 
ško Petronėle' 

n lutės (Benld, III., Bo:

. 9.—9.30 
8.40—9.00 
7.60—8.10

S. G O K D O N
1415 S. Halsted SL. Chicxuro

179
Degučių, j ieško 
lausko (Mahanoy
E. Pine Str.) (Pasiųsta)

180
V aisty 

Heguliarišk 
tion. žinom » 
kad Jie bin 

\td«ra Piu<«tf»ho, Ketverge ir Subatos vakarais iki 8:30 v. vaJk

čiaus.
184. — Juzefą Paulauskiene 

(nuo Pajūrio), įieško A, Pau 
lauskio (3317 So. Halsted Str. 
Chicago, 111.); rašo: “Mums la
bai reikia pinigų, prašome 
gelbėti“

185
Senųjų Kietaviškių, 
nisi. Veželio (92 sti 
Conn.).

186
Ryką vienų kaimo, įieško 
vyro Igno Tomkaus (1620 J

215. — Mar. Kamaroski, iš 
Gadlevos, įieško Onos Mickevi
čienės (Scranton, Pa., Penu av.

? kančiai: 
kurių iš

tekėjai, arba 
pasirink o 
pi uigi ško

216
Paužalų, jiešl 
nike (Cheste 
jog Aleksandra serga.

217. ——-■ Ona Andriukaitis, is 
Skirst inion io, j ieško Jono An- 
drukaičio (Park Place, Pa.).

218. — Valerija Aleksainis, iš 
Alytaus, j ieško Jono Aleksainio 
(10 Union Ave,., Pittsburgh, Pa.) 
prašo 300 markių,.

219. — Rozalija Mažulaitienė, 
iš Virbaliu j ieško Jono Mažu- 
laičio (24—3 st., Wyoming, 
Pa.); motina Marė mirė.

220. — Juozas Ruseckas, iš 
Veiveriu, įieško Jono Rusecko

181, — Mare Anduilenė, iš 
Papiškių kaimo, įieško Juozo 
Čėsnos (Des Plaines, III, ?).

182
iš Sumeliškių, kaimas

biškių jiešl
(Collinsville
nut str.). i

206. — Mare Kausevičienė, i: 
Naukaimio, įieško Jono Gop 
šačio. Praneša, ioi* motina mi

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas

12000 PAVIENIŲ Y- 
priskaifant daug be

laiko savo taupomuo- 
šioje bankoje, 
žino stiprumų 
ir mėgsta jos 
j patybę.

nuo vieno iki 
J pric- 

kapitalu ir perviršiu 
bankos patarimo pini-

235. — Juzefą Maukus, iš Kla- 
patinės, jieško*Jono Klasausko 
(Meriden, Conn.).

236. — Elzb.
Vėžaičių, įieško 
(Essex County

Elzb, Gustaitis, iš Ma- 
riampoies, įieško Petro Gustai
čio (Ml. Carmel, Pa.).

205, — Ona Papeika, iš Trc- 
ijaus Papeikus, 
,2 12 So Chest-

i Aprašyti visą šios 
knygos vertę čia nei

| negalima. Pasakysi
me tik tiek, kad ji pa-

I' rašyta taip interesin-
Į gai, jog pradėjus skai

tyt sunku ir beatsi- 
___  traukti: skaitai kai 

kokią pasaką ir tuo 
socializmo tikslais ir užda-

ratura vis dar netur
tinga, tai pasirodymą 
Šito stambesnio vei
kalo, kur paprasčiau
sia, kiekvienam su
prantama kalba išdė
stoma socializfrio mo- 
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
bom autoriui leidus,

Magdei. Javoškus, iš 
Eaiįurupių. nuo Šiaulių, jieško 
Julijono Kazlausko (Chicago, 
III., 233 1 So. Oakley avė,), pra
šo kuogreiciausios pašalpos.

200. — Uršulė Juočienė, iš 
Šiaulių (Schlos strase, N. 37), 
jieško stiliaus .Jono Juočio (128 
Penn. Ave,, Exetir Boro, Pitts
ton, Pa.); rašo: “Meldžiu atisų-

netu-

draugijos 
susivieni- 

kurie deda pi- 
)ankų, norčda- 

savo pinigus 
r tuo pačiu 
teisingų pel-

187. —
Augštolių
(Box 21, Royalton, Mass

188
Gadlevos, pajieško Jurgio Čer 
nausko (Hastings, Pa.); rašo 
“...prisiųsk pinigų, kiek gali; su 
nūs Jurgutis serga; Cerniauskie 
nę užmušė.“

189
jieško Mat, Žukausko (Hart 
ings, Pa.) ir prašo pinigų.

190. — Uršulė Statkevie, i 
Pažeriškių, jieško Jono J. Stat 
kaus, (St, Bonaventure Semina 
ry, St Bonaventure. X. Y.) 
prašo pašalpos ir

191, — Juozas 
Gergždelių II-jų, 
jieško Kazim. 
(Hjarvey^ I1L, R 
pranešti, kad serga ir reikia pa 
šalpos.

192. — Rozalija Jokubauskie 
n,e, — (iutė), iš šverdiškių, jie 
ško Jono Jok u baus k o (CJiica

III
193, 

Vilkavišky, jieško brolvaiki 
Juozo RaulušaiČio (Shenandt

STATE BANK of CHICAGO
ity Hali.)

227. — Ona Baltramaitis ii 
Ant. Domkus, iš Šiaulių pav^ 
jieško Juozo Domkaus (Firton. 
Ohio).

228. — Agotč 
skaitoma), jiešl 
vičiaus (Pittston, Pa 
son sir.) ir prašo pašalpos.

229. — Vincas Svileinis, iš 
Mukado sod., Vilkui., jieško Ig
no Svilenio (Brooklyn, N. Y.. 
51 Maujer str.).

230. — Jieva čuklinienė, iš 
Veisėjų, jieško Juozo Markevi
čiaus (Plymouth, Pa.).

231. — Ant. ir Konstan. Lia- 
kareckai, iš Kuršėnų, jieško Ant 
Kanteikio (Rumford, Me,., 44 
Exchange sir.); rašo: .“Mums 
viskas sudegė, prašom atsiųsti

York) , prašo pinigų
203 — Fridrikis

Šiaulėnų (Šiaulių i

100 sv.:—
20—40 svarų .......... $12.50—14.50
4()__.6O svarų.............. 12.50—13.50
60—100 svarų ..........  11.00—12.00

Bulves, bušeis ......1,80 '—2.25
Jaunosios bulvės biiSJi..... 2.20 
Saldžiosios, statinė 4.50—5.50

Daržoves:—
Burokai, didelė bačka 3.50—5.00 
Kalafiorai, 12-14 glv. . . 1.00—2.50 
Agurkai, dėžes, 2 tuzi 75—2.50 
Salierai, už grįžtę .......... 10—20
Morkos, didelė bačka ..2.00—5.50 
Kopūstai, 100 sv.......... .4.50—6.00

.... 9.60 
8.80—9.00 
8.50—8.75

Clears ........................... 8.00—8.30
Ruginiai ........................... 7.00—7.65

Gyvulių turgaus.
CHICAGO, Jan. 31. Gyvulių atga

benta šiaip: galvijų ca. 21,000; avių 
—15,000; kiaulių — 54,000. Paduo- 
duodamos kainos:
Galvijai— o

Jaučiai, parinktieji —11.00—11.90 
Kiek menkesni.......... 10.50—11.25

Mituliai ....................... 9.50—11.20
Stockers and Feeders . . 6.50—8.85
Veršiai, parinktiniai .. 7.00—8.75
Karves, vidutiniškos . . 5.50—7.25 
Buliai ........................... 6.75—8.50

197. — Monika Trimišaitė, i: 
Baudonių, jieško Juozo Sutkai 
čio (Johnson City, 111.).

