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BELGU ŠELPIMO DAR 
BAS SUSTABDYTAS.
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TRAUKTI RYŠIUS.

kibiau 
gaisriį

vas. ■ i re 
dėjimo darbi 
;, komisionie 
Ibč, kad kori 

Ibinia

Valstijų diplomatams 
autiems svetur, 
paliepė reportuoti 
apie tai, .kaip likosi jo atsi 
šaukimas ten priimtas.

SUSTABDYS KONTRAKTŲ
DARBUS KALĖJIME.

gb es- 
Wilsonas 

tuoj aus

ISPANIJA ATSTOVAUS 
SUV. VALSTIJŲ 

REIKALUS.

Boto, tatai butų prisidėjo prie greitesnio karės pa 
neutralus ir pilnai su 
žmonijos interesai rei

tapo Socialistų Partijos Emergency (Ūmiųjų reika1 
Komiteto priimti pereitos pėtnyčios naktį ir ant rytoj/' 
vasario 
šonui ir

Reikalauja taipjau, kad Ainerik; 
nuo įsivėlimo karėn

Komanda. Gi Manila ir New 
Yorko uoste, sakoma, suga
dinta 17 buvusiu ten laivu.

VOKIEČIŲ LAIVAI. ES
ANTIS AMERIKOS UOS 
TUOOSE, SUGADINTI.

W ASU IN G.TO N AS. vasa 
rio 5

Prez. Wilsonas kreipėsi į ki 
tas ncutrales šalis kvies 
damas jas pertraukti dip 
lomatiškus ryšius su Vo

SARGYBA WILSON O 
DABOJIMUI.

^trauke rj 
sius su Vokietija

Valstijų uostuose. Gauta ži
nia, kad vokiečių kanuolinis 
laivas Geier, esąs Gonolulu,

Bernstorff’ui jau įteiktas 
pasportas

ROSELAND, Ill. — Ben
dromis penkįolikos Roselan- 
do, Kensingtono ir West 
Pullmano draugijų spėko
mis vakar pastatyta scenoje 
Blinda. Lošta Strumilų Br. 
svetainėje, Roselande.

Kadangi oras buvo 'ne
koks, tai žmonių, atlankę 
pa lygi narna i neperda ilgia il
sia, Nors reikia tarti, kad 
jų buvo daugiau, negu tikė-

WJAS AM. DARBO FEDE
RACIJOS VICE-PREZL 

DENTAS.

WASHINGTON AS, vasa
rio 5. — Jūreiviai, matrosai 
vokiečių laivų, buvusių PhL 
ladelphijoj ir Bostone, kuo
met patirta, kad jie mėgino 
sugadinti tuos laivus, tapo 
areštuoti.

Tuo Suvienytosios Valstijos prisidėjo prie išžudy
mo šaltu krauju milijonų žmonių.

Tuo pačiu laiku nuolatinis išgabenimas iš šios šaliės 
gyvenamųjų reikmenų padarė tai, kad viskas čia neap
sakomai pabrango, ir dėlto žmones turi vargą kentėti.1

Visi tie trįs prasižengimai — daly vumas kraujo pra
liejimuose, neneutralumas ir išgabenimas gyvenamųjų 
reikmenų - 
uždraustas

WASHINGTONAS 
sari o 
rius 
gresa O 
valdžią paimti 
V. amunic 
statvmo dirbtuves 
žia ras reikalin

PASKANDINTA AMERIKOS 
LAIVAS.

VOKIEČIŲ JŪREIVIAI 
AREŠTUOTI.

MOTERIMS BALSAVIMO 
TEISĖS.

Kad Europos karė kuogreičiau butų pabaigta, 
kad Amerika neįsiveltų į tą pasaulio karę, Socialistų 1 
tiia reikalauja, idant visokiu prekių išgabenimas iš

baigimo. — Mes ištikrųjų esame 
tinkame su Jumis nuomone, kad 
kalauja, kad šioje karėj nebūtų jokių pergalėtojų?’

Ir ji taip tikrai pasibaigtu, jeigu Suvienytosios Vai

WASHINGTON, vas. 5.— 
Vokietijos ambasadorius 
von Bernstorff pavedė ats
tovauti Vokietijos reikalus 
Šveicarijos ambasadoriui.

WASHINGTONAS, vasa
rio 5. — Visas gabenimas 
pagelbos belgams sustabdy
tas. Laivams, tarnaujan
tiems komisijai, besirūpina
nčiai belgų šelpimu, įsakyta 
nesijudinti iš uostų, kur jie 
■randasi, iki bus pranešta.

Jeffersono pavyzdžiu
butų visiškai uždrausta daiktų gabenimas iš Amerikos 
Tuo bus greičiau karė pabaigta.

kuru 
melu lai- £
menesyje 

menesyje. 
» kum pa ui- 

ir daug koiu-

ATIMA DARBININKŲ 
TEISES.

Vokiečiai naikina savo laivus, p; 
. sislėpušius karės pradžioje Suv 

Valst uostuose

PAĖMĖ VALDŽIOS PRIE 
ŽIURON VISAS BEVIE

LIŲ TELEGRAFU 
STOTIS.

ra esanti 
saviems darbiniu] 
Kilai]) tarianti tiems 
kų, kurie ištarnavo 
tikrą metų šipulių, kompanija 
ketina paskiau mokėti, kad jie ju 
nebedirbtų jafi 

Bet kol
koiiipaniji

stijų uostų aplaikyta prane 
Šimai, kad kėsintasi sunai 
kinti vokiečiu laivai, karė:

> gi išlygomis 
t pensijas. O gi 

pensijas gaus tik 
tie darbininkė kurie ištarnavo 
joje nemažiai'^20 metų. Pjaskui, 
pensijos bus gan taipgi iię ka- 
ž i nkok ios: t i e ■ da rb ii ii n 1 
paskutinių doŠimtk 
k u ėmė oOdoleriu , i* *■ 
ga u s pu nsi j u po $ 1.1 

Ot ėia ir 
jos gerumas 
ponijos dirbtuvėje randasi tokiu 
žmonių, kurie jau dirbtų 20 me
tų; tolia us 
rių mėnesyj

LAIVŲ STATYMO DIRB 
TUVĖSUŽDARYTOS 

PAŠALINIAMS.
WASHINGTONAS, vasa

rio 5. — Prezidentas Wilso
nas pasiuntė visom neutra- 
lėm šalim atsišaukimą, kad 
jos taipjau kaip ir Suv. Val-

SCRANTON, Pa., vas. 5. - - 
Bravoro darbininkai streiku lai
mėjo I dolerį savaitėje, septy* 
nias dienas meluose švenčių sll 
apmokėjimu; driveriams neruu 
kės dirbti nedeliiienirds. Stixi« 
kovo 5OU žmonių.

WASHINGTONAS, vasa
rio 5. — Patirta, kad visos 
bevielinių telegrafų stotis 
užregistruotos valdžios ar
čiu vuose, paimta valdžios 
žinion.

vasario 
is para

ko kompanijoj darbininkai. Ko
mpanija norėdama patraukti 
savo pusėn visuomenės užuojau- 

])ąširodyti labai ge
li ližreišėk duodanti 

mis pensijas, 
darbinia
is ją tam

Suv. Vaisi, užgriebė vokiečių laivus 
buvusius jų uostuose

Išleista į s a k y m a s, 
R audonoj o K ry žiaus 

kyriai būtų prisirengę.

5. — Laivyno Sekreto- 
Daniels kreipėsi į kon- 

prašydamas įgalioti 
visas Suv. 

dirbimo ir laivu 
jei vald

ei padaryti 
tokį žingsnį geresniam ka
rės vedimo reikalu sutvar-

WASHINGT0N, vasario 
5. — Subatoj, vasario 3 se
natorius Thomas (iš Colo
rado) Įnešė rezoliuciją, ku
ria Įgaliojama valdžią išlei
sti $500,000,000 bondsų už
traukimui paskolos pirmie
siems besiartinančios karės 
reikalams.

Kolia i 
rezoliuciją sulaikė. Jie lauks 
kol Wilsonas pareikalaus pL 
nigų parupinimo.

WASHINGTON, vasario 
b. — Aplinkui Baltąjį Namą 
pastatyta daugiau sargybos. 
Tartai, vedantį* į Baltojo 
Ujamo kiemus, tapo visi už
daryti. Vidun įtei (ižą anai 
žmonės tik po i&krotįmo jų.

Amerikos Suvienytųjų Valstijų Prezidentui 
Washington, D. C.

Vardu didelio skaitliaus 
Nacionalis Socialistų Partijos 
reikalams) Komitetas 
drausta gabenimas visokių prekių

TRETON, N. J., 
nton valstijinio k;i 
sąlygų tyrinėto i is 
rius Dixon paskui 
traktiiiiai darbai bus I 
me kalėj imi’ panaikinti kai]) ga
lima greičiau. Net valdžios at
stovai ir pals gubernatorius ra
do, jog darbo išlygos ten buvo 
nežmoniškos.

WICHITA FALLS, vas. 5.
Maliorių unija ]>adarč naują su 
tarti su kontraktoriais. Sulii C C
los sutarties darbininkai ateity 
gaus $1.80 į dieną.

buvo neutralčs. Tiesa, jos klausė tarptautinių įstatymų 
literos, bet su pačiais įstatymais nuolatos' apsilenkė, ga
bendamos amuniciją ir kitokius daiktus vienai kariau
jančiųjų pusei, nors ta pusė joms visai neleido tokių jau 
daiktų gabenti taipjau ir antrai pusei.

Paliekant šaly techniškąją pusę ir imant visą daly
ką kaip jis yra, nesunku pamatyt, kad Suvienytos Vals
tijos atvirai lauže savo neutralumą tuo, kad jos vienai 
kariaujančiųjų pusei gelbėjo, o antrai — kenkė. Doriš
kai tas taipjau pragaištinga, nes visa to rezultatai yra to
kie, kad šios šalies pelno godus kapitalistai krovėsi sau tu 
rtą kariaujančiųjų lėšomis tuo būdu darydami skerdy-

Apie patį lošimą šioje tru
mpoje žinutėje sunku ką 
nors pasakyti. Apie tai bus 
plačiau kiek parašyta kitą 
kartą. Dabar gi pastebiu 
tik, kad mano nuomone (o. 
juk apkainavimas lošimo 
daigiausia ir buna subjeku 
tyvis) geriausiai pasirodė 
Čigonas, paskui Kunigas ir 
Bajalienė. Neprasti buvo ir 
'kiti lošėjai.

