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Vokiečiai nori taikyties so Janitorių ir langų plo 
vėjų streikas plėtojas

imi jon. Tai jums nekainuos •K
nei cento. Bėt užtai laimė-

Suv. Valstijomis Janitorių ir langų plovėjų 
—vyru ir moterų — streikas • Z i- „ K

Austrija taipgi stengiasi 
vengti susikirtimo

IS

Kaizerio stovyklose konferencija; 
tariamasi permainyti jurų politiką

Milžiniškas gaisras amunicijos dirbtuvėj

mitetas sako, jogei vyriau
sia šio streiko priežastis yra

i —neapsakomas brangumas 
visiems gyvenimui reikalin-

> giems daiktams. — Tik pa- 
i mislykite, sako jis, pragyve
nimui reikalingų daiktų kai
nos pakilo nuo 50G iki 100 
nuošimčių! Tuogi tarpu da
rbininkų algos pakilo vos ke
liais nuošimčiais. Samdyto
jai tečiaus nekreipė Į tai jo
kios domes. Jiems mat nc-

pintos pastoviu darbu ir tin
kamu atlyginimu. Todėl — 
tegul nei vieijos jūsų nesto- 
kuoja susirinkimuose!

Visi už vieną, vienas už vi
sus — tebunię musų obalsiu.

Streikininkų komitetas.

AMERIKIEČIAI APLEI
DO VOKIETIJA.

f

— Subatoj, kaip ateina ži
nios, Amerikos ambasado- J •

VOKIETIJA NORI TAIKY- MILŽINIŠKAS GAISRAS
AMUNICIJOS DIRB

Šveicarijos ambasadorius.
kurs dabar atstovauja Vo- PITTSBURGH, Pa., vasa-

pame! Šitų nebepakeliamų 
gyvenimo aplinkybių spiria
mi darbininkai ir nutarė pa
reikalauti pridera moatlygi- 
nimo už savo sunkų ir dau-

Istijų konsulių, Amerikos 
korespondentų dar kele
tas ypatiškai jam pažįstamų 
žmonių. Daug amerikiečių

gtone, pranešė užrubeži- 
nių reikalų departamen išdirbinėjusi šiuo laiku amu- 

uniciją Europos valstybėms,
permainyti savo jurų peli

t i jomis.

rio 12. —
•kiet ija padalius c
kus žiiigsnius, id
i ka rėš su Suv. V.

kiul R i tter, šveic;

m t
u

šiuo lai-

jos ambasadorii v
bar atstovauja

i mainyti

12. — Šiemet, delei gabeni- 
mo risai keliais amunicijos 
talkininkams, šios šalies žmo

link amerikiečiu.
liai pilni gabenamos amuni-

jos pojurinių laivu veikimo 
nežūtu amerikiečiu. Ji be c lyj miestų nebeatvežama an

glių. daugelyj miestų nebe-

am s.
Liter i smulkmenas

gyventojams, kad ėmė spir
ti valdžią kaip nors imti na
gai! geležinkelių kompani-

rnas tuojaus 
sekretoriui I

- Pranešimai Vienuos

sadorium.

vairus, p lau k i o j a n t i em.s 
duržemio juroje. Aus

>ė i žmo- v
Ji sušau-

sės
niu €.
kė geležinkelių manadžerius 
ir prigrąsino aštriomis bau
smėmis. Pastarieji gi pasi-

savo patarnavimu šios

>

Protestas prieš 
karę.

Prakalbose, kurias vakar 
parengė Progresyvio Lietu
vių Moterų Susivienijimo 9-

nėję, kertė 48-os ir Paulina

testuoja prieš Amerikos plu- 
tokratų mėginimus įvelt šią

Gana jau to kraujo lieji
mo, kuris tęsiasi Europoje

Iš Darbo Lauko
< Wil

DARBININKAMS.

WASHINGTONAS, vasa
rio 12. — Kongresmanas A- 
damson pa m e t ė s v a j o n e s

CUMBERLAND, Md., va 
sario J2. — United Mine Wo- 
rkers unija atidarė šiame 
mieste savo skyrių, kad iš

g

į

į

darbą. Unijos išstatyti rei
kalavimai yra: janitoriams 
70 dol. mėnesiui, langų pjo
vėjams — 75 dol. Moterims 
janitorėms reikalaujama 50 
dolerių mėnesiui, grindų plo 
vejoms — 25c valandai.

Tegul dabar pagalvoja by 
vienas protaująs'^ Chicagos 
gvventojas — ai* tie musų

nas doras ir save gerbiąs 
žmogus sutiks su mumis.

Norėdami .. surasti A para
mos šitiems teisingiems mu
su reikalavimams, subatoje

vą, p. William H. Thompso- 
n’ą, kuris, sakosi, stovįs jį 
rinkusiu darbo žmonių inte- 
r esu sargyboje. Bet iš ten 
mums pasakyta, jogei nepa

irs t i musų 
Tai, girdi, 

. Vadinasi, 
“neturbacy- 

“poną majorą — jis ne

pasiskundimo!

jo nosiai... Jam, vadinas, 
negalvoj, jei 3000 vyrų ir 500 
moterų, nebegalėdami pakę
sti samdytojų užmačių—na-

prideramo

D a r b i n i n ka i i r dar b in i n - 
kės, laikykimės tvirtai! Per
galė gludi mumyse pačiuo
se ! Lankykime susirinki
mus, kvieskime juosna savo 
draugais ir žiūrėkime, kad 
musų tarpe nesirastų išda- 
v i k u -s t r e i k 1 a u žiu! M u s u

t VU

vienybė privers galų gale 
sa md y t() j u s i š p i 1 d y t i darbi
ninku reikalavimus. Strei- c

kininkų susirinkimai atsibu- 
na kasdien numeriu 230 N.

T

į■—-----
Tvirtinama, . kad garsioji 

vokiečių pirklybinė sub- 
marina Deutschland ran

Buttler, Columbia universi
teto prezidentas, pasikalbė- 

užreiš- 
kė, jog; vokiečių pirklybinė 
submarina Deutschland yra 
pagauta ir randasi viename 
Anglijos uoste. Kartu su

marinų. Gi išviso, nuo ka-

sugavę apie 200 vokiečių su
bmarine.

Buttler sakosi sužinojęs 
apie Deutschland likimą iš

KAREIVIŲ MUNDIERUS
VELKA AMERIKIE-

nekaltu žmonių gyvasčių žu
dymo ir našlių ir našlaičių 
ašarų! Traukt dabar į tas 
skerdynes da ir šią šalį bu
tų didžiausia beprotystė ir 
nusidėjimas.

Amerikos darbo žmonės 
neutri jokio reikalo aukaut 
savo gyvastis už amunicijos 
fabrikantų, maisto spekulia-

pelnus. Tie lobininkai vi
suomet skriaudė ir engė čio
nai darbininkus; jie badu 
marino Amerikos beturčius, 
išgabendami maistą kariau
jančioms valstybėms. Tad 
tegul jie patįs dabar ir eina 
mušties su kaizerio tarnais, 
kurie nori užkirst kelią jų 
prekėms į Europą — bet ne

nasrus.
..Amerikos ir Vokietijos 
darbininkams nėra jokios

kitus. Visų šalių darbininkų 
reikalai yra vienodi; visus 
juos kruvinai išnaudoja be
sotis kapitalas. Todėl jie iš
vien turi kovot prieš savo iš-

naudojimo sistemą.
Susirinkiams pasmerkia

rie po “patr iotizmo” prieda
nga kursto karės liepsną. 
Susirinkimas pasmerkia ir

pitalo pataikūnus, kurie “pi- 
’ liečio pareiga” stato prita- 

natan įnešta bilius, kurio ti- rimą karingajai kapitalo at-

WASHINGTONAS, vasa-

Musų pareiga, kaipo šios

’ kaut pragaištingai valdžios 
| politikai, 1x4 visa energija

tijose atsargos armiją, susi
dedančią iš 4,000,000 vyrų; 
Be to, sulig įnešto biliaus 
kiekvienas šioj šalyj gimęs
vaikas, kaip tik jis pasieks
19 metų amžiaus, tui ės įsto-' u| piezidentas, tegul kon- 
ti kariuomenėn ii joje isbu- j gresas, tegul visa kapitalis- 
ti šešis mėnesius, mokinda-!
masi kareivio amato. Ir dar 
tame biliuje yra punktas, 
kurs reikalauja, kad ateiviai 
amžiuje nuo 19 iki 26 metų, 
norintis gauti pilietiškas šios 
šalies popieras, turės taip
jau pirmiau atitarnauti ka-

9 M. ®nuomeneje.

ninkus tam tikru įstatymu 
susilaikyt nuo streiko, koliai 
bus tyrinėjama priežastis 
darbininkų nesusipratimų 
su kompanijomis.