198. — Karol Butgeraitč, i: 
Pažėrė 1 ių, jieško Emilijos Gru 
melaičiutės (Mancelona (?)

Kurie turi sudėję $32,000 000
1. VALDŽIOS, nacionalės, 

valstijas ir municipates, ku-
oficialiai pasiskyrė šią 

bankų' kaipo padetųvę del 
jos stiprumo, valdymo su
tarime su atydžiais bankos 
įstatymais.

2. BANKOS IK BAXKII> 
RIAI, kurie supažindino 
viršininkus apvertinti šio 
banko neperviršijamų ga
bumų patarnauti kaipo pa- 
dėtuve del atsargos fondų.

3. KORPORACIJOS, ku
rių perdėtiniai mėgsta la
biau turėti reikalus su se
na įsigyvenusia banka.

Piningai laikomi šių depoziloriu sieki 
šimtų ir tūkstančių dolerių. Visi gauna tų pati širdin 
lankumų, visi yra apsaugoti banko 
$5,000,000, ir visi gali liuosai klausti 
giškuose reikaluose.

Galima pradėti taupyti nuo $1.00 
masai skyrius atdaras subatomis iki 2 VAI 
BATOS VAKARAIS nuo 6 iki 8.

Kalbame lietuviškai. — Kviečiame lietuvius

232. — Adelė ir Petras, iš Ku
piškio, jieško Onos Bugailiškis 
(Lcxdislon, Me., Box 5).

233. — Marijona Černiauskie
ne, iš Karbavinių kaimo, jieško 
Jurgio Černiausko (Klein, Mont. 
Box 15): rašo: “Ona černiaus-

Ver šieną:—
50—60 svarų, svarui 
60—80 svarų 
90—400 svarų, 
100—120 svarų, 

Jautiena: No. 1
Bibs (svarui) .!< 
Ixoins 
Bounds 
Chucks 
Plates

Kiauliena

P O. Box arba namų No, gatvė Ir mlc^tna

siųsta.
208. — Marė žemaitis, iš Vil

kaviškiu, jieško Petro žemai
čio (Burlington, N. J.)

209. — Konstanc. Lietuvnin- 
kiene, iš Mokolų kaimo, Mari- 
ampolės paw, jieško Pijaus Lie
tuvninko (Cliffside, N. J., Box 
53); prašo pašalpos.

210. — Johana Chadakievič, 
iš Kauno pajieško Jono Nagi- 
nionio (Binghampton, X. Y.).

211. — Konst. Kuršas, iš Meš
kučių jieško Jono Kuršo (Ams
terdam, N. 57).

Žalieji širniai, gurbas 
Salotos, galv. 3—4 tuz 
Cibuliai, 100 sv...........
Stringbeans, gurbas .. 
Tomėtės, dėže, 10 sv. . 
Grieščiai, did. stat. ..

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė .... 
Grapefruit, d. 46—96 š 
Apelsinai, dėžės ..........
Citrinai, dėžė ..............
Ananasai, gurbas ....

Cukrus, už 100 sv.:—
Piftustytas, H and E.......... 8.45
Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus ........

M I L T A I
Žiemkenčių kviečių— 

Patents ..... 
Straights ... 

Clears ...
Vasarių kviečių 

Standard ... 
Patents ....

HUitv i sland a v e., Kampas Loomis ir 18-tos Gatvi<>
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS 

$600,000.00
*«««)» Bankas su dideliu kapitalu arti namg 

peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Assocla- 
gvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir 
mokėti, kuomet jus pareikalausite

Ji: — Matot tų Kiaurų randų 
ant mano veido? Persikirtau 
krisdama nuo dviračio.

Jis: — Tai nieko Onute, tam
sta ir taip jau perdaug graži bu
vai.

)OS
- Anedė Šukiene iš Ak 
ieško E u f cm i jos šukie 
re of Mr. Chapman

(Chicago, III.)
196

iš Lapkus i ų, lies Kuršėnais, jie 
ško Vinco Greitjurgio (Chicago 
BĮ., 1826 So. Halsted str.); rei 
kia pašalpos, tėvas serga.

)rmg \ alloy, A. i .).
21 L — Longinas Šveikauskas
Šilagalio, įieško Povylo Sieko

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus 

IAS F. STEPINA, Prezidentas.
\DOLPH J. KRASA, KoloriwB.

Kiaules—
Sunkiosios (240—400 sva- 

rų) ....................... 11.40—11.75
Vidui. (100-250 sv.š ..11.25—11.70

Lengvesnės ................... 11.00—11.50
Paršai, geri .............. 9.15—10.25

Avįs— 
Mitulės ................... 11.90—13.40
Senes, geros ............... 8.00—10.50
Avinai, geri ............... 8.00—11.65

Erai ............................ 12.40—14.75

ŠIENAS
Motiejukų, geriausias 16.50—17.00 
Motiejukų No. 1 .... 15.00—16.00 
Motiejukų No. 2..............14.00 14.50
Mot. No 3 maišytas.. 12.50—14.00 
Kultų motiejukų .... 8.00—10.00 
Dobilų, sulig rųšies 12.50—14.00 
Prerijų, sulig rųšies 10.00—14.00 
Packing ........................... 7.00—8.00

šiaudai, ruginiai .... 10.00—11.00
Kvietiniai ................... 8.50—9.50
Avižiniai ....................... 8.50—9-50
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INIOS

BRIGHTON PARK

Didele Knyga

Telefonas Cana) 37>7

Akušerka

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
NAUJIENOS

Chicago, Illinois

$1.25
$1.50

AISOPO
PASAKOS

3 d.
3301

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIVeJAI 
RENGIASI STREIKUOTI.

moterų. Dak- 
valdiškn, tar- 
ir pažinimą

Beik in (king 
padėt:, kol į 
tamsunėlian 

ytį tiesę, kad 
galini e page

balso
nos.
Panedėliais
ave.,l-mos lubos
Seredomis
avė

narna. c

dviejų
namas

ŠELPKITE LIETUVĄ 
AUKAUDAMI LIETUVOS 

ŠELPIMO FONDUI.

koDĖL NEŽINO'!'! SEKANČIŲ iŠ AIŠKINI MŲ

Douglas parko barzdaskučiai 
pradėjo brangiai imti už plau
kų kirpimų ir skutimą.

Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite

Specialė 
X-RAY 

EGZAMI- 
NACUA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

apsireiš 
nusilpnė 

galvos skau 
apkvaitimas, lakioji-

JAI NEMOKA Už JJ 
TAKSŲ.

Streikuoja Bismarcko vieš 
bučio liokajai.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Subntoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

(lytoj ų štaban, kur jis speciali 
zavosi prie gydymo.

Kiekviename suminėtų ligon 
bučių vien gydymų skaičius šie 
kia virš 9200 į metuku,

Popieros apdarais ........
Audimo apdarais ........

Reikalaukite pas

A. B. STRIMAITIS

$850 vertes šilko pavogta ii 
Marshall Field kompanijos. Są 
ryšy j su ta vagyste arctuotas C 
Andierson. šilkas rastas auto 
mobilioj.

Prof. Leonard C. Van Nop- 
pen sako, kad John Mil ton, vie
nas įžymiausių Anglijos poetų, 
ėmęs medžiagų savo geriausiam 
n iekalui “Paradise Lost” iš Joost 
Van der Wondel raštų, Pasta
rasis buvo danų rašytojas.

I)‘r. B rondo, praleidus daug 
laiko viename didelių Chicagos 
ligonbučių buvo paskirtas Bel
levue ir Lying In ligonbučių,

ipie SLA. 
dainavo 
choras. 
Ncblp- 
mišrus

Jobu Pollard, negras, areštuo 
tas už užpuolimų ant ponios A 
1. Leight, 3118 Douglas blvd.

v les
ti kr i, 
, tuo 

labiau, kad juos palaiko kai-ku
rios organizacijos. Vakar alaus 
išvažinetojas atsisako atvežti 
viešbučiui alų, kada sužinojo,

Tinkami pasiskaitymai 
ir pasimokinimai se
niems, jauniems ir ma
žiems. 360 puslapių, 
301 pasaka, 110 puikių 
paveikslų.

Tel. Canal 2118

Dr. A. L Tuska
Gydytojas ir Chirurgas

Lietuvių Legenda. į

Labai indomus pasiskaitymas iš užra
šų 1866 metų. Knygelę paraše P. Merimec, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

čių algų, kaip kad yra mokama 
už reguliarį laikų. Darbininkai 
reikalauja, kad butu mokama už 
laikų ir pusę. Ka 
nija nenorėjo su t i 
27 d. darbininkai

Piktadariai paėmė $2,000 ve
rtes sidabrinių ir kitos rūšies 
daiktų iš Max V. Konslamm, 
5312 Greenwood avė.

labai gerai padeklemavo 
a iššaukė jų net kelis ka 
J. Uktveris, kaip ir vi 
t, pridarė nemažai “fo-

Išleista “Naujienų” B-ve 
Kaina 15c.

Vakarykščiame miesto ta
rybos posėdyj socialistas ai- 
dermanas Rodriguez užreiš- 
kė, kad miesto vandens de
partamentas favorizuojąs

Baltos Rožės Lietuvių Malonia 
gumo Kliubas taisosi

sau narna.

J. Lockerbie, 415 Webster av., 
reikalauja persiskyrimo. Sako, 
kad jos vyras su kita moterim 
buvęs viešbuty j.

t PRANEŠIMAS
. 4-lo ward’o Lietuvių Politikos Pa 

šelpi n is Kliubas, laikys mėnesinį su 
sirinkimą subatoje, Vasario ’

1917 m., L. Azuko Svetainėje 
Auburn avė. Pradžia 7:30 v. vakare. 
Kviečiame visus draugus atsilankyt 
ir užsim'okėt užvilktus mokesčius. 
Neužsimokantieji savo mokesčių, 
liks iš Kliubo prašalinti per susi
rinkimą. Ateidami suširinkiman at
siveskite naujų nariu prisirašyti.

Su pagarba, J. K. Valinskas, rast. 
2214 W. 23rd Place.

mon gaivj mas:- 
rubsiuviu susirinkimas sa- 

reikalais tarties. Susirinki- 
"dFitepa trick. 

Darbo Federacijos 
. ir kiti darbo imi j u

Larsau areštuotas. Kal
tame, kad vogęs iš Art 
paveikslus.

mc
Chicagos 
president 
vadovai.

svetainėj 
atsibuvo SLA. 176 kuopos kon
certas. Pirmoj vietoj klabėjo 
J. Aleksandravičia 
naudingumų. Paskui 
Keistučio Kliubo vyrų 
Sudainavo gar 
gai dainavo ir 
choras. Be to, buvo ir

partamente dirba ap 
Liniukų įvairių tautų 
randasi 15 lietuvių, 
įlinkai organizuojasi 
sispirti prieš kumpa 
kompanija nori privi 
niūkūs dirbti viršlaik

Diamond, 3421 India 
nubausta $100 už tai 

nešė su savimi šautuvu.

Baltos Rožes Lietuviu Malo- ‘ K
Tiingumo Kliubas nuo Town of 
Lake rengiasi prie įsitaisymo sa
vo locno kliubnamio. Kliubas 
nusipirko sau lota prie 4605 So. 
Paulina st. ir šioj vietoj 
ikus žada pradėti statyti 
Kliubo namas žada būti 
augštų (mūrinis) ir visas 
bus pavestas vien tik kliubo r 
kalams.

, Sulyg plianų, kuriuos išd 
binėja architektas žaldokas. r 
pirmo augšto bus 
ley, biliardai, ska 
barys ir maudyk Iv 
lubų bus salė susiyinkiinams ir 
atletiškoji salė- (gimnasium). 
Visas kliubnamis, sulyg šiltom- 
’aikinių apskaitliavimu, atsieis 
pie $10,000.

Baltos Rožėj- 
augumo Kliul 
908 metų ir ti 

narių — vfeas 
' u bene bus 
ulbas, kuris 

savins gražius 
-ridentu v ra

vartotojus taip, kad tie išsi
suka visai nuo mokėjimo ta
ksų už vandenį, arba moka 
visai menkai. Pavyzdžiui, 
(I a u g i a u s i a m i esto vandens 
suvartoja stokjardų kompa
nijos, o betgi jis, Rodriguez, 

šaltinių, 
vandenį

GERA NAUJIENA 
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentančių vyrų ir mo
terų negauna pagalbos. , Ko
dėl? Delio, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinės kirmė* 
lės, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokių 
parazitų 
šmotų arba dalelių stučkinės 
kirmėlės.

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus rinkini 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
nustojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkes, svogūnų, uksuso, ir lt. 
dargi žavėjau t is nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais 
kimas neveiklumo, 

jimas atminties 
dėjimas 
nias juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerkles, rukštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, žvirnbi- 
nias ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, murmlenimo ir ban- 
fuojančio judėjimo, širdies pla 

imas, nuovargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir tt.