Smagu pastebėti taipgi, 
kad lošime jautėsi ir režisie
riaus intaka, būtent — ap
galvotas, apsvarstytas viso 
lošimo sutvarkymas.

Korespondentas.

šituo budu butų išlaikyt 
Butų geda, jeigu ši šalis įsh 
pelno godus didžiai určiai pei 
tų dar labiau pralobti.

Ponas prezidente, mes rimtai atkreipiame Jųsų do- 
mos į tai, kad visa ta šios šalies dieninės spaudos agita
cija už įsivėlimą karėn yra tų pačių Nesąžiningų ir pelno 
godžių gaivalų diktuojama.

Mes, Socialistų Partija, esame didęlė dalis darbo 
žmonių, kurie didžiojo kapitalo spaudoj balso neturi, jų 
balso niekas negirdi, bet kurie jokios karės nenori. Jus

l'ornijos valstijos legislaluron 
Įnešta bilius, kuriuo norima už
drausti darbininkams streikuo
ti toliai, koliai tam tikra komi
sija ištirs darbininkų ir samdy
tojų nesusipratimų priežifstis.

BISMARK, N, I). Guberna
torius Frazier pasirašė po pra
ėjusiu legislaluroje dilium, su
teikiančiu moterims balsavimo 
teises renkant atstovus i visus, 
išskyrus konstilucijlnius, ofisus.

WASHINGTONAS, vasa
rio 5. -— Padidinta sargyba

WASHINGTON, vasario 
5. — Slaptu paliepimu Įsaky
ta visom Suv.' Valstijų laivų 
budavojimo dirbtuvėms už
daryti dirbtuvių vartus ir 
nebeleisti lankyti jų pašali
niams žmonėms. Anstatvta 

1 « 

sargyba amunicijos dirbtu-

Amerikos socialistų mes, 
Emergency (Skubiem 

reikalaujame, kad butų um°| 
į kariaujančias I 

Karei kilus mes statėme tokį pat reikalavimą w £ 
viza: “Badu tenumiršta karė, bet tebūnie papenėta Ame
rika !” /

Tokios pozicijos mes laikėmės tuomet, tokios-jau po
zicijos mes laikomės ir šiandie dėlei sekamų priežasčių. 
Pirma, kadangi tai yra vienintelis kelias, kuriuo musų 
šalis gali išsisaugoti nuo kraujo liejinio karėj. Antra, 
kadangi tai vienintelis kelias, kuriuo ši šalis gali išlai
kyti pilnai neuiralę savo poziciją. Trečia, kadangi tai 
vienintelis kelias, kuriuo ši šalis visus savo produktus pa
silaikys namie 
kad sumažės dabartinis nesvietiškas gyvenamųjų dail 
tų brangumas.

(KOLUMBUS, vasario 5.
Valstijos aukščiausias teisiniu ’ P ’■ '• fnusprendė, kąd valstijos fabri 
kantai turi 'darbiniu
kų apdraudė

PADIDINTA SARGYBA 
PRIE SU V. VALST. IŽDO 

NAMŲ.

WASHINGTONAS, vas. 5.
Subatoj, po to, kai]) Wilsonas 
pranešė kongresui, kad ryšiai 
tarp Suv. 'Valstijų ir Vokietijos 
tape pertraukti, aplaikyta žinių, 
jog vokiečiai piuskandinę ameri
kiečių laivą Houstonis, kuriuo 
važiavo nemažai Suv. Valstijų 

rasaj atsitikimas dar 
suk ill's te besiplečianti

S, telegrafu pasiųsti Suv. Valst. prezidentui 
abiems Kongreso butams.
iųsta prezidentui telegrama, po kuria pasirašo 
r. Berger, Adolph Germer ir John M. Work, ska-

WASHINGTONAS, vasa
rio 5. — Pasiųsta paliepimai 
visiems kariškųjų Suvien. 
Valstijų laivų komanduoto- 
jams būti prisirengusiais

Adresą;

RAVJIEtfftS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS 

TELEPHONE C»NAt 1506

WASHINGTONAS, vasa 
rio 5. — Suv.-Valstijų amba 
sadoriui Berline, Gerardui 
paliepta pavesti atstovavi 
mą Suv. Valstijų reikalų Vo 
kietijoj 
doriui.

reiškia 15 dole- 
ų pinigų neuž

teks ne pragyveniiųui, neigi jie 
duos žmoguiįnumirli.

Visas tas kompanijos biznis 
su pensijomtį lodei yra tik di
delis žmonių* mulkinimas, kad 
niida ka i n

PHILADELPHIA, Pa, va
sario 5. -Laivyno departa 
mento paliepimu čia užgrie
bta du vokiečių pagelbiniu 
kruizeriu — Prinz Eitel 
Friederich ir Kronprinz Wi
lhelm. Laivų komanda are- 
štuota.

New Orleans’e — užgrieb
ta du vokiečių ir trįs austrų 
laivai; Norfolke paimtas lai
vas Appam; Panamos zone 
užgrobta keturi laivai; už- 
griebta taipjau vakiečių lai
vai, buvusieji ir kituose Su
vienytųjų Valst.jiostuose.

WASHINGTONAS. Vietoj 
nesenai murusio trečiojo Ameri
kos Darbo Federacijos preziden- 
lo Hayes tapo išrinktas William 
J). Mahon, Amerikos gatv<'karių 
darbininkų unijos prezidentas.

$500,000,000 PASKOLA 
PIRMIEMSIEMS KARES 

REIKALAMS.

JerrEHSON <41 T, vas. a. - 
Valstijos atstovų buto narys 
ZeSvveger įnešė bilių, kuriuo rei
kalaujama, idant šioj valstijoj 
butų sudaryta tai]) vadinami 
constabeliai, arba “kazokai. ’
Už ta ' Wliu varosi stambusis

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
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Chicago, III., Panedėlis, Vasario (Feb.)

traukti.
Pranešta taipgi buvo, jog už 

rubežinių reikalų departamen
tas inteikęs Vokietijos ambasa 
doriui von Bernstorff’ui jo pas- 
portą ir paliepęs Suv. Valstiji 
ambasadoriui Berline, Gerar
dui, paprašyti sav<t po]>iurųz

Nors pej traOkimas r\šių dai 
nereiškia karės, tečiims tai yra 
žingsnis arčiau prie karės.

a ir šios šalies ramybė. — 
re!tų karėn tuo tikslu, kad 

kruvinas skerdynes galė-

OLYMPIA, Wash., vas. 5.
Washiiigtono valstijos tai]) va
dinamoji visuomenės gerovės 
konvencija, atsibuuvsi pastaro
mis dienomis, išnešu rezoliuci
ją, kurioj reikalaujama kuotru- 
mpiausių darbo valandų darbi
ninkams. Pamatuojama rezo
liucija tuo, kad trumpesnės da
rbo valandos visupirma suma
žins bedarbių skaitlių, o paskui 

kad trumpos darbo valandos 
bus labai išganingos darbininku

\ asario 
l dieną, 
už reiškė 

bendrame kongreso posėdyje, 
kad diplomatiški ryšiai tarp S. 
Valstijų ir Vokietiios lupo per-

rio 5. Po penkių nedėl 
iko sugrįžo darban I v J 1

Cereal Mill unijos nai 
ja prikause prit 
bo Federacijos, 
prieš Washburn 
Milling company 
prisipažino uniją 
darbininkais snt; 
iria jie gavo algų pried 
c. iki $1.00 savaitėje.

V .%“ f

y ;• į
P'. * 1ir j.*

Ą'«***♦•

' ' ■ -• '* * -.-

- -JPa., vas. 5. - - .
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Ten didžiausicija
baliai

ns

Na ir koks čia dyvas, jei ir vcl-ir

Vinca

negarsiai kalbėjo.

Chicagos platesnėje publikoj#?
nelaimingą

į ii ftedafccijos Straipsniai Apžvalga
GRŪDO” ĮSTEIGIMAS.

Laikraščiuose

nias.

M

P. K. KLAIDOS PATAISYMAS.SPRING VALLEY, ILL.
Išvengimo juo mažiau |

a Antroje /‘Maliausko tamsu-
NEWARK, N. J.

Vos lik pasirodė laikraščiuo-
Velnias norėjo užmuštisusirinkimas.

Prezidentas apie savo žin- III., vietos
išliko

lis, kad neleidus Mockui kalbėt.kurie išreiškė norą stoti Dra-

A$ manau, kad ir velniai geriau

susirinkusius su naujos Drau-

Quirinius). Jonas.
maniams.ti pagalbos del karo nukentė-

Laisvamaniai
f

> ! Nepasisekimas.

Korespondencijos
BULPITT, ILI

f jų rinktiniai vyrai reikalaut, kad

ar il-I

demonstraciją.

metams:

juk, kaip kiekvienas gali pa-

lankytojai Kuzis Petkus iv Pet-

P. Kel

t

GRAND RAPIDS, MICH.

too, sa'w it.

k

I

Turime mes
Šiomis dienomis

Jau nebe pirmas kartas, kuo- 
mpt mysų “lietuviškas Vaiskus”

Į 4

mtiniams šelpti.
komitetai tinkamai

Fimit Lhtuviį Dienraštis Amerikoje 
leidžia NAUJIENŲ BENDROVE Ine.

* Kasdien, išskiriant nedeldienlus

vas, alsi. P. Keinys, inž. V. Bic 
Iškiš, Valdybos kandidatuos- 
na Ig. Lapinskas, J. Dum- 
ša ir Bakanauskas. Revizijos

pen.
Išliktųjų,

i jos
I i a

Bet, o šventas 
....L.

ja turi juos prašalinti iš susi
rinkimo. Gavę tikrą žinią, kada

Jonas, 
vyčiai.

kelias gaspadines . užlaikyti. 
Veiklias nesirodo tik tiems, ku
rie neliki į jį, bet kodelgi Ne-

Quiriniaus vardas, todėl aš jį jr 
į kabelius dėjau, nurodydamas 
tuo Maliausko klaidą. Bet kur 
tasai vardas išspausdintas be

kad Mockus areštuotas Wauke
gan, III. ir todėl Spring Valley, 
Ill. kalbėt negales. Tokiuo butais pa matais, negu kad esan

čiųjų komitetų dabar jis va
romas: to darbo pamatu turi 
būti ne labdarybės, bet susi-

turi gerą, malonų balsą. Pub
lika ir ia iššaukė antru kart.