Bet už tai Adamson patie
kė kongresui naują rezoliu
ciją. Toje rezoliucijoje ne
bėra punkto, kurs gintų da-

tyrinėjimo. Užtai šioje re
zoliucijoje yra pavojinges
nių dalvku darbininku rei-

< <• A.

kalams. Pastaroji rezoliu
cija reikalauja, idant butų 
baudžiami $100 pinigais, ar
ba 6 mėnesiais kalėjimo vi-

žinkeliais krasą,

jai.

didžiuma teisėjų ir yra ka
pitalistų samdytiniai) nepa-

sos gabenimui ir tarpvalsti- 
jinei komercijai?

N a u j o j i A d a m s o n o r e žolių-

imti valdžios rankosna visus

ir revepuolimas
Uncija, i:
kuoti po bausme $1,000 arba 
metais kalėjimo. Vadinas, <7 7

šiame atvejyje dar blogiau,

viais norima paversti.

m ai, kad suvaržius, kad kuo-

pradėjo smarkiausią kam
paniją, kad suorganizavus ir 
tuos mainų darbininkus, ku
rie dar prie unijų nepriklau
so.

vus pradėta nepriklausančių 
prie unijos* mainierių orga
nizavimo kampaniją.

vasario

rų darbas nebūtų ilgesnis 
kaip 8 valandų dienoje. Tam

moterų samdo.

SILVIS, ILL., vasario 12. 
— Rock Island Federated 
Trades reikalauja No 1. A.

kams pakėlimo mokesties 25 
nuošimčiais.

rio 12. — Valstijos legislatu
re]} įnešta bilius, kuriuo no- 
įima uždrausti darbinin
kams išeiti streikan toliai, 
keliai pirmiau tam tikra ko
misija ištirs streiko priežas
tis. O kadangi šitokios ko- 
misijos gali tęsti savo tyri
nėjimus ilgą laiką, tai strei
ko paskelbimą' ačiū pana
šiam tyrinėjimui kompani-

taip kad darbininkai netekę

HAMMOND, Indiana, va
sario 12. — L. I. L. Cohen, 
kontraktorius užvedė bylą 
prieš maliorių uniją N 460.

Ibė, kad Cohen neunijinis 
kontraktorius. Iš tos prie
žasties Cohen sakosi netekęs 
keleto kontraktų ir jieško iš 
unijos $$10,000 atlyginimo 
už nuostolius.

COLUMBUS, vasario 12. 
Savo brutališkumu, savo 
žvėriškumu streiko laiku y- 
pačiai pasižymėjo įvairiose 
vietose taip vadinamieji 
konstebeliai, arba, paprastai

Taigi šiuo laiku Įvairiose 
valstijose, kur dar jų nėra, 
stambiojo kapitalo samdy-
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kaip tik ir Columbus valsti
jos legislature)! Įneštas bi
lius, reikalaująs paskyrimo 
pinigų konstebelių policijos 
nusamdvmui ir užlaikymui.

V v

Valstijų darbininkai — vy
rai ir moters — yra p r i e- 
š i n g i karei!

Da rbo žm on ės re i ka 1 a u j a 
taikos.

šalin brolžudiškų skerdy
nių kurstytojai!

Tegyvuoja tarptautinis 
darbininku solidarumas!

VERTUS PILDYTI

T
V

rei-
Kobs Hall’ėj ant antrų lubų.

matiškų rysiu su Suv
ALBANY, N. Y., vasario

PASKANDINTAS.

kinese stovyklose, susirinko

u fr
it ■

$
A

4s/r

lės valdžios viršininkai. Ma
noma, kad tarybos eina apie 
permainymą submarinų po
litikos link neutralių salių 
laivų.

darbininkams patiems isi- 
rinkti žmogų, dirbantį prie

tyrinėjimą gyveni]
k me n ų pa b ra n gi m o.
kultūros departamentas ko
misijai šiame darbe prigel-

re “savo” žmogų ton vieton. 
Vienok darbininkai streiku 
privertė pripažinti jų teises 
jiems patiems rinkties 
žiūrėtoją,

J IEŠKO $100,000 VERTeS 
PAVOŽGTŲ BRANGAK 

MENIU.

legislaturon įnešta bilius, i- 
dant butų uždrausta darbi
ninkams streikuoti, koliai 
streiko ištyrimo priežasčių 
komisija ištirs visą dalyką.

vus, kiek kuris darbininkų

Pabaigoj praėjusio menesio 
čia tapo pavogta brangak- 
menų iš vienos ypatos už 
$100,000 vertės. Slaptoji 
New Yorko policija sakosi 
užtikus vagilių pėdsakus. 
Vienok kas jie tokie yra, po

licija to dar nesako.

tų.
Norime dar pasakyti porą 

žodžių musų draugėms mo
terims. Nesiduokite dumti 
akių kompanijų samdyti- 
niams bosams! Jie dabar ža
da jums visokių pagerinimų 
— streiko metu! — bile tik 
ius nestreikuotumėte ir ne- <7 C 
'stotumėte unijon. Jie mat 
ižino, kad paskui galės dubel- 
tai atimti už padarytas 
'“skriaudas.” Nebūkite leng- 
vatikės! Ateikite, streikinin
kų susirinkiman ir įstokite

CEDAR RAPIDS, Iowa, 
vasario 12. Maliorių unija N 
447 ..padarė- su kontrakto- 
riais naują sutartį, kuri su
teikia 4 dolerius dienoje ma
li oriams ir po $4.25 dienoje 
popierų išlipintbjams.

WASHINGTONAS, vasa
rio 12. — Aplaikyta žinių, 
kad galą sutikęs didelis An
glijos laivas Montola. Sep
tyni žmonės prigėrė. Mon
tola laivu važiavusiųjų tar
pe buvo ir vienas amerikie
tis, bet jis išgelbėtas. Mon
tola buvo laivas 8,500 tomi 
in talpos.

mas tas yra išleistas tikslu 
apsaugoti darbininkus nuo 
išnaudojimo, t. y. kad pačių 
darbininkų pastatytas:-) i 
žmogus pridabotų teisingą 
pasvėrimą iškastų anglių.

Kompanijai betgi šis ista-

rio 12. — Housesmith and 
Architectural Iron Workers 
unija laimėjo pripažinimą 
jiems 8 valandų darbo ne
žiūrint aršiausios samdyto
jų asociacijos ir pirklybos 
apsaugojimo tarybos opožjo- 
cijos.'

WASHINGTON , vasario 
12. — The Chamber of Com
merce metiniame suvažiavi
me pranešta, kad visos kapi
talistų org‘ priklausančios 
prie Chamber of Com. re
miančios sumanymą priver* 
stinojaikymo darbininkų six 
samdytojais.

J
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Užslaakomoji kaina:
Chicagojc — per išnešiotojus 12 
kta savaitėje. Pačiu siunčiant, 
hlcagoje metams $6.00, pusei me-

Mltur, ne Chicagojc, metams $5.00
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pavojingu neapgalvotą ša
lies įmaišymą į karę.