Jeigu jus esate kankinamas 
stučkinės kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinėjimu vaistų del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkinės kir
mėlės i keletą valandų, be jo 
kio jautimo bei sugaišimo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

Ateik be atidėliojimo. 
PASITARIMAS VISAI DYKAI 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 v. 
vakare. Nedėliomis 9 iki 12 d.

DR. FIELD,
740 W. Madison gatve, kampas 
Halsted St r., 2-ras augštas 

Chicago, Ill.

Moteriškų rūbų siuvėjui ir siu
vėjos, vedamos “International 
Ladies Garment Workers Uni
on” rengiasi į streikų. Šiandie, 
vasario 1 d., 7:30 vai. vakaro 
įvyks E m pin 
Madison 
n is TA LIEŽUVI, pagadin- 

P ETITĄ, skaus- 
l.MI.S po VALGIO, šir- 

plakimą ii' visus 
vidurių kėblu- 

E mus prašali nu greitai. 
B VAHK (K ELE, (Susi- 
Ipynusios gyslos) su 

l.m traukimo ir
■ skaiismi). m;m<> g*. dy- 
Bma-- sulaiko luojaiis.

JS š):,p k muilo ii
■ visi pi i stėmmii, d< gi- 
Hma i ii pi i k linini i simp- 
n t omai tuoj sulaikomi.

'"^“ SILPNI VYRAI—Ar nu 
stojot stiprumo, ar nusiminęs, 
silsti protu ir nervuojies. Jei 
taip, pamatyk mane tuoj 
PŪSLĖS ir inkstų ligos, nula- 
tinis šlapinimasis, skausmas nu 
garoj ir strėnose, nusistojinias 
Slapymo, viską išgydoma ma
no gydymo sistema. 
SKAUDULIAI, plyšiai, dūdos 
ir kitkas gydoma be pjaustimo.

PASITARIMAS DYKAI
VALANDOS: 9ryto iki 8 v ak.

DR. BURGESS, 422 S, Slate SI. 
kasdien. Nedeliom nuo 9 iki 2.

Audickas atsisveikino su Laisvos 
Jaunuomenės choru ir išvažia
vo į Detroit, Mich. Juodų pri
klausė prie gabiausių šio choro 
narių, kurie savo veiklumu pa
sižymėjo ne tik tarpe* laisviečių,

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalise 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.

Piktadariai a leme $18 iš Pe
ter Gisuntoli, saliunininko, 2400 
Fullerton avė.

Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mų; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukjla prieš savo iš
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jį yra taip svarbu ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko įvyksta sukilimai.

Siuskite reikalavimus šiuo adresu:

Ar esate eILPNAS, ___
niškvjšjKAs ik i.h;o ikgmi 
TAS? Ai mauolc misi B 
minti? N
KITK Mano PATARI- 
MAI ii PAMOKINIMAI
DYKAI n siroĮiiai n/ MSj 
likinli. .Iri path siu m- I 

ydmmmi;) jus 1 i gos, 
taip jums ii pasak y si u.
nes aš neapsiimu gy I 
<Iy t iiciš<gv<lmm(i ligp. I 
Itsu RAIGKS TAM '1'1 
KIČĄ MOKSLĄ h TU ■ 
Kill I T.IIHMA DYTg 
JUS ir GYDAU VISUSLJ“JJJJB 
LIGONIUS PATSAI.

606-914 K-ujo
Ligų Ligų

Kuomet kenčiat nuo YPA
TINGŲ kraujo ligų su puliavi- 
mais iš burnos, gerklės ar lie
žuvio, išbėrimo ant viso kūno, 
negaišuok pasitart su manim. 
Vartoju tikrą Prof Ehrlich’s 
gyduolę. BE JĖJIMO į LIG ON- 
BŪTI, be GAIŠATIES galite 

pasigydę eiti namo. Ši gyduolė 
pergalės blogiausias formas li
gų: VIDURIŲ stovj, APDENG-

pai tamento, kad jis prista
tytų sąrašą visų vandens 

(vartotojų, kurie jo suvarto
ja už daugiau kaip 100 dole- 
|rių vertės metais, bet van
dens departamento superin
tendentas McCourt atsisakė 
tatai padaryti. Jeigu taip, 
tai matyt, kad aldermanas 
Rodriguez savo kaltini
mams turi tikrų pamatų ir 
kad vandens departamente 
žydi paplėšos, kaip visose ki
tose musu visuomeninio šei- 
mininkavimo įstaigose.

eu VYR A TLigoti w JL JL JkJL kite

bet, ypač Niauru, yra plačiai ži
nomas ir Chicagos lietuviams.

Laisvas

bai įėjo į mada reių 
se šokius. Žinoma 
ir apsiėjimas originalis 
ceremonij ų nedaroma,, 
sies sportukai ir viešuose vaka
ruosi' elgiasi lyginai kaip saliu- 
miose: kabinėjasi prie merginų, 
stumdosi ir vartoja “gražių” 
kalbą. Aiškus dalykas, kad pas 
mus yra ir išmintingų jaunuo
lių, bet netrūksta ir “nikelinių” 
sportų, kurie ant kampų moki-

Dailės Mokykla
MOKINU mišrus, moterų, vyrų ir vai

kų chorus, Išmokinu dainuoti solo, due
tus, trio, kvartetus, kvintetus, sekstetus ir 
oktetus. Taipgi režisieruoju veikalus.

'DUODU privatiškas lekcijas lavinimo 
piano, vargonų, smuikos ir mandali-

Valandos ir ofisų vietos sekančios:
Roselande, 10635 Edbrooke 

nuo 4 iki 9:30 vai. vak.
West Side, 2512 Blue Island 

3-čios lubos; nuo 4 iki 9:30 v. vak.
Gyvenimo vieta:

1531 Milwaukee Ave., Antros lubos.
STASYS TURSKIS, Mokytojas. j

Sustreikavo Bismarcko 
bučio liokajai. Jie yra 
kad streikas bus laimėtas

mų. A|)skritai imant, progra
mas nusisekė gerai. Publikos 
susirinko nemažai ir visi sma
giai linksminosi. Deja, vaka
ran buvo atvykę keletas sportų, 
kurie užsimiršo kur esą: konce
rte ar saliune. Mat pas mus la- 

ti saliunuo- 
saliunuose 

ten

tuviu Malo- €
yvuoja nuo 

un apie du šimtu 
gražus jaunimas, 
pirmas lietuvių 
turės savo nuo- 

i namus.. Kliubo 
i J. J. Bačiunas, 
\. V. Bagdonas,

| 914 Pagerintas 606
f skausmo, be peilio
| DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn Št., Kampas |
g Monroe St.,................-.................. Chicago, BL f
j 506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. f