Pridursiu, kad ke- 
pabėgo iš “vyčių 

*: “Daugiau kad ir 
jie garsintu, bet

A. Šimkevičius, nutarimų rašt
A. Vaškelis, org. St. Kuštanti 
nas, kas. I. Petrauskis, ižde

mu vakaru, 
lėtas, kurie 
vakaro”, sa 
kažin kaij
mes jau neisim

Susirinkimą atidengė vienas 
ei gėjų R. Juodelis, kuris

. Klimavičių,

ivc boon shadows.
Michael A. Mccbjer,

I never believed in
s, but I saw it hap-

cypę, bot niekas jo nematė.
Taigi tiki, kad velnias tur-buj

policija su buožėmis ir kunigai 
su šventais “thingsais.” O žmo-

dė save dideliais neišmanėliais. 
Jie visuomet vedki tokią žihurią 
kova su velniu, bet pagaut ii

UŽsiMkomoji kaina:
Chicago j e — per išnešiotojus 12 
Uty savaitėje. Pačiu siunčiant, 
Mcatfoje metams $6.00, pusei ‘mė

sų iš šalies, kiek rupinties or
ganizavimu aukų rinkimo sa
vo tarpe. Be to, esama sve
timtaučių organizacijų, ku

tam i us” akmens ir tam pana-

Nnv York American”

skaičiaus. Rdmianties įstatais, 
Valdyba susideda iš 6 asme
nų. Buvo nurodoma, kad,

,-os 20 m. “mokytas” (?)
2 senos-moterėles ir keli

() LDLD. parengtame

bą daugiau žmonių/ Išreikš
tas pągeidavimas, kad tas 
klausimas kitame visuotina
jame susirinkime plačiau bu-

nigų veikiantiems lietuvių ko
mitetams, nes jie vare siau-

numerių 46 Tyler gatvė. Kad

vargas,

traukė ryšius

džiausiąs. Kilo reikalas tver
ti naują organizaciją, kuri ta

kas, Juodelis ir Visbaras.
Baigiant suširinkimą bu

vo pakeltas klausimas apie

Pakeliamas klausimas, iš 
kur “Grūdas” sems sau lėšas.

mųi. Girdei dar pamažu šne-

Petrui Gužlui, So. Boston, 
Mass. — Ačiū, tilps. Dėlei vie
tos stokos tečiau kai ką turėjo
me apleisti.

tai platesnis pranešimas. Ka
dangi mes to “N. L.” numerio 
negavome, tai perspausdiname 
čionai tą pranešimą iš “Laisvės.“ 
Jame skaitomi*:

2 - 3 dienas į savaitę. Jau ir pra
gyvent i sunku.

Chlcagoje, metams $5.00 
y .............................. $3.00

$1.75 
$1.00 
$6.00 
$7.00

“Hudson 
Observer” rašo, kad sausio 28 d. 
viso Newarko žmonės susigru-

giamasai naujos

kada įvyks prakalbos, kad' jis 
atsiųstų policistą palaikjunui 
tvarkos. Majoras pasakė, kad 
policislas busiąs. Nuo katalikų

ėmė “užsi-

kunigo. Pabaigoje sausio mėn. 
atsitiko Newarke netikėti “cu- 
dai.” Nežinia iš kur “atsimu- 
vino” neprašytas svečias — vel

iasi prie kunigo. Prie žmonių 
velniai taip nesikabjna. Mat! 
XX šimtmečio žmogus pakilo 
anvieštoie aukščiau velnio. Da

nius. Automobilių tiek priva
žiavo, kad* gatves buvo užbla- 
kiuotos. Mat netikėtas “sve
čias”, lai Newarko katalikai

nią pasisekė išvyti. Aplinkui 
namą, sako, susirinko didelė 
minia žmonių, 
prisirengus

“Naujienos” išleido knygą, po 
vardu: “Socializmo Minties 
Bla iv u m as. ” K n yga pa rašyta 
populiariško1 raš/tojo John

syvčms draugijoms. taip ir 
dabar atsitiko. Kada LDLD.

“SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS.”

, vos

Kuopa gyvuoja vidutiniai; 
Gerinusio pasisekimo naujai 
valdybai.

, A. Vaškielis, Sekretorius.

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

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

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

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

European countries, 1 year-.. $7.00

sdinta “QuirimiLS. ’ (kableliuose) 
kumet turėjo Ind “Quirinus”. 
Mat, “Quirinus” (arba “Cyri-

^Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
y ....... . ....... =*=....111 ■
I miytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 

rankraščius adresuoti tisini Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
ifau Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vichos popicros puses, be to„ 

lįant platesnius tarpus tarp eihičią. Redakcija pasilaiko visas tei- 
ankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
ma gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 

siunčia krasos Ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

reiškė, kad čia, girdi, atvažiuos 
toks ir toks bedievis ir tt. Ne
leiskite jam “kalbėt. Jeigu lei
si bus maištas... Majoras 
pranešė tai nekuriems laisva-

s

/nu. vienok šios

artistiškai apdirbta is 
Viršeliai

NAUJIENOS 
į The Daily News

metams 
opoje, metams

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

........................ .... .— .. ---------------------------------

Pavojus 
didėja.

gkuma dabar tikėties, kad 
Vokietija, kaip matyt iš vis 
ko, yra pasiryžus nentrsilei- 

ndram atstovų buto ir sena- 
to posėdžiui. Jisai užreiškė, 
kad karės ar taikos klausi
mas dabar esąs Vokietijos 
rankose. Jeigu ji susilaikys 
nuo jvykdinimo savo bloka
dos pieno, tai bus taika; jei
gu ji ims skandinti Ameri
kos laivus, tai bus karė. į

Telegramų agentūros ske-j 
Ibia, kad kongresas “entuzi
astiškai” priėmęs Wilsono 
pranešimą. Kitokio skelbi
mo, žinoma, ir tikėties ne
galima.-Tokiuose momentuo 
se, kada dangus apsiniaukia 
karės debesiais, kapitalistiš 
koji spauda visuomet ir vi
sur rašo apie “entuziazmą”. 
Bet kiek tie rašymai sutinka 
su tikrenybe, tai kitas klau
simas.
* Iš dabartinių spaudos ske
lbimų matyt, kad kongreso 
nariai ne visi nudžiugo, iš
klausę Wilsono kalbos. Tik
rai galime spėti, kad taiąie

M. London iš New Yorko, 
Veikiausia teciaus didelio 

lis kitų atstovų. Kongres- 
rnanai dauginus ar mažiaus

Ir kodėl ji turėtų karš- 
čiuoties ir kares trokšti? Ka 
gero ji žada šaliai? Už kokį 
reikalą ji turėtų liet savo 
žmonių Ikraują ir eikvot sa
vo turtą?

amunicijos fabrikantams ir 
tiems kapitalistams, kurie 
nori gaut naujų rinkų savo 
prekėms kitose šalyse. To
dėl tai ir Wall Streets, kai]) 
rašo laikraščiai, viešpatau
ja pakilęs patriotiškas u- 
pas; “stock’ų” kainos pašo-

Bet paprastiems žmo
nėms, ypač darbininkams, ši 
karė nieko neduos, kaip tik 

i ui uju bėdų naštą. Valdžia 
ir kapitalistai pasistengs pa
naudot kares laiką tam, kad 
suvaržius žmonių laisvę, kad 
sustiprinus militarizmą, kad

Laisves suvaržymas ir 
m ii i turizmo sustiprinimas 
bus, musų, nuomone, svar
biausi “karės žygiai” šiame 
konflikte su Vokietija. Vo

kieti ja negalės but didelė.
Bet užtai visą energiją Suv.

kreipti prieš savo žmones.
Juo energingiau todėl rei

kia kovot su ta kare. Vado
vavimas šitoje kovoje prik
lauso Socialistų Partijai. Ji 
turi intempt visas savo jie-’ 
mis. Didelio darbo valanda 

kaltininkus ras plačiausia 
u ž no j a u t ą 1 ia udy je. Tegul 
tiktai sukrunta.

Vakar Chicagoje 36-oji S. 
L. A. kuopa laikė savo susi
rinkimą. Kaikurie musų 
tautininkų norėjo pasinau- 

lietuvių “loyalingumą” (iš
tikimybę). Dr. Zimontas 
pasiūlė susirinkimui rezo- 

pertraukimas ryšių su Vo
kietija ir sakoma, kad lietu
viai stovį su prezidentu Wil
son u.

Mat, Wilsonas buvęs labai 

vęs “Lietuvių Dieną” ir iš
garsinęs lietuvių vardą. Jei
gu lietuviai dabar dar pasių
st ų Wilsonui pritariančią 
rezoliuciją, tai lietuvių var
das ir vėl pagarsėtų. Boto, 
musų “loyalis” tautininkas 
mėgino prirodyt ir Wilsono 
žingsnio link vokiečių teisin
gumą. Girdi, Vokietija Sa

bai ir atimanti duonos kas- 4*
nj iš tūkstančių žmonių, ku
rie gyveną žuvavimu juro-

P-ą Zimontą parėmė ir
11 ra s C h ieagos 1 iet u v iu 

de n t is tas, D ra ngelis. Bet 
kiti susirinkime dalyvavu
sieji žmonės buvo kitokios 
nuomonės. Jie' ėmė aštriai 
kritikuoti “ištikimybės” pil
nuosius dantų gydytojus, ir 
Zim on t o pasiūlyto j i 
liucija tapo atmesta

rezo- 
milži-

niška balsų didžiuma. Iš 40 
susirinkusiųjų balsavo už jų 
tik 3 žmonės. Gera pamoka 
musų “loyalistams”.

Butų gerai, kad “Saulė”, 
perspausdindama straips
nius iš “Naujienų” pažymė
tų, iš kur jie imti. Pirma ji 
buvo pradėjus tatai daryti, 
bet dabar ir vėl

Drg. Kapsuką 
bai išgyrė musų 
tų” organas, 
latos giria klerikalų 
ninkas” ir atžagare 
tautininkų “Vienybė 
Blogas ženklas.

pirma la-
“aidoblis- 

Dabar jį nuo- 
“Darbi-

Kaip ir spėjome, Wauke- 
gano klerikalai gavo stiprų 
spraktą į nosį. 
.. — ... . *

kiama Lietuvos gyventojams 
be tautos, tikybos ir įsitikini
mu skirtumo.