Todėl, jeigu darbininkai 
nori išsigelbėt nuo tos nelai
mės, tai jie privalo kovot 
prieš ją — dar smarkiau, 
dar energingiau,, negu 
šiol. Reikia veikt, kol 
ne vėlu.

Tuščias darbas.

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
Itatytojų ir korespondentą prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
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Išliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
INm rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai nąikina- 
įat arba gražinami algai, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikaTauja 
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Bijo
i' kraštutinybių.

kavimų apie karę ehieagie- 
eiai turėtų taipgi neužmirš-

S—11

mai.
bus miesto

. Pirmą syk dar Chicagoj 
j^apo nominuot i kandidatais i 
i aldermanus du lietuviu so-

, m ėi

apsiginkluoti pirklybiniems
t biems laivams lydėt Euro

pon prekių gabentojas; pa

dar

Keletas dienų atgal Ne v/ 
Yorko valstijos kapitoliuje, 
Albany, įvyko taip vadina
mųjų pažangiųjų konferen
cija, kurioj tapo nutarta or

Tuo 
nutarė
šaukti

St. Louis, Mo.
busią kviečia- 

rooseveltinės

ii ulė — S. Stonkienė, Lo- 
fi. Lepskaite, Gilbutas — 
rukailis, Raila — C. K.

po darbininkai, savo užduotis

šiame vakare pasižymėjo Rusna,

vienų gabia

tikslu 
ate in a- 

šalies

dikalė partija, 
konferencija 
ntį pavasarį 
konvenciją į 
Konvencijon 
mi likučiai 
“progresistų
hibicionalistų partija ir “ki
ti radikaliai ir liberaliai” e- 
lementai, o taipgi ir socia
listų partija. Būtinai, esą, 
reikia tomis radikalėmis pa
rtijomis išlaikyti pamati
ni uosius buvusius progresi-

Fie “radikalai” ir “libera-

ciją ir steigti radikalę par
tiją “progresistų partijos 
pamatiniams principams iš
laikyti“, bet ką bendra turi

vasario 1.7 d. Lietuvių Taut. Na
mo svetainėje. Vaidens vieno 
veiksmo juokus “Nenorėjai duo

ti oria u-uos

Vasario 1 d. buvo šaukiama 
vielinio L. š. F. skyriaus nariu V Z <.
susirinkimas. Be( kadangi alsi-

eitis, tai susirinkimas

mo ir pasiaukavimo.

kalbas.
storius.

Žmonių buvo pilna svetainė.

sunikusiose dirbtuvėse, o atejufc 
šventadieniui vietoj pasiskaityti 
laikraščių ir šiaip naudingų kny
gų ar pakvėpuoti tyru oru—s val

Šilie 42 bilionai dolerių yra 
sudėti per alkanus, nušalusius 
ir be pastoges darbinihkus.

siminė, kad pagamintas medžia-

prisigėrusių vyrų, purvinuose 
kambariuose. Ar jus galit but

neši te kokios ligos iš tokių “va
karuškų”? Tarpe žmonių, ku
rie užsiima girtuokliavimais ir 
neprideramu gyvenimu mažai

minininms, atpenč - aš ir pati 
mvliu pasilinksminti. Bet til

pasimokinti ir kur nekenkia

ginu dvasinės naudos, o ir svei-

Skaitytoj ų 
Balsai.

PALAIMINTA 
CHICAGA.

žmonės vadindavo Ameriką pa

marinų operacijos.

skųs ryšius su 
Šimus trukus

Mes socialistai

militarizmų.

y

taipgi turim gin-

Ta kova gali būti įvairi: vie
ši masiniai milingai su protesto

padzarylas.

Salin militarizmas

išleidi

Alex.

tos bus užimtos polemikomis 
su socialistais ir nepaliks 
vietos nė klerikalų, nė tauti
ninkų kritikai.

Man pirma rodėsi, kad pa
sakymas “socializmąminties 
blaivumas” yra pleonazmas, 
bet dabar matau, kad ne. Y- 
ra'žmonių, kurie socializmą 
supranta visai neblaivai.

Bostonas ir Brooklynas 
jau kalba apie Olszewskio 
“Lietuvos” pardavimą. At
liekamų pinigų jie tenai tur-

suojasi.

VAKARŲ RENGeJŲ 
DOMAI.

Jau buvo “Naujienose” 
rašoma, kad progresyvės or
ganizacijos stengtųsi neuž
kenkti vieni kitiems, ren
giant kokius nors vakarus. 
Šiuo aš dar kartą atkreipiu 
progresyvių draugijų ati- 
džią. Ištikrųjų, mes priva
lome visokiais galimais bu
dais remti vieni kitus, o ne

labiau, kad tas nepriveda 
prie nieko gero. Kuomet 
viena diena yra rengiami ke-

tų žmonių. Bet vis dėlto jų 
pasisekimas rinkimuose pri
klausys daug nuo jų pačių ir 
nuo draugų veiklumo. O jau

ji laivyną naikint pirklybi- 
nių laivų skandytojus. Bet

kol Vokietija atvirai neuž-

ramos iš Washingtono,

formininkų partijos, kurios 
tenkinas dabartine visuome
nės tvarka, tik randa joje 
šian ir ten skylę, kurią ma
no tam tikromis reformo
mis lopyti. Socialistai lopy
mais neužsiima, jie žino, kad 
išto niekas neišeis. Jie eina 
prie visiško nuvertimo da
bartinės kapitalistinės vi
suomenės tvarkos, kad jos 
vieton įsteigus socialistinę 
tvarka.

lenkinti. Aukų padengimui lė
šų surinkta 7 doleriai su centais.

Beje, p-lės V. Pulvinskailė ir
M. M. Deržinskiutė padainavo

kon. Ūkininku vaikai, matv- 
darni, kad važiuoja samdininkai

PASTABOS.

tui “ponais

šios šalies saldybes 
ponų, jie gan dažnai

už. sulaužvma
v

kalavo $25,000 atlyginimo, 
šiomis dienomis nagrinėta toji 
byla. Ant nelaimės jaunai pa
nelei S. B. tapo išteisintas, šio
mis dienomis minėtą panelę tei-

apie ją.

lankvti.
Brocktono Reporteris-

sivėlus karėn, tai dėlto ka
m a.

Korespondencijos MUSKEGON, MICH.

kalti. CICERO, ILL.

nai buvo karščiausis

niu” socialistu laikraščiu O V
niekintojas. Dabar jisai jau

vienytąsias valstijas pradėti 
kruvinąjį kazoką šokti.

Nuo valandos, kaip Wilso-

pasklido žinia, kad Vokieti
jos valdžia taip-pat nenorin
ti iššaukt susirėmimo su A- 
rnerika. Dabar rašoma, kad 
Bėrimas per savo reikalų 
atstovą šioje šalyje, Šveica-

Kliubas su-

rą Lauterbacho svetainėje. Ko 
jau, bet alučio ir politiškų spy-

pažindinti “Naujienų” skaityto
jus su Muskegon, Mich, lietuvių 
veikimu. Metai atgal čia šu

Mažesnių 
‘ko dau- 

lik apie 
sapnuoja

Fic

krautuvių

Fui i sako, kad dabar-

rai. Girdi, surasti kokį nors už
siėmimą labai lengva. Bet tie

visi dirba. Vienok, kada prisi-

“ Vienybės Lietuvninkų” 
špaltose. Matote, kokiais 
keliais kartais eina evoliuci
ja.

Atsiliepimuose apie T. J. 
Kučinską musų laikraščiai 
ima iš vėžių krypti. “Kelei-

ryšius su kaizeriu, Chicagos 
kapitalistiškieji džingoistų 
laikraščiai kasdien ant pir
mojo puslapio stambiomis 
raidėmis spausdina ragini
mą:
-HANG OUT THE FLAG!