Silpni, nervnoti, sergą ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener* Z
T giški ir sveiki. w
| Jeigu jus turite kokj silpnumą arba ligą, eikite pas seną tX ištikimą specialistą. w

B Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne- T
□L dčliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedėlio, Sercdos, v
A Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare. '•r

-L TO 4'* I O T O I BĮ B BB t 1BB

SPmUMJSTAS
Gydo Įvairias ligas vyrų ir 

taras sako: Mano 17 metų 
nystū davė man patyrimą 
daugelio sunkių atsitikimų, kuriuos sunku 
buvo pergalėti kitiems specialistams. Nnu- 
dojuos naujausiomis franeuzifikomis, voki- 

'' Akomis ir itališkomis metodomis, o taipgi
amerikoniškomis, kurias išmokau šioje 

šalyje. Mano speciališkumas yra pasek* 
mingas gydyme užsisenojusių, chroniškų, 

'••• paslaptingų ir privatifikų ligų, užnuodiji-
mo kraujo. Geras sutaisymas vaistų de) 
kraujo. Valo greitai kraujų. Prašalina 
V^8° buno užsistovčjimus, jeigu turite. 
Jeigu turite pilve, šonuose, kryžiuje skau- 

širdies mušimą, kojų ir rankų pra- 
kaitavimą, nemalonų kvapą —> visa tai 

/ greitai prašalina. Mano pilno rinkinio
' <' Bakteriologijos Laboratorija ir X-Ray spl- ?

nduliai Iloentgeno atras tikrą priežastį 
•/’ jųsų ligos. Egzaminavimas ir patarimai

''' % 7K dykai, nežiūrint ar gydysitės, ar ne.

SaSISilaDR. C. H. HAIR
Motor Bldg. U

Paimk elevaterį. Kambarys 122. h 
Prieš North American Cafe.

39 So. State St., Kampaw Monroe. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų. I

Jv auiuNK4 m. uiTuviy n 
v KAMIOH 4vwt '

KAROLIS VAIRAS
1914

tik kitiems 
Prieitam, 
tie c 
skaitytojai 
jokio laike

M! Patarimai Dykai f
į « : j Vyrai ir Moters | 
I Ihtsilark su I)r, ROSS, |
t ištikimu gydytoju. t
“ W A. Nerizikuok savo sveikatos atsiduo- j
į J damas j rankas naujų ir nepatyrusių į
W X daktarų. Mums malonu patarti šio 9
X dienraščio skaitytojams, kad jie gali T
W pasitarti su Dr. Ross dykai. Jis yra It" senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo- 4

jas specialistas Chicagoje. i
į Jis negydo ligonių per krasą. Jokis dak- ? 
t taras negali padaryti gero diagnozo ir užrašyt |
| sąžiningą gydymą iki jis neišegzaminuos ir pa- 1
t matys ligonius savo akimis. |
® Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių J

Su v. Valstijų kraštų pasigydyt pas Dr. Ross. 1
Ž Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, i 
? vidurių ir kepenų betvarke, inkstų, pūslės, šia- 1I pinimosi ligomis, syphiliu, arba kraujo betvar- !
ike, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero gydy- I 

mo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Ross, tu- j 
rinčių daugiausia patyrimo. 1

| Laike jo dvidešimties keturių metų prakti-" j 
i kos jis sugrąžino taikstantiems ligonių sveikatą. i
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Pranešimai Pittsburgh, Pa

Duquesne., Pa
REIKALAUJAMA

Randai
AKRATARYŽIAI

Pardavimui
J2r><511O>

Reikalavimai Naujienų agentai
avė

MM

DYKAI

n os

<onmai
Dr. W. YUSZKIEWICZBIdg.

mo

Chic

Kewanee, Ill

Pana, Ill

Telephone Yards 50313301

5008 W

Amsterdam, N.Y

1878
2054
1045
1510
2880

Specialistas moteriškų 
vyriškų Ir vaikų ligų

Atmrlc&a 5<Vx»l 
cJ Ltrtguages

North A v. 
Halsted 31 

H aisled &L 
L2th St,

WEOT BID K
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St. 
W. Madison St.

PROPAGANDISTŲ MOKYKLA.
Pėtnyčioje, kaip visuomet, bits 

lekcijos Propagandistų Mokyk
loje, Rašinskio svetainėje. Visi 
mokiniai privalo ateiti ne vėliau 
8 vai. vakaro. Neužmirškite!

Rockdale, Ill.: via Joliet
140

ui)., i '.mt’Ve/j
I'll i i n in ill ka 
i/ijvau iš Lil

Frlimnlau- 
*ia, Gvaran. - 
tuota. veriAs 

Oo pare (due

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
“NAUJIENAS.”

Plačiai budrių žmonių del 
gerai vykstančios organiza
cijos. Gera proga del paki
limo ir priegtam gero užsi
laikymo. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite į 29 
So. La Salle St., Room 902. 
Klausk M. Justus.

REIKALAUJU jaunos merginos 
Mokėsiu iš pradžių $7 j savaitę.
922 W 33rd St., Chicago, Ill

REIKALAUJAMA cigarų dirbčjų 
ir pusininko, taipgi reik liaujama ci
garų parcjavčjų. Atsišaukite į 1 

“VIELKA POLL >NIJ A”
1449 W. Division St., Chicago.

Gyrte v)*»a lijr»» vyri »*trri 
Ntžlcrint kaip ui»i»*nė jn»ii-e Ir neil* y doaet yra.

MpatiaBik a! gydo liga* pilvo, plaučių. ink»tų ir pu»H», ui i. uodljjmi kraaja, Ml*, 
liga*, tairdaa, r«uxnati*mj|, galvi** »k*u*u'me, gkaurtnu* > 
kknudšjin 
paraitikri 
luk*t*nčln> ligoni 

OFISO V AL.
1H» BLUM IBULND A VE., IUm»M 1H* gaU, vtefej BaakM.

Dr. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS ir CHIRIRGAS

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

Arti Lake St.

(FABARGA.—-Draagthi pranešimo* »kelMam< 
be ttimekeatlea. Pranešimai betgi turi but 
BtHuodaml U vakaro. UiikeHu arba telefomp 
Priduoti t# pačia d lew %, kada apausdhurmaa 
IfleeuraAtLa. nebegali but IdėtL — “NaaJleuV*

Dr.J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligog z

PARSIDUODA saliunas I. Kl. ge
ra vieta, apgyventa visokių tautų. 
Biznis gerai eina. Atsišaukite tuo- 
jaus, jei norit pigiai nupirkt. 
.Savininkas apleidžia miestų.
3711 So. Halsted St., Chicago, 111

PAILSI DUODA barber shop. Ge
ra viela lietuvių ir svetimtaučių ap
gyventa. Savininkas Išvažiuoja į ki
tų miestų. Parsiduoda labai pigiai 
ir greitu laiku; atsišaukite
LILI So. 19 Ct., Cicero, III.