Pirmininku buvo išrinktas 
a 1st. M. Januškevičius, sekre
torium G. Liutkevičius. M. 
Januškiavičius bendrais ruo
žais nurodo kode! kilo reika-

ka aukas nukentėjusiems’del 
karo Lietuvos gyventojams. 
Jiy-hirpe žymią vietą užima 
socialistų “Ljetuvos šelpimo 
fondas”, kuris, visiems žino
mų priežasčių delei, negalėjo 
siųsti surinktųjų pinigų nei 
Centro, nei Petrapilio Komi
tetą n. Aukų jis surinko ne
maža, 80,000 rublių su vir-

ugiau, Red.). Iš jų “Grū
dui” jau atsiųsta 20,000 rub.”

L. Požėa nurodo, kad “Grū
dui” ne tiek reikės tikčties lė-

ft.

’t

a.
"•■A:--

*
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'juodašimčių organas tyli a- tinkamiau atlikti. K. Jakima- 
nio fa dnlvka s O fsirmn knhi vičius padĮcklamavo “Kas 

mums’? gerai. P-lės M. Blusiu-
pie tą dalyką? 0 Ritina kaip 
jisai džiaugėsi, išgirdęs apie 
Mockaus suėmimą !

Vienybė L.” vėl pradeda 
falsifikuot -^Naujienų” min
tis. Mes pasakėme, kad “A- 
teities teorija apie socialis
tų “fanatizmą” gal ir butų 
gera, jeigu neprieštarautų 
faktams, t. y. mes pasijuo
kėme iš tos teorijos. O “V. 
L.” tvirtina, kad mes pagi- 
rėme ją. Į ką tai panašu!

“Kovoje” drg. Stilsonas 
paskelbė savo trijų mėne
sių maršrutą. Daugelyje 
vietų jisai žada laikyt pra
kalbas tiktai L. S. S. kuopų 
nariams^, Ar nebūtų geriau 
vietoje to pavaryt agitaciją

liką. “Grūdas” galės pasina
udoti šitais šaltiniais.

Prieinama prie Valdybos 
narių, Valdybos kandidatų ir 
revizijos komisijos ^rinkimo. 
Valdvbon išrinkti šie žmonių:

4.

alsi. M. Januškevičius, G. Liu- 

prinm- 
linuos 

b nei due- 
, bet grei- 
ors juokų

komedija “Išgama.” Vakaro 
programas susidėjo iš įvairių 
pamarginimų. Pirmiausia L.
S. S. 51-mos kuopos,,chorasAia- 
dainavo “Birutę”. Po to 
ninkas pranešė; kad 
duetas, bet ištikro iš 
tas, nei tai kvartet
čiau “sikstetas”.,^"i\ors juokų 
buvo įvales, viemk reikėjo kiek 

L

rašo, kad kunigas 8 syk matęs 
tą velnią. Bet geriau persitik
rinti palies kunigo žodžiais. 
“N. Y. A.” sako: “It couldn’t 
have been tricks”, declared the 
Roy. Pawel Knappck, of St. Ca- 
simer’s Church. He added:

Eight times I saw it. Things 
moved. A stove lifter came 
across the room and struck me 
in the side. There were no 
shadows. If things really had

Pereitais metais Chicago  j vie
noje bažnyčioje per mišias pa
sirodęs “Jėzus”. Šiemet gi Ne- 
warke

Ar šiaip’ ar taip, kunigai turi 
gąsdinti žmones, nes kitaip ne- 

corius susitikęs p. Krajauskicnę 
užklausė: - “l ai tas tavo šliup- 
larnis jau negal partraukti Moc
kų?! Jau tupi kaleji 
plėšimą šlovės ponui

bus už
mušti kaip šunes”! Mylintieji 
laisvę privalo neužmiršti tu žo- 

maištas” ir “bus 
Šunes. Tie žo- 

kokių priemonių 
klerikalai, kad 

butų žiūrėta: Mockus ar kas! 
Paskalais nevisadn galima pati-
keti, bet del atsargos ateityje, jr ^ajp jįe pąjkaidonla.

\

Panedėlis, Vasario 5, 1917

reik ir tą įsidėt į galvą, netf pa
našios prakalbos čia bus'ben
giamos prie pinuos progos.

Nendrynas.

Netikęs šių dienų surėdy
mas, kuriame privatiški ve-' 
rtelgos prisimynę plėšia nuo 
žmonių augštas kainas už 
maisto reikmenas, privertė 
prie susipratimo ir šio mies
to lietuvius.

Sumanyta įsteigti koope- 
ratyvę maisto reikmenų 
krautuvę. Darbas sparčiai 
varomas pirmyn. Bučieriai 
leidžia visokias paskalas, 
norėdami pakenkti.

Bet tai nei kiek negali už
kenkti pradėtam darbui. 
Pastaruoju laiku dar dides
nis lietuvių skaitlius pradėjo 
stoti kooperacijom Kiekvie
nas su nekantrumu laukia 
krautuvės atidarymo.

Galutinam reikalo apsvar
stymui L. Koop.' direktoriai 
šaukia visuotiną šėrinininkų 
susirinkimą, kuris atsibus 
vasario 5 d., 8 vai vakare, J. 
Tamuliuno svet., 1447 S. 49 
avė. . Kiekvieno šėrininko 
atsilankymas yra būtinai re
ikalingas, nes jame bus svar
stoma svarbus Kooperacijos 
reikalai.

Liet. Koop. Vald. Narys.

Skaitytojų 
Balsai.

simu.

nio blaivumą, kaipo dvasiškas 

lik bus pirmas, toks popiihariŠ- 
kas, toks nuoseklus, toks turtin
gas žodžiuose veikalas. Knygos 
turinys susideda:

2. Kas dedasi Amerikoj ?
3. Dvi žmonių k lesi.
4. Kaip turtai pagaihinanm
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Tranai ir bites.

ii^rtiiKių užnytimų-pritkuišlŲ.

Vy-etf'j<> darbas atliktas gana 
ngai. Jeigu ka norima

nuo siu

mažas bureiis lietuviu.C

i nieko. Tie keli senoviš-

fflrtivnnuis
Minties

• I<aS ne.
Urikalinga ir tiems draugams, 

JutriT susiduria su socializmo

Hr, neturi urgunieinų, kini su- 
■mti&iH visus užmetimus. ”So-

Minties Blaivumus”, 
kaip lik ir atremia visus mums 
4»nmms užmetimus, kaip tik ir

t&urtimiis.
Aš geisčiau,' kad

4kinšų draugas p

imtina,

ar tokius

• tikras esu, kad nedrįs pasiro-

r»os rodosi, išleistos mažomis 
M^išiuraitčmis. Juo mes, ge
rinu sakant, musų spauda, tu-

■u* stipresni dvasioje. Juo mes 
4u ilgia u žinosime, tuo mažiau 
tiųresinu1 savo priešų. Juo mu- 

sfiaucla suteiks mums dau
žau geresnių knygų, tuo mes

žiūrėti į taip vadinamus, privali-

kiančius
Senas Vincas.

oro

MIN-EMUERII)
J<z(/(o galt
BOiuaa islir

UTATSVTAS k fornmlo* 
recepto; suteikto išmintla 
gu Egypt o zokoniuku,

na i pasekmingu 
I ir i t n t, tjcr- 

dusulio, galvos 
tojinto a pelito, 
'■t., _ <<7., Hutai- 
tbai pagarsėjusio

Kp*iretekia e*ą<« i 
D’IO gėli Ui r> 
klės skaudi

25 ■.
už bon.’iutę \jpiiekosc, 
arba ganto uZsi.akyti tiesiai iš 

* F. An. RJCHTEK A CO.
74—80 WashingloR itreat fork

Kazimieras G ugi s
Vetfa visokius reikalus. kaip kriminališkuose 

taip ir ctviliAkuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopiera■»•.

Narnų Ofteas J
M21 ». Valstwl SI

trečių lubų
TW. Drover 1310

Miesto Of j :

127 N Dearborn St.
111113 Unity BWg.

Tel. Central 1411

THE MAGIC SHOP.
ilirbtuvę. Dirba visokių i tukti daiktus. Jei 

-ynori gauti Itukq katalogą, pasiųsk štampą 
ir tuoj gausi. Adresuokite taip:

į. THE IWAQtC SHOP,
P. O BOX 309. HOLBROOK, MASS

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliam Permaina:
Patfedėly), Ketverge Ir Subatoj

R* prast o mis dienomis pirmas florgj 
Į0c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais 1Y nedftliomls pir- 
opas floras 15c, Balkonas 10c. 
BALST»D ir 32-ra GATYjL z

Julijonas Vasiliauskas
28 mįrlų amžiaus, persiskyrė 
su šiuo pasauliu Nedėlioję, va
sario C d. 4 vai. 30 min. po pie
tų, West Side Ligonbutyje sir
gęs išviso menesį laiko. Pa
liko moterį Petronę ir tris bro
lius, Kazimii-rą, Pranciškų ir 
Antaną, dideliame nuliūdime.

\ įsi gimines ir paząslami 
kviečinun atsilankyti į šerme-

Velionis randasi po šutomi 
numeriu: 3346 \V. 38 Sli. 2 ros 
lubos, Chicago.

Kvicčia velionio 
broliai.

P\7PQK (Q Prekybos 
i j v ir Kalbų

“^MOKYMĄ 
čia e»li temokti Anglų kalbos mio pradinė* 

flgi augSCiaosiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių. 
Rusų ir Lenkų kalbų: Aritmetikos, Au^St 
Matematikos, Istorijos, Geografijos., Poiltib 
Ekonomijos, Knysrredystes.Dailiaražčio, Lai 
Mitų radyroo. Prekybos teisių iv lt. č;a sali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL b 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA 
HA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Holsted St.,Chic<$>

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi 
ino formų sinti naminius daik
tus arba aprėdai us. Diplomą? 
kiekvienam, kurs išsimokins

del jūsų parankumo. Už $.t(; 
išmokiname jus sint visokiu? 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

Vyrišku Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuc 
|;i0 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir, 25 dolerius.