Iki šiol betgi teko matyt 
tik viena vieta, kur buvo iš
kabintas flagas, ant skalbi-

Valstijų valdžiai nurodyt są
lygas, kurių reikėtų laiky- 
ties, kad neprieitų prie ka
rės. Tuo, vadinasi, Vokie-

v o paskelbtąją sub m a r i n ų 
kampaniją, bent linkui Ame-

pimo susirinkusiems.

kai til “urra!” ponui 
s šiam spy- 
lelnais ir... ko-

palyginamai trumpu laiku ji un
do visai kas kita.

Be* to,

ziu, bet vis dėlto flagas.

ja” surengė City Dailėj ka
rės pamaldas miesto ir aps
kričio politikieriams. Pa
maldose, sako dalyvavę jų 
gana daug ir giedoję halle
lujah uoliau ne kaip patįs 
“salaveišiai”. Kodėl ne? 
Veidmainybe juk jų profe-

Šitos žinios liudija, kad a- 
bi minėtosios valdžios pra
mato, kokių didelių pasek
mių gali turėt šis naujas 
konfliktas. Vokietija gali 
daug daugiau prakišti, pa
darydama aktyviu savo prie
šu Suv. Valstijas, negu lai
mėt nevaržomu pirklybinių 
laivų skandinimu. Amerika 
gali susilaukt skaudaus vi
durinio kriziso, išeidama į 
karę, kuriai aiškiai neprita
ri dr p 1 ač i osi os ž m o n ių mi
nios.

jomis. Tai buvo tikrai politiš
ka demonstracija. Mat baigias 
savo terminą teisėjas nori ir 
vėl “būti geru” balsuotojams, o 
šie, suprantama, savu keliu — 
atsileis jam... Tečiaus darbi-

aukų L. Dienoje nukenlėj ilsiems 
del kares. Taipjau išplatinta 
daug literatūros ir laikraščių, 
surengta trįs prakalbos, kurių 
paskutinė atsibuvo sausio 28 d.

prisieina, eiti nuo Ainošiaus 
prie Kaipošiaus kol jie nusisain-

gęs jo “besidarbavimą soci
alizmo idėjai ir darbininkiš
ko judėjimo labui.” 0 “Ko
va” varo Kučinską lauk iš 
socialistų eilių. Rašymas 
užpuldinėjančių straipsnių į 
priešingos pakraipos laikra
ščius, žinoma, yra nepagir
tinas dalykas, bet kodėl “Ko 
va” nevarė iš partijos Simo- 
ns’o, kurio straipsnis buvo 
tilpęs. renegatiškoje “The 
New Republic”? (“Laisvė” 
kažin kodėl tą laikraštį ap
krikštijo “socialistišku”.)

tiniam kiminui.

138-tos kuopos ir “Bijūnėlio” 
chorai ir J. Ukveris atliko mono-

Po programų prasidėjo šokiai 
ir... bonkučiu luštinimas. c

Bonka.

nas is Rapids, Mieli.

puikiai nupiešė Rusijos revoliu
cijos priežastis ir kapitalistiškos 
sistemos ne tikumą. Buvo ir

kitas susirinkimas tikslu sutver
ti L. 1). L. D. kuopą. Kalbėjo d. 
E. F. Balčiūnas. Po to tapo siu 
tverta kuopa iš 18 narių-

i

tau jama- dažnai jie

£

gerai, reikia mažiausia 
$30 menesiui.

Žinomąjį keikūną daktarą 
Maliauską net kunigai ne
galėjo pakęsti ir davė saktį. 
Dabar jam, vargšui, reikės 
su savo keikimo mokslu ba- 
ladoties iš miesto i miestą.

A. Garbukas.

KRIZIS

pildys savo uždavinį šiame kri
vyje. Reikia likėties, kad jinai

mis nėra kova su kare; to
dėl reikalavimas, kad Ame
rika sustabdytų prekių ir 
pasažierių gabenimą Euro
pon yra “pakeitimas lozun
go”. Ar jus girdėjote tokią 
logikų? Jos, pasirodo, lai
kėsi ne vien viduramžio val
stiečiai.

vė publika išsiblaško būre
liais’ir, nei viena draugija 
neturi pageidaujamo pasise
kimo. O tuo tarpu kiek 
daug energijos ir spėkų išei- 
kvojama visai bereikalo.

Lietuviu Socialistu Pro- 4- t-
pagundos Lyga jau nuošė- 
nai sumanė surengti vakarą. 
Tam tikslui ji nusisamdę 
svetainę kovo 18 dįenai. Vi
skas puiku. Bet štai L. S. S. 
234 ir 4 kuopos užsimanė 
surengti maskinį balių kovo 
17 u. toj pačioj svetainėj 
(Pulaskio). Tatai įvyko per 
neapsižiūrėjimą. Tos orga
nizacijos kenkti viena kitai 
reikia manyti, nenorėjo. 
Bet faktas įvyko ir su juo 
reikia skaitytis. Pažiūrėki
me, kas iš to išeis. Ugi štai 
kas: tie, kurie atsilankys 
kovo 17 d. į maskinį balių, 
beabejonės, nueis į Propo- 
gandistų vakarą. Žmonės 
bus pavargę iš pirmo vaka
ro ir todėl nenorės sekamą 
dieną eiti į kitą balių.

Tuo tarpu tokis nesusipra
timas labai lengvai galima 
prašalinti. Štai kaip tai ga
lima padaryti. Kuomet 
draugija sumano rengti va
karą, ji pirmoje vietoje pri
valo paskelbti vietiniame lai
kraštyj laiką ir vietą. To
kis pranešimas bus lyg per
spėjimas kitoms draugijoms 
nerengti tą pačią dieną va
karu.

Draugai, pabandykime ta
tai pravesti gyveniman.

J. Aceris.

RASTA PRIEMONES, 
KAIP PASTEBĖTI 

SUBMARINE

Vidurmiesčio džianitorių 
ir plovėjų streikas vis labiau 
plėtojasi. Didžiulių ofisų 
namai kelinta diena neplau
ti, pilni purvo. Bet tų namų 
manadžeriai giriasi, kad ten 
visa esą gerai, ir siuntinėja 
laikraščiams apskelbimus, 
kuriais maldauja skebų. Ske 
tių neatsiranda, o streikinin
kai nutarė pastatyt ant sa- _____ ______
vo. Jei tik jie taip laikysis, * na tiktai baimė žmonių pasi- 
kaip ikišiol laikėsi, jie be a- priešinimo^ baimė revoliucL 
bėjo “ant savo” pastatys.

budiLturi daug reikšmės.

verstų valdžią abejot ir kas 
sulaikytų ją nuo griežtų žin
gsnių? Ir kapitalistai, ku-

nerizikuoja beveik nieku. 
Tiek karė pasibaigtų su per
gale, tiek be pergalės, jie vi- 
sviena tik pasipelnytų. Vie-

BROCKTON, MASS.

vakarą. “Viešnios” ir

Pravartu jį pamatyti kiekvie
nam juniioliui (ei). Lošime 
dalyvavo sekami asmens: Did. 
Liet. Kunigaikštis — J. U. Nave- 
rauskas, Rusna — O. Permaniu-

jinio judėjimo daro jiems te, RuteleS- M, M. Deržinskiu-

pat naujų metų pas juos įėjo 
madon kiekvieną nedeklienį

po 50c. arba ir $1.00. Ir muzi-

tas “vakaruškas” daroma taip: 
prisiridina bačkučių, bonkų ir 
pasiima keletą vyrų su armoni
koms. Tuomet sukviečia visas 
Muskegone gyvenančias mer-

mui kapitalo. S. V. su Vokieti
ja kare neišvengtina. Prasidė
jus karei Su v. Vaisi- darbinin-

nes, žinoma, kad visos buvusios

darbininkų klesai, taigi ir ši ka-

bininkus nuo pragaišties, nuo 
išnaudojimo, o ypatingai šiuo 
laiku nuo militarizmo.