OREC
Portland, Ore

1644 W. Chicago Av.
1836 Blue Inland Av.
2612 W
1217 S.
1882 S.
1818 W.

Nuosavybes 
Išsivysimas

Pajieškau Reržinskio, kuris pir
miau buvo dirbęs pas Gulbį, Archer 
avė., o paskui turėjo latviškos duo
nos keptuvę. Turiu į j| svarbų rei
kalų, meldžiu atsišaukti.

M. Algminowicz, 
12001 Indiana Ave., Chicago, Ilk

Nuo 10—12 pietų, ir 
Telephone Canal 3110 
M12 S. Halsted st 
9 ryte, tiktai.

I
PIRK SAU visas Plumbavoji- f 
mui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. ’

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., į

1637 W. Division st., Chicago, T 
Cor. Marshfield Ave. t 
Kalbama lietuviškai. į

^♦* ♦♦♦♦*♦*•**♦**• ♦*♦•♦*♦•

maus arba 
automobiliai 
Parduosiu pigiai 
siėmimrt 
1715

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

Ofiuns Ir Gyvenimam
3600 S. Halsted St., k a m p 36 nt
Ofisnn atdaras iki 10 vai. ryto, 1—1 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

Dr. MLStupnicki
8109 So. Morgan St., Chicage. 
VALANDOS: nuo « Iki 11 li
pyto, nuo 5 iki 8 vakare.

kenti galvos skaudėjimu.
nuolatos Tau ašaros krinta H akl<,
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga j krūvi, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimu akių.
tau skauda akys skaitant »rba Kintant, (vakari |v

Elektriška Diagnoza ir Gydymą*
Speciališka medicina nuo 

užnuodijinio kraujo
Vandenėta medega slaptim Ilgom

2059 W. MADISON ST., kampas
Hoyne Avė., viri aptiekęs

Bendralaikinės nuosavybės formos.
P r i m i t y v i šk a s k o m u n i z m a s.
Šeimyna arba giminingasai kolektyvi/

EVESKIO 
“^MOKYKLA 

čia gali Išmokti Anglų kalbos nuo pradings 
ligi aug&čiausiaif teipgi Lietuvių, Vokiečių. 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Acgfet 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolItiA 
Ekonomijos, Knygvedyst6s,DaJHaraAčio, Lai
škų rašymo. Prekybos teisių ir tt. Čia gal) 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ii 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA UETUVIŠKAL

3106 So.Halsted Sydney

PADĖK 
gus į s 
mūrinį 
avi

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišką, Vyriški, V*te< 

ir visu chroniški Ilgg.
Valandom: 10—11 ryto, 4—6 po pietų, 7—8 va
kar*. Nedėliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

Geriausio* 
rųlies, 10o v« 
"tčs, parsi- 
iuoda ui ..

Geriausia 
Jankes, euly- 
rink m u bent 
tokia, % av

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

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

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

1579 Milwaukee A ve., 2-ros lubos

Prirenka visiems tinkamu# akiniu*, •KtaMl- 
nuo ja Ir patarimu* duoda lykai.
784-88 Miliuke* A t o., arti Chicago Ava. tau 
lubos. VALANDOS' Nuo 9 išryto iki vaka- 
ruL Nedėliomis nuo & išryto iki 2 po piotvk

TaL Ha y marka t 2414.

Racine, Wis.: Tony Vogčia, 
1029 Ma Lacnwood 

Racine, Wis.: John Margis.
CONNECTICUT VALSTIJOJ 

1005 Gideon Ct 
Kenosha Wis.: K. Paukštis, 
Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 

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

775 Bank St 
New Haven. Conn.: J. Vaitkevivius, 

286 Wallace St

KALINGA imlu plovCja. Mo- 
i-cigu dirbs kasdien ir nede- 

■s9 i savaite; jeiau dirbs vien 
n be nedėliu — >/.()().

PARSIDUODA -- Geležinių tavo 
ru sankrova ir eiliavimo šapa, lie 
tuviui apielinkėje, įsteigta 32 metai 
gera priežastis pardavimo. Rokun 
da tavoru apie $3,500. Ne agentai 
Kreipkitės laišku į “Naujienų” Ofi 
są pažymėdami No 19.

IOWA VALSTIJOJ:
Cedar Rapids, lo^Va.: F. T. Martin, 

1209 S. 3rd St 
p Jos. M. Budrakas, 
Jo Correctionville Rd 
W VALSTIJOJ: 
j; Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ: 
Omaha, Ncbr.: W. Waskel, 

j 3223 O St

» 4- M® -H» 4-«» 4 O * frlB I WB I O

J PIRMA NI-GLJ PIRKSI (iAl K MUŠI,) KAINAS | 
t Ant Durų, Lentų Lcintį it Stoginio Popieros ■ 
Į CARR EROS. WRECKING CO. | 
I 3OO3-3O39 S. Halsted St., Chicago, 111. t

* (W- J eu*-* į W 4 + <» tV l» 1 I Wt J O I T

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIErtlWS OEMTI.TA- - - -

Valandos: nuo I ryto iki 5 tflft 
NedčJioniii pagal ant&rimg.

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

likusius 
kaip randų, 4 Halų mūrinis namas, 
gesas, elektriką, pečium šildoma, ge
rame stovyje, $3400. Renda $44.00 
Specialis bargenas. Atdara nuo 9 

rvto iki 9 vakaro.
McDONNELL,

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

PAPSI DUODA I automobiliai: 
Wenton Limuzinas;
Packard Limažinas;
Lozer vasarinis;
Cat i leg Trokas, geras del duo- 

bučernes. Visi keturi 
U vartojami kasdic. 
, nes einu į kitų 
STįJPE LIS; V 

? Chięįgo,

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

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

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

l ek Humboldt 4613

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

$300 Grojantis Pianas už pirmų pa
siūlymą; $225 victrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago, 111.

Gary, Ind.: V. Vaičilaitis, 
Box 122 Tollcston Station

Gary, Ind.: Tollcston Sta.:
G. Gallagher, 1111 Roosevelt Str. 

WISCONSIN VALSTIJOJ:

ROCKFORD. ILL.
LS.JR. lavinimosi susirink 

ncdūlioj, vasario I < 
ro. Bus (liskusijos 
Sek S. Žilinskas.

landos : 7—9 vak. nedėld

M H TH BIDS 
t»e W. DlTisUa 
720 W. Nortk A.V* 
2640 Lincoln A v. 
>244 Uncoln At« 
*4VI N. OUrik

L1ETUVHKA8 AKIŲ GYDYTOJA*
tvri skaudančia* arba eilpnai aki*, M 

galvc* rkaudėjimę, atsilankykita pa* mana

Dr. W. Yuszkiewicz
1153 Milwaukee Ava.