£35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki

PlIniLS pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais,

8. GORDON
1415 8. Hahted SU Chicwro. IB

$5 Specialiai $5
šis 
del

apgarsinimas yra geras už $5.00 
bite kurso imamo šiame mčnes- 

syje Musą Mokykloje, y
Mueų BlstenKCir ypRtli-

■ kas mokinimas padary*
iQrt žinovu u trumpą lai-

Mes turime didžiausiu* 
tr geriausius kirpimo— 
designing ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksime 
praktišką patyrimą kuo- 

E m t makysit&L
Elektra varomos mail- 

nos musų riuvimo sky
riuose.Jus esate utkvteCfanil 
aplankyti ir pamatyt! 
xnusų mokyklą bite lai

ku — dtaną ir vakarai* ir gauti ■pecialilkai 
pisrią kaina laike Šio mėnesio.

P*trenos daromos pagal Jųsų mierą — bile 
ntailėe arba dydžio, iš bile mathj knygoe.

Diplomai duodami mokiniams.
5USTKR DESIGNING SCHOOL

J. F. KAftNICKA, principais,
118 N. La Salle St. Kambaryj 41G-417 

Prieš City Hali

sooo
Šuky Parduota

Dclko mes tik per vieną sa
vaitę part ta vėmė 5,000 šukų? 
Delio, kad nieko paprastesnio, 
geresnio ir naudingesnio del 
išnaikinimo pleiskanų ir sus- 
lubdvino plauku slinkimo nr-
gali Imli. Jeigu I; 
randasi pleiskanų, 
kol gaiva nupliks, I 
pradėk šukuoti su 
kom šukom. Kaina 25c ir

Siųskite lik pinigais, 
shnnpų mes nelurinle jau 
dėti.

(:d nelauk 
bet tiiojmis

50c.
nes

magwk COMB CO.,
422 island ave., Rockford, ill.

c^<
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®is

yra pasrdh augiausios
W tentu cigareltai.

Pageidaujamu labiau tukstan- 
čiaiš dauguma 15 ir 20 eeutu 

if irw—i
rūšies. >

Helmars’o populiariškumas nuo
latos įsteigia NAUJUS rekordus.

Kodėl? yr
Del to Jkad kasdien per ttrtfiną 

mėty vartojo į Helmar TIKTAI gry
na turkišku tabaką, sudėtą sykiu 
TIKRAI, ir žmones jo pageidauja.

švelniausias cigaretams tabakas — Turkiškas.
Geriausias cigaretams tabakas — Turkiškas.

1ft MWWpSi
OR. WHITNEY

505 So.
State gat.
kam. Congress g.

Gydo
VYRUS
Tiktai

“Atminkite tai.”

dabar pranešu vartojimą Naujų, jdie- 
todų, kuriąs aš tikrai gvarantuoju 
duoti pageidaujamas pasekmes; Aš 
neim;u ne vieno dolerio iki-aš tikrai 
neišpildau savo žodžio ir sutarties. 
Jeigu jus turite syphilį (kraujo u£- 
nuodijimą) bile privališką ligą krau
ju užkrėstą arba dabar pūlius, Va-

ligą arba jei jus esate netas žmogus, 
kas turėtumėt būti, tuokart leiskite 
man parodyti jums ką aš galių pa
daryti. Būti išgydytu, taigi neati
dėliokite, paliudyki! mane tuojaus. 
Mano ofiso valandos yra nuo 9 ry
to iki 8 vai. vakaro.

Patarimai dykai. UžkvieČiu alsi-

Doctor Whitney 
505 So. State Street
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x telephone yards 2721 S

$ OR. J. JONIKAITI3 |
2 MEDIKAS IR CHIRURGAS A 
J 33J7 So-Morgan St., Chicago S 
V Kerte 83-ftio PL ir Morgan St. T

GERA NAUJIENA 
DEL KANKINAMŲJŲ
torų negauna pagelbos.v Ko
dėl? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkines kirmi1-

gos be jokiu pasekmių.
Tikru ženklu buvimo tokių 

parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkines 
kirmėlės.

Nurodymo ženklai yra išba? 
lusi išvaizda, tamsus rinkini 
po akių, sunykimas, nuolatinis, 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
nustojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirgul i avimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkes, svogūnų, uksuso, ir it. 
dargi žavčjantis nusilpnėjima’s 

. su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpne 

jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, lakiosi
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerkles, rakštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, žviinbi- 
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi* 
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, murmlenimo ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
kimus, nuovargiams sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir lt.

Joi^u jus esate kankinamas 
stučkines kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 

- pi'iimdinėjiniu vaistų del jųsų 
simptomų, bei. ateikite ir aš 

. išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jas nuo stučkines kir
mėlės į keletą valandų, be jo

Ar esate Sx
Užriestu

“JEI TAIP, APEIK n

ras
Kraujo
Ligų 606-914 ^r“io

tei’singą 1-mos, 2-ros h 3- 
•jkausmo: likror, pasekmės,’dijo.i: be 

l’RIVATTŠKOS LIGOS šlapinimosi kanalo ir
............ 1 ■■ ■■■' 11 *J įvairių keblumų teke-

uždegimo pūslės, ašjimo šlapumo, 
visai išgydysiu,
NUSILPNĖJE VYRAI: A)- Jurus atakuoja li- 

.. ......... . nksmumo, energijoa 
ir gyvumo, kuriuos gamta suteikė kiekvienam 
vyrui, ar jus prn.randate savo spėką, ai' jus e- 
sato sutingų, silpnos atminties ir esate nėr- 
v uotas Y Jeigu taip, tai pasimatyk it su ma 
nim tuojaus.
I’USLftS ir inkstų ligos, retas šlapinimasi • 

ar jus tas trukdo laike miego, ar 
turite skausmą kryžmoje ir sirenose. Visus 
šlapinimosi 
ku budu.
RECTAL i«os. l'issiir<M, fistulos arba kitos 

žarnų iše.jifnui lauk negalė-- p;y-
down lie pi
RUPTURA pus vyrus gydoma be 

gaišinimo laiko.
iš priežasties išbėrimo 

degimo
gydau tuojaus.
RAMATIZMAS visos.

išbėrimai
sut rūkusių

ir

visose ,io formose kaip sutini
mo arba sustingimo sąnarių, 
mano gydymu.

EGZAMINACIJA DYKAI.
Valandos: 9 ryto iki S vakare; nedėldie- 
:iis nuo 10 ryto iki 2 va), po pietų.

išgydoma visai

Dr. Burgess
and Co.

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš ^Ų?

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nulindęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stą almintį, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
ios skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus linkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
škylimas, dusulis, spuogai, ru
di plėniai, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, ^iisfilpnėjimas nu-

tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte Imti, jus reikalaujate 
gydymo.

Jeigu jų;; pirmiausia esate 
atsargus nuo bile ligos arba 
silpnumo, jus neturite gaišinti . 
laiko bandydami, bet eikite

cialistą pirmiausia ir čėdykite 
laiką ir piniguš.

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo speciališku- 
mo ir stengiuos išgydj^i visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa*-

* lio metų, gydyme vyriškų li
gų, kurios suteikia man daug 
pirmybės.

Mano sąžiniškas patarimas

' tikrą medikališką patarimą ir 
gydymą be Jokio gaišinimo lai- < 
ko, jeigu jus perilgai atidėlio
site, jus busite vienas iš dau
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai 
apgailestavo, kad jie nešiniate 
su geriausiu daktaru pirmiau.

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darodymas. Kuomet dėkingas 
ligonis sakys jums, kad aš jį 
išgydžiau, jus žinosite, kad aš 
išgydžiau. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują vilti, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
Pasitarimas dykai. Valandos: 
9 ryto iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d.

DR. SCHNEIDER
1553 W. 47 gtv. kam. Ashlnpd 
Avo., antras augštas, Chicago.
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Amerikoniška Valstijine
BIfc'o; Island Avo., Kampan Loomis ir 1 

KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS 

$600.000.00 • z

VmIsšyklslfi Bankus su dideliu kapitalu arti «-«mą 
Reguliariškfll peržiūrimas Valstijos ir Clearinn House Associa 
tion. žinom# gvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti D 
kad jie bus Hmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Pamad^Mo, Ket vergo Ir Snbafos vakar s is iki r, vak.

C ai r ‘^į

Kalbama lietuviškai ir lenkiškai. .
POggVf Suvienytų Valstijų krasa čia 

laiko savo pinigus 
JAS F. STEPINA, Prezidentas.

ADOLPH J. KRASA, Kastoria*.

&■< ' ymrwy>M4iurw,v*

Gydo Įvairius ligas vyrų ir 
taras sako: Mano 17 metų 
nystč davė man patyrimą 
daugelio sunkių atsitikimų, 
buvo pergalėt 
dojuos naujausiomis francoziėkomis, voki
škomis ir 
ir .’cncrikonifekomis. 
kalyje. Mano : 
mingas gydyme 
paslaptingų ir 
mo kraujo. 
Kraujo. Valo greitai kraują.

užsistovėjimus, 
pilve, šonuose, kryžiuje tikau-

moterų. Dak- 
v»iMišką tatr- 
ir pažinimą 

kuriuo* sunku 
lutiems special tetėnu. Naų-

itališkomis metodomis, o taipgi 
kurias išmokau kioje 

speciališkumas yra pasek- 
i užaisenčjusių, chronlikų, 
privatiAkų .’igų, užnuodiji- 

Geras autnisymas vatetų del 
Prašalina 

vi:?o kūno ^užsirfUivėjimus, jeigu ’turita. 
Jeigu turite 
smą, širdies mušimą, kojų ir rankų pra
kaitavimą, nemalonų kvapą — visa tai 
greitai prašalina. Mano pilno rinkinio 
Bakteriologijos Laboratorija ir X-Ray spi
nduliai Ro< ntgeno atras tikrą priei&stt 
jų“y ligos. Egzaminavimas ir patarimą* 
dykai, nežiūrint ar gydysitčs, ar ne.

DR. C. H. HAIR
Metor Bldg.

Paimk elevate^. Kambarys 1^2- 
Prieš North American Cafe.

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

Vyru Ligos
JEIGU Jus kenčiate nuo tūlą privatiškų ligų, 

jąs turite pasiduoti j rankas specialisto, vieno, 
kuris turėjo metus patyrimo ir pasekmingu 

gydymą aštriose ir chroniškose ligose, įvairiose 
ją formose, 
teikti jums 
žemą kainą 
moksliškos

NETYRAS KRAUJAS. Pasekmingai 
ma valiausia metodą, 
pagerintas Neoš: 
be skausmo bei 
GONORRHOEA, 
greičiaus J laiką 
smai, 
mi ir 
jums nutjatii.es pasekmes.
VARICOCELE. Prašalinama be skausmo 
arba pjovimo, be peilio ir kitko skaudč- 
jim’.ii. šis kirmčlynas kaip •■usikuopinias 
į krttvn tankiai yi-i priežastim nustoji1- 
mo gyvumo, ’eiskite man jums išaiškinti 
mano pavywIingQ metodą.
PROSTATIC kliūtis atgaivinama u 
rnai, mano gydymas sumažina uždegimą 
ir sutinimą ir daleidžia sąnariams išnau- 
jo veikti savo veikmę atsakąnčiai.
MASTURBACIJA. Jeigu Jus kenčiate 
nuo pasekmių jaunystes įpratimų, pamn- 
tykit mane tuojau, kuo anksčiau tuo ge- 
geriau, pirm negu bus pervėlu.