Kruvinas kapitalas su visutų, tai atsiveda ir svetimtaučių.
Taip ir ūžia iki vėlumos.

Gaila man brolių darbininkų, 
kur uždirbtus savo skatikus taip 
leidžia vėjais ir nusiperka ne-1 mas tais 42 bilionais dolerių su- 
sveikatą. Per si vaitę jie dirba grobtų nuo kariaujančių šalių.

laikų kruvinais nagais, siekia 
daugiau pelno, nepasikakinda-

“Ne vingių vingiais supa
ralyžiuota Kautskio takti
ka, ne Francijos mažoritetų 
taktika, ne rusų patriotų ir 
pusiau patriotų šunkeliai, 
bet revoliucijinė taktika tin1- 
ka Amerikos socialistams”. 
(“Laisvė”.)

Vienon duobėn versti Kau
tskio taktiką ir patriotų šu- 
nkeliusj tai jau tik perdaug 
net ir “tiesios linijos” gar
bintojams,

Ul v
"Kova” neužilgio pasieks 

šavo idealo: visos ^os špal-

NEW YORK, vasario 12. 
— Rasta budai, kaip paste
bėti submarines netoliese 
nuo laivo. Bet išradimas 
laikomas paslaptyj.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Mano straipsnyje, tilpusiam 
subatos “Naujienose”, ve! įsis
kverbė mažiukė klaida* Antroje 
straipsnio špaltoje, 49-je nuo 
viršaus ir sek. eilutėse išspaus
dinta tokie žodžiai: “Birmutinu 
tų Rymo prokuratorių, augščiau 
minėtasai Quirinius’G O turi 
but: “Pirmutinis tų Rymo pjsp* 
kuratorių, Coporiius, ir augš&au 
minėtasai Quirinius”...

Jonas.
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Pašaipa M I L T A I

ATIJBIDIMAS IR 
ATLEIDIMAS.

8.75—9.00
8.25—8.(10
7.-10—8.00-

Silpnas 
Servuotas 
IfŽkriesfas

JEI TAIP, ATEIKIT PAS MANI

pusės liudininkai

kunigai žmonėms

ės liudijimu

prakalbų. Chicago]. Sena mo
teriške išklausius prakalbų, pa
klausė Mockaus, kur ir kaip ji

M'sitt dolerių kimi

r i its. lai kunigas

rintė

rimą: jeigu žmonelei

,)

>enio s

zihoii);i. toKiui lįKiimei apv:iiKs-j 
eioli jis neužmiršo ir Baechusa i 
pmgurbiiiti semi papralmm. ! 

lik nervuose. matyt. nebuvo

rwi i tankiai

h) vakarą savo šeimynini apie tė-

Žinoma, senio širdis neužmir-

ciii
v ixk < i v
aeis ir

senis atsiminė, visus lielti- 
bernų keikimus ir kolio- 
iuos ųramol'oniškai aliiie-

Iii tin.

l ai buvo 1918 m- vasara.

vyriausiu te i-
u, Ramanauską 
ujum, B raudukų

v vriausiu

Kairi k

afišas, kad už žodį “socialistas” 
kiekvienas bus baudžiamas ka
torga* o už kiekvieno 
laikraščio literų 
tvirtovės.

Rodos, viskas buvo
Būdamas demokratiškos Lietu-

mėnesiu

ves karalium Šliupas augo ne 
senyn, būt jaunyn. Jam nerci-

auga.
Kž. kiek

“Lichiva, tėvynė musų 
merdvneris Marius su š

kiti žmones bunlavojn.-.

savo ištikimiausius valdi-

Kuoe.reiėia usia

A. Si. Klius.

turgaus Žinios
\ a I go m i e j i produktai.

CHICAGO. Vas. 10. 1917.
žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu (wholesale) , 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- Į 
nifikės moka brangiau:

(Te.imerv

Oleom argaiimas

Kepimui.
Kiau šiniai:

I ’urvieic.ii

1 ■"< •I jmrts:
Taiijs

loung Amerh’aii
Lunehorns ........

iai, gyvi

Viščiukai . . .
Virtis .........

Antįs

Veršiena:—
56
60-
90
i m

66 svarų, svarui
80 svarų
100 svarų

Jautiena: No. 2
Bibs (svarui)

Hounds
Chucks

100

Vasarių kviečių

Patents
. 9.40—9.60
. 8.60—8.70
. 8.30—8.50

7.80—7.90
Raginiai ........................... 6.75—/.50

Gyvulių turgus.
CHICAGO, Vas. 10. Gyvulių atga

benta šiaip: galvijų ca 1,000; avių 
— 40,000, veršių — 100: kiaulių 
21,000. Paduodamos kainos:

Jaučiai, parinktieji . . 10.00—12.25 
Kiek menkesni .......... 9.00—10.25
Mituliai ....................... 10.50—11.90
Slock«‘rs and Feeders ..7.00—8.25
Veršiai, parinktiniai .. 7.00—8.75 
Karvės, vidutiniškos . . 6.00—n.50 
Buliai ............................... 6.75-/9.00

Sunkiosios (210—400 sva- j
12.10—12.50 
11.90—12.25:(1(10-250

geri 10.00-10.85

A v — 
Mitulės .

8.00— 11.25

13.00 - I 1.60

1.01
1.81

Kūgi a i
1.00—1.28

. 56 K*-—;

Motiejukų, geriausias

Motiejukų No. 2

.18

.28

22-24
16-

16

20
16

2 .11 
ny2 JOG

Kiauliena, už 
20—10 svarų 
40—60 svarų.....
60—100 svanj ...

Bulvės, bušelis ....
Saldžiosios, statinė

Daržovės:—
Burokai, tlidelč bačka 

Kalafiorai, dėže ........

5V.:

18

2(1

. 10 ’/2

.10

$12.50—14.50
12.50—13.50
11.00—12.00

. . 2.20—2.50
.. 4.50-—-5.50

Morkos, didele bačka

Salotos, did. dėže. . . 
Cibuliai, 100 sv. . .. 
Stringbeans, gurbas 
Tomė t ės. pintinė .. . 
Grieščiat, did. stat.

Vaisiai, žalir-V
Obuoliai, stintinė 
Grapefruit, d. 46- ‘.M 
Apelsinai, dėžes . . .
Qtrinai, dėžė ........

UTAISYTAS 1S formules- 
recepto ;• suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

*pniroiškhi esąs stebėtinai pasekmingu Į 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger- I 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos ' 

hpjf skaudėjimo, nuslojimo apetito, J 
K I (alėto palvo,’?, <<d... cet., Hutai- 
ff Ui Skinas išdirbėjo labai pagarsėjusio J

30MC PMPHLERIO- i
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per puse šimtmečio—25?.

: už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
* F. AD. HICHTER & CO.

Washiogton Street, New York.

VYRUS
Nuo
Kraujo
Ligų 606-914

Kultu motiejukų . . . 
Dobilu, sulig rųšies 
Prerijų, sulig rųšies

šiaudai, r tų
Kvieti niai

16.50— 17.00 
15.00—16.00
14.00 14.50

12.50— 14.00 
8.00—10.00

12.50—14.00 
10.00—14.00 
. 7.00—8.00 
10.00—11.00 
. 8.50—9.50

8.50—9.50

šis apgarsi'urnas yra geras už $5.00 
del bile kurso imamo šiame hrcnes- 

syje .Musų Mokykloje.
Musų Htstemu ir ypatiM* 

kas mokinimas pHilnry^ 
jus žinovu u trumpi lui- 
kn.

lies turim* dicWiftUftiun 
ir geriausius kirpimo— 
designing ir siuvinio sky
rius, kur mes suteiksime 
praktišką patyrimu kuo
met jųa mokysitės.