Valandos: Nuo 9 ryto iki » vakaro.
NcdčJiorci* nuo 9 ryto iki 1 po pkt».

daug kriauną 
mžiu darbo, taip 
mašinų. Darbas 
a mokestis. Bei
simi fi n išerk u.

ijieškau s; 
nes. Kai 
Cinkavo* 
Aš nešei 

noriu 
minomis Ame 
šaukti arba k;

PASIRANDAVOJA del dviejų vai 
kinų ruimas, štymu šildomas, elek 
tros šviesa, maudynė ir kiti paran 
kuinai. 3203 So. Halsted St.

Lazarko, - 
196 N. Boulevard 
Mr. Males, 
. 145 E? Main St.

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

■>' Box 139.
Bridgeville, Pa,: T. Gelchis,

P O Box 407,
Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 

451 Hudsin
MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore, Md.:,A. Brazis, 
‘ 6o0 W. Lombard St

Baltimore, Md.: J. Filipovicz,

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH

Ši knyga patartina būtinai perskaityti 
kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy-

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

PARSIDUODA du bizniavi lotai 
su mažu namuku ant 25-tos avė., 
Gary, Ind. Galvės ištaisytos, van
duo ir ch'ktrika. Prie gatvekarių 
linijos. Kaina $1600. Grynais pi
nigais arba ant išmokėjimo. Par
davimo priežastis — savininko liga. 
Atsišaukite šiuo adresu:

Kaz. Stalčius,
219 W. Wisconsin SI., (’hieago, III. 

Prie Lincoln Park.
OrM Povilas Žilvitis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
OFISAS: 3103 So. Halsted SŲcrt 

Tel. Drover 7179 
VALANDOS:; 9 11 išryto;

2- 5 po pietų; . 6 9 vakarė, 
GYVENIMAS: 3341 So. Union Avė 

Tel. Yards 537.

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

10 dažų dirbtuvėj
10 prie karų tais> mo
10 prie Gordon f\ derio
1. mašinisto
1 t’otograf isto
1 skardžiaus
I prie aukso žiedu dirbimo.
'taipjau daugelio darbininkų ne a- 

niafninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

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

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikii visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 melu, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
oasiunlinčjimui, mokinties įvairių a- 
nudu etc.

M() I KRŲ SK YRIUJE reikalau ja 
nia moterų ir merginų Įvairiems da
rbams dirbiuvčse, skalbyklose, namų 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

PAILSI DUODA saliunas lietuvių 
ir svetimtaučių apgyVentoj vietoj, 
prie Grane dirbtuvių. I^ardavimo 
priežastis — savininkas išvažiuoja Į 
kita miestą. Kreipkitės šiuo adresu 
3953 So. Kedzie avė. Chicago, Ill.

Phone Drover 2815.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1G me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

Ofisas ir laboratorija, 1025 W. ISth 
St., netoli l'isk

VALANDOS
G—8 vakarais.
Gyvenimas

Valandos: 8

S Jci8u
X .reikalingas akiniy.
į Duokite spHurMi mivo akis specialistui akių, kuris Imi 15 meta >•-
S tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų *kiv įw
♦ akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
J uJOHINJ J. SME'r/KINJA
X Cl ped*. Ii* toj*
ft TRMYK1T MANO UŽRASA-
X 1SO1 SOUTH ASHUAND AVĖ.
y Kampais 18-tos gatves Ant Plait’s Aptieko* 2-raa augiUuk
J Valandos: nuo V ryto iki 9 va. Nedaliomis nuo 9 ruto iki 12
v Tel. Canal 5335.

BOUTH glDB 
>012 WentveoYth 
1427 8. HateUd 
472® 8. A*hUn4

DAKTARASi4 *) WISSIG,
Specialistas K W seno krajausOIHOi VALSTIJOJ: 

o.: F. Januška,
2529 Superior Ave

A. Valenton,’
2120 St. Clair Ave

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:
Pittsburgh, Pal: Fort Pitt News Co.,

’ Ave and Grant St
Jos. Burauskas,
F. Krasowski, 

2809 Penn Ave

Jrajicsaau savo v\ro. .Irmo Nertu 
kes, kuris mane apleido nmjnus 15. 
191 6m. ir pasišalino. Meldžiu savo 
gerbiamo sužiedotinio J. Serbikcs 
sugrįžti ir užmiršti senus nesusi
pratimus, arba parašyk nors laiške
lį ir parašyk, ar dar manai kuomet 
pasiiĮiatyt su manim. Teipat žinau 
čių ji meldžiu pranešti jo adresą.

Magdelei! a Serb i k te u ė.

savo tampomuosius pini- 
mgią vietą. Pirk 5 kambarių 
namelį arti 29-tos ir Union 

Kaina liktai $1600. Inmokčk 
r mėnesinis išmokėjimas.

E. E. b'l-l'.Nl'.Y'
Wallace SL, Chicago.

Phon* : Yards 4817
AKHJ SPECIALISTAS

Akta Išcgzs.n'dHiiojnm DYKAI
VJcs : Nuo 2 ryto iki > vAkaro; nadilt^ 
mis nuo 10 iki 12 dienų.

4645 «. ASHLAND AVK.. 47 BL

j i Kulpmont, P 
I1L' Pittsburgh, IJ

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus,
211 First St 

Paterson, N. J.: A. Atkind,
273 River St

Harrison, N.J.: A. Gavėnaš,
64 Cleveland Ave

Newark, N.J.: P. Lukšis,
314 Walnut St

Jersey City, N.J.: D. Pilka, f
242 Wayne St

Bayttnne, N. J.: A. Schwartzburg, 
/ • 13 W. 23rd St

Cliffside, N. J.: K. SteponaviČc, 
Box 17,

* NEW YOItK VALSTIJOJ: 
Albany, N.Y,

INDIANA VALSTIJOJ:
Gary, Ind.: J. B. Aglinskas,

1101 Madison St,
E. Chicago, Ind.: A. Mikšis,

5016 Baring Ave
Indiana Harbor, Ind.: F. Petrovskis

4012 Drummond Ave

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se- 
k!\ėios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus^ 2 pui
kiu divonu, davcnporl, taipgi $525 
pianą su 25 m. gvaranci.ja už $ 115 ir 
$225 Vielrola su brangiais rekordais 
už $5(J.OO. šis. yra retas pigumas, ir 
jums apsimokės palirli nežiūrint 
kur jos gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. I’arsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite luojaus. Gyvcni-

Pajieškau savo brolio, Felikso Ya- 
sinskio, Kauno gub.. Raseinių pay., 
Skaudvilės miestelio. Meldžiu greit 
atsišaukti — turiu svarbų reikalą, 
nes mama mirė. Atsišaukite adresu:

Juozapas Yasinskas, 
Box 89, Auburn, III.

Pajieškau Antano Barausko, Kau 
no gub., Šiaulių pav.. Gruždžiu mie 
stelio. P irma gyveno Taskerur. Pa 
Jis D«ts ar kas jį žinote malonėkib 
atsiliepti šiuo adresu:

Antanas Juška.
(’hieago. III

3231 S. Halsted St.
Englewood Skyrius: J. Niaura, 

" 8463 Gilbert Court.
Brighton Park:

M. D. Sccfor, 2L132 W. 39th St., 
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. Minkevičia. 3848 S. Albany Ave. 
Žurauskas, 4053 S. Maplewood av.