Salvarscn (606) ir 
ilveisen (914) suteikiamu 
neparankumo.
įlydoma j kaip galima 

mano metodą. Visi skau- 
]>0 i juoduojami ir deginami sularko- 
atvedami i sveika stovi suteikiant

Ne vienas nėra geriau įsirengęs su- 
pasekmes, kuriu jus norite už tokią 
kaip galima trumpu laiku . Mano 
incfodos vadovauja, kitos — paseka.

Ar Jus Turite
P R A R A H T A S G V VU MAS.
mus

)iuu

Mano gydy- 
šiante atsitikime daug sugrąžina } 
sveikatą, ji atitaiso dalis ir sustip
tą narius
flj ir 1’USLeS kliu(|s greitai pa

einama. Daug, žmonių kenčia nuo 
ligos ■'delei neteisingo gydymo ttilų 

privediakų ligų. ,
RECTAL LIGA. Raudonoji gysla, fistu
la, ii- tt. ovdoma be skausmo arba pjovi
mo. Jeigu jus kenčiate nuo kokios nors 
Rectal I.liūties, ateikit ir leiskit man pa 
rodyt jums ka aš galiu jums padaryti, ir 
kaip tai yra lengva.
STRICTURA. Mano nai/ja metodą gydy
mui strictures atdaro kanalo ir tekėjimo 
v.rinos, nereikalinga didelio tyrinėjimo 

vienas gydymas kartais su- 
pasekmes.

ORCHHIS, SILPNUMAS, 
u r įsos, žaizdos ir tt 
pasekmingai vMiausotmis 
mbtodomis už žemiausią

bei- pjovimo, 
teikia jums 
HYDH0CYLE, 
NU TEKĖJIMO 
viskas gydoma 
nicd< raiškomis

nebuvote gydytas, kodėl ne 
ofi»ą ir patyrimą* sutelkti 
k</ jus kentėjote, ui noriu

Mano gydymas gelbsti, kuomet kiti nepagydo; jeigu jąs 
atsiduoti j rankas sperialisto tokio, kuris turi gersi {rengtą 
jurus pasekmes, kuriu jus norite. Nežiūrint kaip ilgai ir nuo ... _
pakviesti jus į mano ofisą ir pavelyti man pnrodyli jums ką ai guliu juras padaryti. 
Mano N-R-ay egzaminacija dažnai atidengia sUivj, kinio kiti nepastebėjo, mano labora
torija rr vaistu skyrius yra prirengtas iki mažiausio mažmožio ir meno tlftoas uiisfko 
prietaisus suteikimui jums-tų pačių pasekmių, kurių jus norite. Neleiskite aavo pini
gų iigten be įgijimo pasekmių, aš nieko nerokuoju už pasitarimą ir visą eg ra m tnat1j<* 
ateikit ir pasipasakokit maa^savo negales.

Dea”oSrnMSthreet PfOf. DOCt(H Boyd
Ofiso valandos: K asdic 9 iki 4 ir 6 iki 8. Ncdėldien. nuo 10 iki 1 liktai

Prieš Pačios Office
CHICAGO

Prieš./ Kaspines arba Pilvines Kirmėlės
'Fukstančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok patįs 

apie tai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kitų ligų ir

glėvėtos išnirtos, paeinančios iš kaspininės kirmėlės dalies.
žmonės sergą tąją baisia liga, paprastai jaučia didelį skaudėji

mą pilve; jiems rodosi, tartum kas iš viduriu slenka augštyn f gerk
le. verčia vemti, lankiai niežti nosis, ir mėšlinė žarna, neturi noro 
valgyli, naktimis negali užmigti, jaučia didelį nusilpnėjimą, kar
tais labai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurių sukietijimui, gal
vos skaudėjimą, spingimą ausyse, taip-jau skaudėjimą po krutinę.

Daugely j atvejų įvyksta nervų suirimai, kraujapludis pas mo- 
leris, nrreguliariškurnas andrapaniu, traukymas ir pagalios bni- 
siausia liga — nuomiruirs.

Jeigu kas lokius apsireiškimus Imi. tai be abejo jis turi kas- 
pininę kirmėlę ir jeigu nori iš to išsigydyt ant visados, per kokias 
penkias (5) valandas, tegul tuojaus kreipiasi pas mnae.
T"*^**** UO’1 » 4 U-u l‘k32 Milwaukee Avenue JH?C cl 11/JTs. Ci: JL Inejinias nuo Ellen Street

Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare,
nedėlioinis ir šventėmis, nuo 9 ryto iki 12 pietų.

i

Jums nereikia mok eti dolerio 
i k f ne bu site i š gy d y I ; \ f

ga, kurių aš daug kartų nebūčiau gydęs,
pajaučiamas įmo mano gydymo yra pasakinė mano ilgo

ne ir aš negaišysiu

Dr. F.L. Talcott
Specialistas

Del vyrų ligų.
Greitas pagerinimas 

tyrimo. Be gaišinimo mano laiko spėliojimui, aš pradedu like
liu pasakyti jums i keletą minučių, ar aš galiu jus išg\d\ti ; 
sų ir savo laiko, jeigu yra abejone.
Aš turėjau puikausią pasisekimą Įgijimui greitų pasekmių.

\iv- rvi«nk-nwnfo»i Ltvdau dabartines ir užsiseneius'as lietis, s\ubili. Krauk

ga-
ju-

nutjatii.es
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Pardavimui

PARSIDUODA BUCERNf

Chicago

EXTRA

nežiūrint

Reikalavimai DAKTARAS
Soeclallstas

VYKŲ VARGAI

Garsinkis “Naujienose

Kalbėjo apie bankų saugu 
Nupeikė privatiškus bau 

kaipo nevertus užsitikeji

American School 
<J Languages

Specialistas moteriškų 
vyriškų b' vaikų ligų

1878
2054
1045
1510
2880

1644
1886 
2612 
1217
1882 
1818

twn
Makyfcfe

bausuola 
Kryžių.

Viskas

GARSI SANTOS KAVA 
Visur parduodama po 28c ir 
i 1G Li C> ft • • • • -• ft—• ftJ^ wxrft .«•

su jauna 
■ kabaretus, 
dvoj, apart

0r. A. (.EPŠTEIN
GYDYTOJAS irCHIRIRGAS

WEST SIDE 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av.

W. Madison St.
W. Madison St.

s, draugi- 
Io biedno 

Kur ten 
boboms!

SKYRIUJE reikalo 
ir me] 

btuvėse.

PLUKI VIETA išrandavojimui ka 
įbariu 
ii, II kambariu, eleklrik 
č, garage 
r.vnais pinigais

PASIRANDAVOJA garage del 2- 
iy mašinų.
1921) Canalport Ave., Kampas String

W. OhicMio Av, 
Blue Island Av. 
W. North Av.
S. Hoisted St 
S. Halsted lit.
W. 12th St.

Kai sulų, is namų 
mtaijjas daikt 
creine (lomos

pietų, ir
3110

merginų prie 
mo-

Kiekvienas darbininkas vyras ar 
moteris gali pats turėti nuosavą 20 
akrų ūkę su viena karve, viena kiau
le, 20 vištų, 100 vištukų ir būti ne
priklausomų $1.00 inm!okSti, $1.00 j 
savaitę? Del platesnių žinių rašy
kit į “Naujienų” ofisų L. 2., Chicago.

turinti nusiųst S. L. A. prezide
ntui, kad šis varde Amerikos 
lietuvių užreikštų prez. Wilso- 
imi kuodidžiausią savo simpa-

REIKALAUJAME patyrusių vyrų 
del apdarymo dešrų ir dirbti lauke 

kaipo pardavėjas. Atsišaukite Sfe- 
redoje tarp 0—-8 vakaro šiuo adresu 
3735 So. Halsted St., Chicago.

išeiginis arklys. Esą jis jokiu 
budu nesutinkąs su tuo nubalsa- 

važiuoti

REIKALAUJAMA patyrusių 
plovėjų.

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

REIKALINGAS vyras su 
prie abelno namų darbo, 
puikius kambarius—gazu 
flata už dykų. / 
1022 So. Robey st., Chicago. K.NURKA1TIS O.D.

Optametristas ir Optikas 
Pritaikau akinius pagal 

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

Tel. Humboldt 4613

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

nn-
zaunos neini ikiuo su- 

radosi

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

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

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

Arti Lake St.

PLATONIŠKAS” DRAU 
GAVIMOS.

REIKALAUJAMI 
lengvo fabrikus darbo 
kestis nuo pradžios. Pakeliama po 
poros savaičių. Darbas lengva iš
mokti. Nereikalinga anglų kalba. 
Atsišaukite bile dienų.

AMERICAN CAN CO., 
3951 So. ("anal str., Chicago, Ill.

piergaų ir prane.se 
laikraštis, klausius jo, ką maną 
lietuviai apie paskutiniuosius

įvairiems da- 
>yklose, namų

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroa 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003 3039 S. Halsted St., Chicage, I1L

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Geriausio* 
rųšies, 10c ve 
•tčs, parri- 
žuoda už ,.

REIĘALAUJAM
prie moteriškų drabtižių darbo, taip 
gi operatorių ant mašinų. Darbas 
ant ilgo laiko. Gera mokestis. Rei
kalaujam daug merginų finišerkų.

L. KASPER,
3117 Wentworth Avę, netoli 31st St.

REIKALINGAS patyręs Bartender 
ris. Vidutinio amlžiaus. Geistina kad 
mokėtų susikalbėt lietuviškai, len
kiškai, angliškai ir rusiškai. Geram 
vyrui gera mokestis. Vieta pastovi. 
Kreipties adresu: 726 W. 119 St., W. 
Pullman.