Elektra varomos maAi- 
noa musų siuvimo įky
riuose.

Jus esnt« uikviečiftmi 
aplankyti ir pamatyti 

___ _____ musų mokyklą bile Įsi- 
ir vakarai* ir gauti apecialiikai 

kaina laiko šio- mėnesio.
Petr*nos daromos pngril Jųsų mieru •— hi!« 

stailė* arba dydžio, ii bile madų khygos.
Diplomui duodami mokiniams.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. KĄSNIUKĄ, printipelae,

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

»

75—2.50 
1.50—2.00 
5.00 7.00 
2.50.. -3.00

8.00-9.00
2.00 5.00
2.50— 4.00
5.50— 6.00

2.00—6.00
2.50—4.00

3.00—3.25
Cukrus, už 100 sv.:—

Pjaustytas, H and E.......... 8.45
Standard cane, smulkus .. 7.25
Burokų, smulkus ............... 7.05

Kazimieras Gugis

l’cr/ii visokius r et kalus, kaip k,r įmina liukuose 
Aitį> ir civilibkaase Jeisrnuose. Daro 

visokiiui ilokumepitus ir pupieras.

Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisą*.:

127 N. Dearborn St.
DIM3 Unity Bldg.

Tel. Central till

■ "■: IEVESKI0 KS 
i | «ri0KW
0 Čia galt išmokti Anjlq kalbos nuo pridlue*
■ Iffci augšciaiisial, telptd Lietuvių, Vokiečiu 

H; Rusą Ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augžt 
MatemaUkos, istorijos, Geozrafijos, PolitiA

V Ekoncmijos, Kny?ve<ly8t6s,Dalliaraščlo. Lai 
IH 5kq rafrymo, Prekybos teisių ir tt. čia gal
■ ulbant! PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL b 
S PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
■ MA LIP.TUVIŠKAL

■ 3106 So.Halsted St.,Chi«^.

pipirai

iiiRiaw <. —111 * > —b 11.—«•> i» —ie i i > — <» •—*»«> — (> o — < > —«» < |^|

j THE MAGIC SHOP, j 
| Pirmas Amerikoj lie tu vyst uždėjo magijos |i 
j dirbtuvę. Dirba visokių Mukų daiktus. Jei į 
I nori gauti štukų katalogą, pr’siųsk stpnipų I 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip: j
į THE MAGIC SHOP,
f P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS. I

li 'fommliikai karūnuotas kaipo į--------------—-------------------------—
Itex UthimnutL Ceremonija SKAITYK IR PLATINK 
dalyvavo caras, kaizeris, anglį- “NAUJIENAS”

Amerikoniška Valstijine
Hina Island Ave., Kampas Loomis Ir 18-to» Gatvių. 

KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS 

$600,000.00
ValatyM^U Bankas su dideliu kapitalu arti uarny 

RegixJi»rišJbd ji«rfciurimas Valstijos ir Clearing House Assodrim* 
tion. Zinoixa gfyarancija. kad jųsij pinigai yra saugiai phd«ii t? 
kad jie bu* I&aok£ti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara P&n&£&io, Ketverge Ir Subatos vakarais iki v, rak

Kalbama lietuviškai ir lenkiškai.

Nauji, neatimti, daryti am uŽsa« 
kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
00 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš* 
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėlioniis ir va
karais.

S, GORDON 
1415 S. Halated SU Chiouco, Hf

GERA NAUJIENA 
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentančhj vyrų ir mo
terų negauna pagelbos. Ko
dėl? Delio, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinčs kimičL 
les, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių.

Tikru ženklu buvimo lokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stnčkinčs 
kirmėlės.

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus rinkini 
po akių, sunykimas, nuolatinis

sivalgynias, sirguliavimas po 
s Valgio nekuriu valgių, kaip 

silkės, svogūnų, uksuso, ir lt. 
dargi žavejuntis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveik huno, nusilpnč 

l jinxis atminties? galvos skau- 
; dėjimus, apkvaitimas, lakioji- 
i mas juoduliu prieš akis, užsi

kimšimas gerklės, rakštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, zvimbi
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 

, žarnose, murmteninio ir ban
guojančio įiidčjimoj širdies pla 
kimus, nuovarghnas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir lt.

Jeigu jus esate kankinamas 
stnčkinčs kirmėlės, ne gaišuok 
ilgui laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinėjinm vaistų del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir as 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nfio slučkinės kir-

Lio jaut imu bei sugaišimo nuo

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

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

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

Chicago. IH. . i

TURĖKITE
PI N I G U
Jus galite' juos lurčti. Kiekvienas 
gali juos turėti. $5 iki $200.00.

Moters ar merginos, ar vedę ar 
pavienįos, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stoekyardų 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir II.

Paskola ant algos padaroma j 5 
minutes.

Paskola ant rakandų — Į 2 va-

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimų, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra driko jus 
turite veikli su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musu pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street,

DR. WHITNEY
505 So. 

State gat. 
kam. Congress g.

VYRUS
Tiktai

"Atminkite tai.”

dabar pranešu vartojimą Naujų Me
todų, kairias aš tikrai gvarantuoju 
duoti pageidaujamas pasekmes; Aš 
neimu nė vieno dolerio iki aš tikrai 
mišpildau savo žodžio ir sutarties. 
Jeigu jus turite syphiif (kraujo už-

jti užkrėstą arba dabar pūlius, Va
ricocele, Silpną pūslę arba inkstų 
ligą arbajei jus esate lietas žmogus, 
kas turėtumėt būti, tuokart leiskite 
man parodyti jums ką aš galių pa
daryti. Būti išgydytu, taigi rieati- 
dėliokite, pamatykit mane tuojaus. 
Mano ofiso valandos yra nuo 9 ry
to iki 8 vai. vakaro.

Patarimai dykai, l’žkviečiu alsi-

Doctor Whitney 
505 So. State Street.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
KUBOS.

išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik« 
tus arba aprėdalns. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dieną arba vakarais 
del jūsų parankiimo. Už $10 
Išmokiname jus siut visokius 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

2336 V,. Madison g. Western av, 
1850 Wells gatve.

SARA PATEK, MOKYTOJA.

BE A MASTER OF GOOD ENGLISH
If you don’t know English Gram

mar, your English is poor. We have 
prepmietl a very practical ENGLISH 
GBAMMAB CORRESPONDENCE 
COURSE, with all necessary Lith.- 
uanian explanations, which will 
give you an excellent command of 
the English language.

YOUR SPARE TIME — that.s all' 
we ask/ If you follow our instruc
tions. you will soon be able to speak 
and write English correctly and 
Huently which will be a source of 
pride for yourself and envy to your 
friends. Write for particulars be
fore vou forget.

/AMERICAN SCHOOL 
OF LANGUAGES

1741 W. 47th Sb, (Dept. N) 
Chicago. IMP.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vo de vi lįaus Per mat na:
Panedelyj, Ketverge hr Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas Horna 
lQc, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras lv5c. Balkono*: 
HALSTED i- 32-ra GATVft.

kartoja t eis i n.’.;/ Linos, 2-ros ii- 3-ei<»s sta
dijos; be skausmo; tikros pasekmės.

PRJVATIŠKOS LIGOS šlapinimosi ^kanalo ir 
ūrių keblumų tekę* 
uždegimo pūslės, arjimo šlapumo, tai 

visai išgydysiu,
NUSILPNĖJE VYRAI : Ar Jums stokuoja li- 

n|isnwnio> energijos 
ir gyvumo, kuriuos gamta suteikė kiekvienam

sate sutinge. silpnos atminties ir 
vuotas ? Jeigu taip, tai p 
nim tuojaus.
PŪSLĖS ir inkstų ligos, i 

jus tas trukt 
na kryžmoje i 
negales gydau

turite skarn

KECTAL

RlJPTURA

išbėrimai

t<> ner
šti nn<

šl.'ipinimasi

t ematiš-

bros, fissure.!, fist tik 
žurnų išėjimui lauk

degimo

RAMA riZ.MAS

išbėrimo arba UŽ- 
sntrukusių gyslų

visose jo l'ornio.->e 1, 
nio arba sn-tiiijuimu

mano gydymu.