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
F. Sandarga, 5418 S. Princeton av.

Kensingtono, Roselando ir Burnsi- 
dčs.
Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
West Side Skyr.: A. Ambrozevičius, 

2337 S. Leavitt St.
Town of Lake Skyrius: J. Aceris, 

4601 Hermitage ave., Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ:

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

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

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

1716 Matheny Ave.
DeKalb, Ill.: “Lietuvių Ukesų Kliub. 
Divernoon, Ill.: W. A. Žilinskas,

Box 210.
D. Lukša, 
Moen Ave.
Market St.

Westville, Ill.: St. Mazremas, 
Barber Shop, State St.

Argo, Ill.: M. Metskas,
6258 Archer Ave.

Waukegan, Ill.: A. Petkus, 926 10 St. 
Rockford, Ill.: St. Petrauskas ir

Račkeviče, 1012 S. Main St.
W. Pullman, Ill.: W. Pilypas, 

720 W. 120 St.
if Pul ramentas,
* 15725 Finch Ave. 
v* Ill.: M. Remeika, 
*4^1330—15th Ave.
Ill.: A. .Tukubauskas, 

516 Cleveland St.
K. Valančiunas, 

506 E. 7 St.
W. Petraitis,

210 W. Wash St.
Livingston, Ill.: K. E. eBrtulis,
E. St. Louis, Ill.: žičkus,

459 Collinsville
Springfield, 111.: K. Stočkus, 

1530 Sangamon
E. St. Louis, Ill.: K. žukatiski, 

123 St. Clair
MASACSUSEtTS VALSTIJOJ:

Montello, Mass.: P. Kuprys, 
175 Ames St.

Montello, Mass.: B. P. Miškinis,
35 Arthur St.

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury St.

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas,
135 Ames St.

Lawrence; Mass.: A. Ramanauskas, 
101 Oak St.

Worcester, Mass.: “Kardas” (‘šakė’)
149 Millbury St.

Montello, Mass.^P. Stiga,'
5 Arthur St.

Lawrence, Mass.: Lithuaniain Phar- 
_ macy, 165 Elm St., Cor. Short
NeW JERSEY VALSTIJOJ:

BAN KES’

Teris mokau 
is. su balom is 
mokestis. Al-

PA.HEŠK AU merginos pro 
darbo, prie mažas šeimynos 
mokestis. John (irite, 
3352 So. Morgan St., (’.hie

Štili proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesose
Įrf, KOR ES V ONDK X CUIN IS SKYRIUS.— Kiekvienas gali ilmoktt

ANGJUŠKAI lakai Rrvitai ta\o namuose te lekcijų eutalayt^ 
ypač tam tikslui, šis kursas yra labai parankus kiekvienai®, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kallios, bet neturi progos !*»■*• 
kyties , | mokyklų j^pattekai. Geresniam persitikrinimui, bIuu- 
čisnie gražiai iliu-truotų, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
DYKAI. Kaš>k laišką luojaus; indčk dvi markes prisiuntimu! 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti J musą MB", 
kyk’ų ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Moklina
mo daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi -tUlir- 
mė atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamoksliu 
greitam temokiinnTui Anglų kalbos. Daugiau auprantantisaūM 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Į Viskas aiškinama Lietux Ūkai ,
__________ __ _______  Dvi mokyklom: 731 W. I8th St., ir 1741 W. 47th St.

Laiškus adresuokit: American School of Lanxuaces, 1741 West 47th St., Chicago. JU.

I’anevkau Grano 
viršum migšlimm. < 
gi plaukai, mx Ii I 
bolem. Kas tokį 
nias praneš, gaus "

Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 
2204 Forbes St.

F. Tevlovich, 
2228 Tustin Si

K. Lideka, 
306 Hamilton ave.

Scranton, Pa.: J. Teleysh, 
1726-28 Jackson St.

MICIGAN VALSTIJOJ: 
Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas, 

452 W. Leonard Si
WEST VIRGINIA VALSTIJOJ: 

Minden, W. Va.: F. Gumauskas, 
Box 138.

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
7® XT. Monroe St, IS 17

Chicago, Ill. 
Phone* Central 6107 ir 4118

I
 Telephone Humboldt 1278 Q
M. SAHUD M. D. |
Henna Rusa# Gydytoja* fr Chfrnrrn*. 3 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai- v 

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų.* &

OFISAS: 157(» Milwaukee Ave., S 
Kampan North Ave., Kambary* 206. S 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; £ 

1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 valtar*. g

PARSIDUODA pigiai du bizniai 
sankrova (Dry goods, cigarettes, ii 
tt.) ir saliunas. Pardavimo prieža 
st i s — neįgaliu užlaikyti dvieju biz 
niu. Atsišaukite ielephonu: 

DROVER 6739.

GARSI SANTOS EAV
Visur parduodama po 28c 
po 30c____

'.SVIESTAS
Geriausio* 

Smetonos, ge- > 
Įroante, negu A | f 
kur jus ga- ‘M- | | 
tit gauti ..

Pajieškau savo brolio. Stani.lovi 
Mieliausko. Kauno gub., Baseinit 
pavieto, Kelmės volosties. Kuštei 
kių sodos. Meldžiu atsišaukti arb. 
žinantis jį malonėkite pranešti. Tu 
riu labai svarbu reikalą.

P. Mii liauski

Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kerte 32 »1.
Chicago, III.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos!

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

Telephone Yards 687"

. 1 K \ L.\U I U vedusių, be \ 
r.ių. I ’/. d\ ką kambarys 

> namų darbo. Meldžiu 
Ii greitu laiku.
West 31s| Stri'el,, ('hieagt

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

ROCKFORD, ILL.
•LSJR. susirinkimas įvyl 

tnyčioj, vasario 2 i|., 7:Bt 
vakaro, 302 E. State st.

Visi nariai malonėkite 
kti susirinkiman, nes yra 
svarbiu reikalu. L u

Org. St. Klastovik

a JOSEPH C. WOLON 2 
* LIETUVIS ADVOKATAS ę?
a RuimaH 902-904 National Life 
w 29 So. La Sail* St., Chicago 
O Tel. Central 6390-68V1. Atdaru: 
A ninko, ketvergo ir eubatoa vakarai* nuo 
lį? G iki 8 vai. vakarą, po namarlti;

2
 1566 MILWAUKEE AVK, Ck?c»f». IU. 

Tel. Humboldt «7.

H UI KALINGAS džianitoriaus pa 
L'elbininkas. nekomančiam to dar 
bo mokame nuo SU) iki $25. Mokau 
ėiam — š‘20 iki S35. Atsišaukite pri 
sirengę pradėt darbą.

Jonas Perliukas,
122 1 N. Kedzie avi'., Chicago