WISSIG, 
ssno kranu?

vakar 36 kuopa “Mildos” sve 
taineje turėjo savo mėnesinį su 
sirinkimą. Susirinkimui baigia 
uties Dr. Zimontas išsitraukė po

pilnai pritardamas įnešimui, dar 
nurodė, kad visame esu vokie
čiai kalti ir Wilsonas gerai da
rus, neapsileisdamas jiems. Dar
gi Roosėveltas — tas Wilsono 

girdi nori kariaut su 
is eiti 
kale”,

REIKALINGAS barberis. Darbas 
nuolatinis. Stanley Buitkus, * 
2409 So. Hoyne Ave. Chicago.

Phone Canal 6146.

»ti sankrovoj. Al
M. Fradin 

1889 Milwaukee, Ave„

dienų.
#vdo arti Kedzie Avė 
taago, III. /

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

Vaiky skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ųfisuose, 
pasiuntinėjimui, mobilities Įvairių a- 
matų etc.

MOTERŲ
ma moterų 
rbams
darbui, plovėjų, skalbėju ir k

a Dr.M.Stupnicki 
<5 8109 So. Morgam SL, ChlcmgOo 
g VALANDOS: nuo « iki 11 H- M ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

tin,a tik, ar jam pasiseks rasti 
tarp lietuvių tokių neišmanėlių, 
kurie pritartų jo rezoliucijai.

Vėliaus trumpą prakalbėlę su
sirinkimui pasakė adv. Bradchu-

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianų su 25 m. gvarancija už $ 115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $50.00. Šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti 
kur jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Persiduos taipgi po vie
nų. Atsišaukite tuojaus. Gyveni
mo vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 
22-ros gtv., Chicago, Ill.

PARSIDUODA 4 automobiliai:
1, Wenton Limazinas;
2) Packard Limažinas;
3) Lozer vasarinis;
4) Catileg Trekas, geras del duo- 
niaus arba bdčernės. tVisi keturi 
automobiliai yta vartojami kasdie. 
Parduosiu pigiai, nes einu į kitų už
siėmimų. F. STUPĖLIS,
1715 W. 46 St., : Chicago, Ill.

Tel. Yards 7158.

ARBATA
Pri Iranian- 

tia, G varan- j| i 
luotą, vertės fl I 
0c pars Jduo ■ ’

REIKALAUJAMA: šimto skaisčių 
merginų dirbti prie ‘šSausagc Cas
ings”. . Pastovus darbas, gera moke
stis,\ puikiausios dirbtinosios vietos, 
poilsio laikotarpiai rytų ir po pie
tų. Atsišaukite į superintendento o- 
fisų. OPPENHEIMER CASSINGS 
CO., 1020-8 West 361h Street, Chi
cago, Ill.

PAJIEŠKAU DARBO i bučernę, c- 
sų dirbęs 1 metus tų darbų; kalbu 
lenkiškai, angliškai ir lietuviškai. 
Kam bučiau reikalingas malonėkite 
tuojaus atsišaukti laišku į “Naujie
nų” Ofisų, A. A.

Almėtais. Galų 
r gi na. Tūlam laikui prabėgus, 
ji apgailestauja, kad užsidėjo su 
senu kavalierium, Ik I pravi-

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
79 W. Monroe St., lįįj.

Chicago, Hl.
Phoned Centra] 6107 ir 8168

visai neuzsimi 
narna apie meilę, lokiuose a 
vėjuose juos taukiausia riša ii 
doniavimas kokiais nors dah

cysti. Esą jis lankiai su mer
gina pietavęs, lankęs* teatrus, 
kabaretus, bet tai daręs tik lo
dei, kad jis mėgęs ją. Girdi, 
tarp mudviejų nieko blogo ne
atsitiko.

Kaip tas dalykas užsibaigs 
parodys ateitis. Visas tas daly
kas dabartės atsidūrė teisėjo 
Stalk rankose, kuris sako, jog

PARSIDUODA šaliunas geroj vie 
toj prie didelės dirbtuvės. Bizni: 
gerai išdirbtas. Parduodu dėlei ne 
sveikatos.
4209 So. Kedzie avė., Chicago, HI 

Phone McKinley 4617

PAS1RANDAVOJA 5 puikus kam
bariai labai pigiai. Ndrintįs gerų, 
šviesių, švarių kambarių, teiksitės 
dsišaukti tuojaus.

K. Jamontas
1840 S. Halsted St

OJfisnt* ir Gyrenimmii 
3600 S. Halsted SL, kamp 36
Ofisas atdaras iki 10 vai ryto, 1—8 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

anl visados suprasti, jog viešuo
se klausiniuose negalima viena 
karia vimiaip nutarti

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

šviesus gyvenimas arba fla- 
i, maudy- 

visi įrengimai, apie $300 
likusius pagal įš

alę; kaina $2,500. McDONNELL, 
630 W. 38 Str., Chicago, Ill.

Pavyzdžiui, paimkime Isaac 
Newmano atsinešimus su Sadie 
Weisbaum.

Tos nešies žino 
tinti, kad tai buvo “platoniškas 
dra uga vi mos.” Aš nieku budu 
nepatikėsiu tam.

Jeigu merginai butų mažiau 
negu 18 metų, aš žinočiau kaip 
pasielgti su Newmanu. 
mano tyrinėjimai i>arod( 
Sadie turi apie 19 metų, šiame 
atvėjyj aš nieko negaliu padary
ti Newmanui, nors aš esu tikras

PARSIDUODA saliunas lietuvių 
ir svetimtaučių apgyvento] vietoj, 
prie Crane dirbtuvių. Pardavimo 
priežastis — savininkas išvažiuoja į 
lota miestų. Kreipkitės šiuo adresu 
3953 So. Kedzie avė. Chicago, 111.

Phone Drover 2815.

kais, kaip lai: literatūra, menas, 
muzika, visuomeniniai klausi
mai, teatras ir tt.

Bet jeigu žilas vyras tvirtina, 
kad jis susidraugavo ir palaiko 
platoniškus ryšius su jauna me
rginti, vardan kokių tai bendrų 
idėjų- jis meluoja. Tokiame 
atvėjyj kabaretai, vynus ir že
moji rųšies muzika neturi vie-

Pa j ieškau Barboros Miekaitės ir 
Jono Varno; abudu iš Liavikaimių 
sodos, Šiaulių apskričio*, Kauno g. 
Meldžiu atsišaukti, kad ir apsivedę.

L Jankūnas,
570 W. 18 St., Chicago, Ill.

šeimyna 
Duosiu 

šildomų 
Atsišaukite tuojaus.

M Ruboii" 902-904 NMJorud Lif« Bld«,( 
B 20 So. L» Sali* SI.., (JhicHM-o, JIE 
() Toli Gentini 0890-6881. Atdnrn: IK»r- 
A ninko, ketvergo ir mubMto* yakarnla nuo 
B 6 iki 8 vnl. vnknro, pu numerio: 
O 1566 MILWAUKICK AVJK., CMe»*e, 111. 
A Tu) Humboldt »7.

ixewman teisme pasisakė esą 
45 metų senumo našlys ir turįs 
3 vaikus. Jis tvirtino, jog jo at
minėsimai su Weisbaum buvę

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTIST*

Valandų*: mao I ryto iki • V|9b 
Nrdrliondi pagal inUrjin*.

vieno Hotschildo kompanijos 
departamento. Weisbaum dir
bo jo departamente. Ji yra gra
ži mergina, todėl ir “bosas” tei
kėsi atkreipti savo “maloninga” 
akį. Jis dažnai kalbindavo ją.

Laiks nuoToliau — daugiai 
laiko pakviesdavo 
ti arba teatram 
lenkdavo nei kabaretų. Vien? 
gražią dieną jiedu pietavo kal
tu, įsigėrę vyno, nuvyko tea t ra n 
kabaretai^. Mergina 
svaigo. Kada ji atsipeikėjo, j 
pasijuto beesanti nuoga Harr 
Moir’s hotelyj.

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

10 kanj dirbtuvėj
1 skardžiaus

1 kurpio ’
1 fotografo
1 mašinisto
1 poliruotojo
J prie rakandų apmušimo
4 prie Gordon fyderio
1 prie aukso žiedų dirbįpio.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin-

fondii ir trečias— per Kaudoną- 
Vileišio, šaulio, Bir- 

Kairio vardais. Nu
siųsti per Raudonąjį

♦’f'*’5’-* ’S’ ♦df3 ’U’ ♦ C'

I
 PIRK SAU visas Plumbavoji- 

mui reikmenis tiesiai už “who
lesale” kainas. Mes parduosi- , 
me visiems.

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

1637 W. Division st., Chicago,
/ Cor. Marshfield Ave. •Kalbama lietuviškai. ,

• 4’* *&< ♦‘‘S* »* fI* * •ft**® 4* ® 4* ♦ 4

pertraukimą ryšių su Vokietija. 
I’am laikraščiui jisai išreiškęs 
tiktai savo nuomonę, o kas del 
visų lietuvių, tai jisai manąs, 
kad jie esą prez. Wilsonui prie
lankus ir jie jie galį tik išerikšti 
jam savo didžiausią simpatiją. 
Wilsonas, esą paskirdamas Lie
tuvių Dieną, išgarsino Lietuvoj- 
vardą, taigi ir dabar, girdi, jei
gu mes išreikšime 
tikimybę ir sinųiatiją, tai ir ve 
lietuvių vardas praskambės ang
lų laikraščiuose, žodžiu—auksi
nė proga išsigarsinti, pasirody 
svietui, jog mes, lietuviai, nesa
me kokie baigštuoliai, bet — 
“smat” vyrai. Popiergalyj ji? 
sakos turįs surašęs jau ir tan 
tikrą rezoliuciją, kurią kuopa

Dr. G. M. Glaser
Į Praktikuoja 25 melai.
Į Gyvenimas ir Ofisas

Morgan St., kerte 32 »L 
Chicago, III.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyrišky ir Vaiky 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

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

'Telephone Yards (f87

NORTH BLDB 
4M W. DlrhįMi 
720 W. North Av. 
ee Av.
1244 Lincoln Av< 
UIS N. Olarit

On Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

VALANDOS: 9—11 iSryto;
2—5 po pietų; 6—9 vakare. 

GYVENIMAS: 3341 So. Union Av©
. Tel. Yards 537.