EGZAMINACIJA DYKAI.

\ a In ndos : !l r> (o iki S vakare ; 
uis nuo 10 rylo iki 2 vai. po piot

<utini-

Or. Burgess

VYRAI: AR JUS TU-
RIT BY VIENA Iš TŲ?

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums slo-

gvai sujudi 
nesmagus?
slą atminti,

C mą, katarą, prakaitavimą ran- 
■ . kų ir kojų, skausmus nugare- 
I je, skausmus viduriuose, gai
lį vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
g tamsus rinkini apie akis, reu- 
E malizmas, raudonoji gysla, su- 

skylimas, dusulis, spuogai, ru
di pieniai., žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš- 

’ tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate 

’ gydymo.
ė Jeigu jus pirmiausia esate 

* atsargus nuo bile ligos arba
> silpnumo, jus neturite gaišinti 

laiko bandydami, bet eikite

cialistą pirmiausia ir čedykile 
laiką ir pinigus.

gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo special ūku-

Į; ligas, kurias aš apsiėmiau iš- I gydyti. Mano mokslas ir pa- I tyrimas iKidengia laiką dauge- I Jio metų, gydyme vyriškų li- 
I; gų, kurios suteikia man daug 
ė pirmybės.
[į Mano sąžiniškas patarimas 
b del jus yra tas; kad juo įgysite 
L tikrą medikališką. patarimą ir1 
h gydymą be jokio gaišinimo lai- 
p ko, jeigu jus perilgai at i dūlio- 
į site, jus busite vienas iš dau- 
: gelio mdaimingiijų, kurie ilgai 

p apgailestavo, kad jie nesimatė 
; su geriausiu daktaru pirmiau, 

b Išgydyti Ligoniai geriausias
i darodynias. Kuomet dėkingas 

r ligonis sakys jums, kad aš |į 
n isgydžiau, jus žinosite, kad aš 

: isgydžiau. Ligoti ir nusiminę 
L vyrai/imkite naują viltj, atei

kite ir pasisakykite savo ligas.
I Pasitarimas dykai. Valandos:

9 ryto iki 8 vak. Ned; 9 iki 12 <1.
j DR. SCHNEIDER
ii 1553 W. 47 gtv. kam. Ashland
8 Ave., antras augštas, Chicago.

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus 

JAS F. STEI’INA, Prezidentas.
ADOLPH J. KHASA, KoUriss.

eOr* »kKet uCw »

vėliausios europinės metodos.
Jei kiti negali išgj 

m-i.re- M.ino prietaisai, 
ei-.Y ir ųihm įrengimo 
O.rati rija >r Kraujo 
lengia man jūsų tikrų 

į Ohnsiu gj dy< i ji 
-m’ka bus Jums
tikra ^irecialistų ir

Mentor Bldg.
Paimk c*levatcr|. Kambarys 122.

39>šo. State St., kampas Mouroe. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų.

Rndio-Scoi>e Rag- 
Hacteriologiška Ih- 
Egttuminacija ati- 
ligą ir jei aš ap- 

i, jų'U sveikata ir 
ugrjižinta. Ateikit pae 

ne prie imituotoji!, 
Daus jus, kur jums 
ligų turite, iK-t jis 

io apžiūrėjimo.

Prieš Kaspinės arba Pilvines Kirmėlės
Tūkstančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok palįs 
lai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bei visai nuo kitų ligų ir

Jei kaspininė kirmėlė yra žmogaus pilve, lai geriausiai parodo 
glėvė^los išimtos, paeinančios iš luispininrs kirmėlės dalies.

žmonės sergą tąją baisia liga, paprastai jaučia dideli .skaudėji
mą pilve; jiems rodosi, tarlum kas iš vidurių slenka augštyn j gerk
le. verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšline žarna, neturi noro 
valgyli, naktimis negali užmigti, jaučia dideli nusilpnėjimą, kar
iais labai palaidus vidurius, o paskui vėl \ idurių sukiotijimai, gal
vos skaudėjimą, spingimą ausyse, laip-jau skaudėjimą po krutinę.

Daugelvj atvejų jv\ksta nervų suirimai, krfnijapludis pas mo
teris, ncrcguliariškumas andrapanių, trauks mas ir pagalios bai
siausia liga — nuomirulis.

penkias (5) valandas, legul tuojaus kreipiasi pas mnae.
<r> 4r*u 11 1332 Milwaukee

•*—JB. X B. Inėjtmas nuo Ellen
Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare, 

nedėtomis ir šventėmis, nuo 9 ryto iki 12 pietų.

Telepbone Humboldt 125

M. SAHUD 
Bena* Rusas Gydyiojaa 
Specialistas Moteriškų, V 

kiškų, taipgi Cbroni
OFISAS: 1579 Milwi 

Kampas North Ave., I 
VALANDOS: 8 :S0 iki 

1:30 iki B ir 7:30 ik

5000
Šuky Parduota f

Delko mes lik per vieną sa
vaitę pardavėme 5,000 šukų? 
Dėlto, kad nieko paprastesnio, 
geresnio ir naudingesnio del 
išnaikinimo pleiskanų ir sus
tabdymo plaukų slinkimo ne
gali būti. Jeigu tavo galvoje 

• randasi pleiskanų, lai nelauk

į-?0’?.1 S!,k.

W ab . xinvkil
X TELEPHONE YARDS 2721

1 DR. J. JONIKAITiS
2 MEDIKAS IR CHIRURGAS

jf pradėk šukuoti
tom. Kaina 25c ir 

i"’ Siųskite lik pinigais, 
& štampų mes neturime, jau

su Alagnetiš- 
50c. 
nes 
kur

MAGNETIC COMB CO., 
422 Island ave., Rockford, III.f 3337 So. Morgan St., Chicago

v Kertė 33-čio Pi. ir Morgan St. -

JOSEPH C. WOLON
LUSTU VIS ADVOKATAS

P02-904 Nrtlmj L>f* Kld«., 
23 So. Lx Salle fit., Chirac*, 111.

Tel. Central 6390-CMJ. Atdara; Ut*r- 
ninku, ketverge ir auhatv* vakamia u» 
f1 iki S vai. vakare, po iruntarfv:

MILWALKK* AVI,, Cbkawa BL 
T«L Humboldt if.

J Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokina Anglų kalbos

Lietuvių kalbos* 
Aritmetikos 
Knygvedystėg 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirk J.y bos teisių 
A beluos disforijos 
Su v. Valst. historljos 
Geografijos 
Pi liet y.st ės
Politinės ekonoDiijos 
Dailaraš^stės

Mokinimo Valandos:
o 8 ryte iki 5 vai. po pietų.. 
Vakare nuo 7:30 iki 9:30

3360 Emerald Ave.

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybėj Frivatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
Įr»«|ilWTiT^*»^^*'T~r-‘YiTT' rtl'l - " “ "-*1 "■—■■***»« ».« I I ■ .......

Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

“NAUJIENOS
1840 S. Halsted St , Chicago, Illinois



CHICAGOS ŽINIOS

Komitetas

COCOA

12nd

DYKAI

Dr. AX Blumenthal

AUKOS
Pajieškojiniai

Dr. W. YUSZKIEWICZSuareštuokite

Pardavimui

Telephone Yards 50S3

Valandos 9 vak. nedėld

lll(

Pranešimai

k WISSIGDAKTARAS
SoBClallstas 1$ sunn kratau

Reikalavimai

Specialistas moteriškų 
vyrišky Hr vaaiky lijcM

1M4
1886 
2612
1217
1882
1818

American School 
of Language*

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

The^
Best/

rbams dirbtuvėse, skalbyklose, namų 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

WEST BIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.