GerlauslH 
Jankes, suly
ti nk bu bent 
tokia, % »v

SOUTH BID»
Wentworth 

>427 B. HabUd 
472V 8. Aublhnd

S. L. A. 36 KP.
SUSIRINKIMAS.

Lietuvių “militaristai” gavo 
didelę nosį.

prasižengi mus.
Klausimas liko pastatytas bal

savimui. Nubalsuota vakaras
Tuosyk vienas

trypti, kaip

priešas, — 
vokiečiais 
karėn. žodžiu, vienas 
antras “zalatino”.

Bet visos tos mūsiškųjų 
Ii ta ris tų 
sirinkusiųjų. Jų tarpe 
užtektinai sveikai protaujančių 
žmonių, kurie 
kad šitokiom 
lietuviai ne naudos, o blėdics tik 
gali sau pasidaryti. Buto buvo 
paaiškinta, kad, jeigu Amerika 
gabeno amuniciją ir niaistą tal
kininkams, tai vokiečiai buvo 
priversti paskelbti jurų blokadą.

Dargi rimtesnieji tautininkai, 
kaip adv. Bradchulis, p? Dami
jonaitis ir kiti, nurodinėjo pa
vojingumą tokios rezoliucijos.

Kaip jati buvo rašyta, pabai
goj praeitų metų buvo tyrinėji
mas paleistuvystės klausimo. 
Daug paleistuvių buvo iškvosta. 
Jų gyvenimo istorijos mažai 
kuo skiriasi. Visos jos skundė
si, kad jų nupuolimo priežasti
mi buvo nepakenčiamai blogos 
gyvenimo sąlygos. Be to, nepa
žindamos gyveninio jos lengvai 
tapdavo ištvirkėlių aukomis.

Štai vienas pavyzdis.
Sadie Weisbaum, 19 melų, 

2515 N. Mozart, išėmė Ava ra n tą 
Isaac Neumanui, manadžeriui

Liuosybė laikė mėnesinį susirin
kimą, kuris ivvko sausio 27 d., 
Cbernausko svetainėj.

'tarp kita ko nutaria sureng
ti balių. Z. Burba įnešė, kad 
balius butų rengiamas gavėnios 
laiku. Kilo karštos diskusijos. 
Karštieji katalikai šoko visomis 
keturiomis prieš tokį įnešimą, 
(iirdi, mes negalime daryti tai, 
ka daro socialistai. Tai busią

Telephone Di'over 9693

Dr. A. A. DOTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialbtav Motoriihų. VyrlŪf, Valb« 
Ir vinų chroniikų lira.

Yalandoa: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. NedelioDiiH 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

Elektrišku Diagnoza b Gydymas 
SpecialiŽka medicina nuo 

užnuodijimo kyaujo
Vatidenala medajea įlapUm Ilgom

2059 W. MADISON ST., kampa 
Hoyne Avc., virį aptiekop

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAI 
turi skaudančias arba silpna* akla, 

kkIvoA Bkaudčjinuį, atsilankykite pa* hmkm 

Dr. W. Yuszkiewicz
I ] 11 M ii w » u h ee A V*.

Velsndo* : Nuo V l yto iki t vakar*. 
Nedčllomli! mio » ryto iki 1 po

Phone: Yards 4817
AKIU HTJKCJAL1HTAR

Akla I Segėki įBUojam DYKAI
Vnlnndoe: Nuo 9 ryto iki > v h kare; n*4*t t* 
tuin )ni<> JO ih) J2 dien*. 4

4849 H. AHHLAND AVJR., 47 Bt.

SVIESTAS
Geriausios 

unetonos, ge- « a 
reenis, negu jr| g f 
<ur jus | Į,
it gauti ..

Ii nusipirkti už 100 dot. serą. 
Kalbėjo gerai (Kas nepažino p. 
Bradcliulio, galėjo pamanyti, 
kad tai kąlba kokis priv. bankų 
bombarduotojas iš “Naujienų”). 
Viskas buvo “orait”. Tik vienas 
nenuorama kur ten iš kampo 
atsiliepė: “Labai puiku, bet ko- 
d^l p. advokate tokių dalykų 
mums neaiškinai koks metas at
gal...?” — P-as Bradchulis pa
siteisino — kad nieks jo nepra
šė aiškint. Kitam kampe vėl 
kas ten bumba: “O kas gi dabar 
tamstos prašė “prasergėti mus 
nuo privatinių bankų ir girti — 
tuos ‘šėrinius’-valstybinius”. Kai 
kas gardžiai nusijuokė..

kas negražu. Minėtoji draugi
ja prieš Kalėdas parengė vaka
rą. Pusė to vakaro pelno buvo 
skiriama sušelpimui del kares 
nukentėjusiųjų. Bent taip skel
bė plakatai ir pranešimai laik
raščiuose. Gryno pelno liko 
$101.80, tuo tarpu nukentėju
sioms paskirta^vos $17 su keliais 
centais!

Kaip pavadinti 
mas? Vadiuiasi, 
patiešysi, neduosi 
si. Kitokiame atsilikimu gal Ii 

ir ne lai]) baisi 
ji tiesiog nepaken

REIKALAUJU bučeriaus, atsakan
čio savo darbe. Tuojaus atsišaukite.

. M. R„
732 W. 19 Sir., Chicago, Ill

automobiliuj, perka jai gėles 
už tai užmoka?

LMVvras! Ne! Vvras nemol
mser

OAL.WTAJ&

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba kieme
KORESPONDENCIJINIS SKYRIUS.— Kiekvienas gali Ii mokti 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose ii lekcijų sutaisytą 
ypač tam tikslui, šis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progoe Ian- 
kyties { mokyklą ypati&kai. Geresniam persitikrinimui,* siun
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaižkinimų KATALOGA 
DYKAI. Rąžyk laišką tuojaus; indčk dvi markes prisiunttmiri 
KATALOGO^
KLEBU SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti J musrj mo
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines k les as. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del p radi i amok* ih| 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprairtautieuM 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietu v likai
Dvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 47th Bt.

Laiškus Adresuokit: American School oi Languages, 1741 West 47th St., Cbicagu, HL

PAMRANDAVOJA fialas, 4 kam- 
>ariai, Mcklrikos šviesa, ir inaudy- 
te, ant antro flioro. Randa $15.00. 

Navininkas gyvena ant pirmo flio- 
J. Masalskis, 

Richmond St., Chicago.

I
Telox>hone Humboldt J27S 2

M. SAHUD M. D. >
Sena* Rusas Gydytoja* fr Chirurgas, c 
Specialistas Moteriškų, VyriMkų ir Vai- ;Q 

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee A ve., į

Kampas North Av<t, Kambary* SOfl. 'i 
VALANJIOS: 8:80 iki JO ilryto;

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare. £

rezoliuciją balsavo 3: — abu 
du dentistai ir vienas šiaip žmo 
gus, o prieš ~ apie 40

Beto Zimontas ’y—

» M. HEBZMAN l 

Jį IŠ RUSIJOS 2 
ft Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 0 
A tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- T 
D gas ir akušeris.
ft Gydo aStrias ir chroniškos ligas, vy- O 
A. rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias T 
U metodas X-Ray ir kitokius elektros 
ft prietaisus. Q
A* Ofisas ir laboratorija, 1025 W. 18th * 
Of St., netoli Fisk St.
ft VALANDOS / Nuo 10
$ 6—8 vakarais. Telephone Canal
£ Gyvenimas, 3412 S. Halsted st 
’t Valandos : 8—9 ryte, tiktai.

žmogaus apeliaciją, 
žmogus įtiksi visoms 
Reikia pasakyti, kad 
draugija turi nemažai susipratu 
šių narių, kurie nebepaiso viso 
kių burtų... ir kurių pačios irg 
su sensti moters.

P. Rudokas.

Kuii. Mindaugio draugija sau
sio 27 d. I). Shemaičio svetainėj 
laike savo metinį susirinikimą. 
Svarbiausis dienotvarkes klausi
mas buvo pinigų siuntimas del 
kares nukeutėjusiems Lietuvos 
gyventojams. Buvo trįs įneši
mai. Pirmas, siųsti per L. Š.

Prirenka visiems tinkamu* akiniu*, «*r*a*L- 
nuoja ir patarimus duoda lykai.
7H(: hh Milwnukcr . .'’ii (Tirs** A V». > 
lubos. VALANDOS’ Nuo 9 išryto iki vak»» 
j ui Nt.'kihic !J iiiiki 3 im>

Tol. Hayznarkwt 24.1f 4.

REIKALAUJI AKINIŲ .
kruti galvon Nkbudčjini$, 
nuoIatOH Tnu krinta ifr ’M
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga j kruv%< 
spauda rodosi 'J’au dviguba, 
turi uždegimu akių,
tau skauda akys nkaitant »rl)x siuvamu twtai 
iikalingas akinių.

Duokite Mpzhirčli savo akis specialistui akių, kuris iuri 15 "iriu pa
tyrimo Sv. Vaitckans parapijoje. Sliklai Alifnoli sulig Jumj »ki<j ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

uJOHINJ J. SMETANA
rEMYKIT MANO UŽKAS A 

IHOIJFJJ AVĖ.
Kampus 18-tos gatves Ant Plati
Valandos*: nuo 0 rvto iki P va. Nedaliomis nuo V nito iki 1.2

. Tel, Canal 5335

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UZSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speaiališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslė*, uinuodijhną kraujo, odc« 
ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, aerklė* 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, a trik i U* čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gąll padaryti. Praktikuoja r daugeli metų ir 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

10 iki 8 val vakare. NedėlienTis iki 12 diena.
1900 BLUE ISLAND AVE., kampan 19 tos g»L, viršuj Rankos. Tek C*ne) KM* 

TII . nni—ej. jjijuiii_B|u_ii__a_l_LI_l_tjNu_LJ_u__j_|__l_u11^_

TURTU paaukauti $165 seklyčios 
seta vėliausios stailes už $32, valgo
mojo kambario stalą ir (J krases už 
$20. Karpetas $10. ĮLoTmodoš, bra- 
sinės lovos, paveikiai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas už pirmą pa
siūlymą; $225 victrola ir rekordai 
—*»• už $50.

Vartoji vos 
3019 Jackson

Chicago,- v, \ j

jis netikįs į Newmano 
šką“ draugavimą.

“Penkių ar šešių d< 
tų vyras, kuris eina 
mergina į tea Irus ir 
turi ką nors kitą gi 
platoniško draugavimo 
reiškė Stalk šeimyniški 
teisme.

REIKALINGA jauna mergina dir 
Į. Atsišaukite tuojau:

prane.se