W. Madison 8t. 
W. Madison BL

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

REIKALAUJAMA 
ir pusininko, ta 
garų pardavėjų

PASARGA
• a įmokės tie* 
rUtaoriatnl U vnkaro 
rMuotl tą pačia diena

raiti*
llm.)

žino, kad atpl 
numirus tėvui

W. Chicago Av. 
Blue Island Av. 
W. Nor**, Av.
S. H-Med 8t
8. ML
W. įfth 8L

lygas klauskite laišku 
Wm. (

220 W. Main SI

ARBATA
Pri Iranian*

»ia, Gvaran* JĮ Į 
luotą, verti* ui 
0c pareidoe ""

ren.
Kalbės advokatas 

G ūgis.

Dr. A. L EPSTEIN |
G WTO JAS ir CHIRURGAS 1

Dr. MStupnickl
810® 8o. Morgan 8L, Chicago.
VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

t — nėra vietos 
atesniu žinių krei- 
i: 4832 W. 14th St. 
ik M. A. Goberis,

Nuo 10-.-12 pietų, ir 
Telephone Canal 8110

RYŽIAI
Geriausio* 

rųiietj, 10c va 
’tčs, pami- 
luoda ui ..

NAUJIENOS, Chicago, m

jTra*
) U i v*.h *- 

po

Delegatai, kurie esate išrinkti 
itstovauti draugijas, malonėsite 
dsilankyti.

Rast. F. Bruškaitė.

Draugijų pranešimus skelbiame 
Praneiimai hetgl tari but 

lalK rl'u arba telefoną 
kada «pau*dlnama» 

nebegali bot |dšti. — “Naujiena

REIKALAUJAME inotęries-part 
nerio f 
Biznis gerai eini! 
liu gerai biznį prižiūrėt 
kite tuojaus. F. 
2336 W. Madison St

ranedt
Jukniaus
1 Ith st., Cicero

ROSELAND.
Vasario 13 d. atsibus susinu

REIKALAUJAMA patyrusių 
gų plovėjų.

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

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. 

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

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

Chicago, Ill.

AUKOS LIET. ŠELPIMO 
FONDAM.

REIKALINGAS 
marankis. Kepam 
duonos. Kad butų blaivus 
darbo ir gera mokestis. Atsišaukite 
į “Naujienų” ofisą, N 22.

REIKALINGAS kriaučius prie a- 
belno kriaučiško darbo. Pastovi 
vieta. Darbas ant visados. Apie iš- 

adresu.
Thomas (Tamošaitis), 

Collinsville, Ill.

į restoraną su keliais šimtais 
i. Aš vienas nega

li. Atsišau- 
Raškė, 

Chicago, Ill

cigarų dirbėjų 
i reikalaujama ci- 
tsišaukite i 
KOLONIJA”

1449 W. Division St., Chicago.

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- 
priklausoriių $1.00 inmokėti, $1.00 į 

savaitę. Kreipkitės: R. H. Enoch, 
16 N. Halsted St., L. 2. Chicago, Ill.

taipgi sustoja vežimai ir 
žodžiu, geriausia vic- 

įpielinkčj. Jeigu perkantis

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

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

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

PIRK SAU visas Pluinbavojb* 
mui reikmenis tiesiai už “who- 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING ♦
SUPPLY CO., f

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

atvės Ant Platt’s Aptiekus 2-ras augau**.
rvto iki 9 va. Nedaliomis nuo 9 ruto iki 12

Tel. Canal 5335

PAJIEŠKAU GERO burdo, kur 
nėra daugiau burdingierių. Toje a- 
nielinkėje nuo Ashland ligi State ir 
nuo 14 iki Madison gatvių. Atsišau
kite: Jos. Milis,
1713 So. (Lanai St., Chicago, III

Pajieškau savo brolio Antano Ma
linausko, Vilniaus gub., Trakų pav. 
Žaslių parapijos, Deinavos kiemo 
Kas nurodys jo adresą, tam bus at
lyginta. Miss Uršule Malinauskaitė 
1809 Canalport Ave., Chicago, Ill

EXTRA BARGENĄS, - Parsiduoda 
seklyčios rakandai4iiž pusę kainos, 
setas $140, parduosiu tik už $70 ir tt, 
Turi but parduota į 10 dienų. Par

davimo priežastis
Iru’’ Dpdėt. Del D 
pkitės šiuo adres 
Cicero, III., Klau

lanke*, auly- 
rink *u bent 
tokia, %

Brolžudiingoji karė, siaučian
ti Europoj, ir kraštutiniausiai 
išsiplėtusi pasiekė net Suvieny-

met šunįs draskosi, vagis įeina 
į sandėlį ir ramiai sau iškraus- 
to mėsą.

Tokį pat šposą nori su mumis 
iškirsti ir musų priešai. Jie no
ri, kad mes prade t ūme pešties

PAJIEšKO vaikinas šilto kainba 
io su valgiu, pas gerus žmones, ai 
lisvų pažiūrų ar pas katalikus — 
ištiek. Malonėkite pranešti:
. B., 1606 So. Halsted St., Chicago

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Dury? Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplerot 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003 »O3» S, Halsted Si ., Chicago, HL

Toliau. Miesto mayoras yra 
išrinktas tam 
niu reikalus. L
jis pasielgė si

Laikrodininko 3 benčiai ir visokių 
“treis” šowikeisų.

Pasiskubinkite ateiti, nes aš už tai 
taip pigiai parduodu, kad man reik 
mokėti randa. Aš buvau pirkęs ant
rą šlorą auksinių daiktų, bet kada 
ngi imui buvo neparanku du štoru 
turėt, taigi dabartės didžiumą turiu 
parduoti. Atsišaukite į laikrodžių 
štorą — P. Millerio, 2256 W. 22 Si., 
Chicago, Ill.

Ofisas Ir Gyvenimą*»
8600 S. Halsted St, kaitip 36 wt
Ofisas atdaras iki 10 vai ryto, 1—£ 
po piet ir vakarai*.

Telephone Drover 4974

Dr. J* Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoze ir Gydymą* 
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo

Kandenela medtga slaptom Ilgom
2059 W. MADISON ST., kampa* 

Iloyne Avė., virš aptiekos

streikas jiems sunku vesti, nes 
sykiu prisieina ir organizuoties, 
turėti uniją.

, kad gymis zmo- 
Pa žiu rėk i me, kaip 
jau i toriais. Kada

PARSIDUODA 1 
voikeisis vertas 200 
dolerių už 85 dol. 
Sowkeisai 4 po de
šimts pėdų ilgumo 
(plaid glass) storas 
stiklas. Pečius na
ujas, vertas 50 dol. 
dabar už 20 dolerių. 
Taipgi parsiduoda 
namų rakandai, ve
rtės 300 dol. už 100

Phone: Yard* 4817
AKIU 8PKCIALISTAB

Akis Išegzaminuotam DYKAI 
Valandos.: Nuo 9 ryto iki 9 vakare; n*4Slie- 
tnis nuo 10 iki 12 dieną.

4• 49 8. ASHLAND AVMm kampa* 47 »L

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininku 
Chicagoje ir kitur.

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

1 mašinisto
1 prie spaustuves darbo
1 stiklo dirbtuvėj
1 skardžiaus
10 karų dirbtuvėj
1 prie -žiedų dirbimo

A 1 poliruotojo.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie jvairių- 
ivairiausių 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, ofisuose, 
pasiuntinėjimui, mokinties įvairių a- 
matų etc.

MOTERŲ SKYRIUJE rcikalatila-

<hi neturi nusileisti. Dabar pa
togiausias laikas laimėjimui, nes 
bedarbiu kaip ir nėra.

Be to, buvo prakalbos lenkų, 
rusu ir lietuviu kalbose.

V 4

Kaip matote, streikas stiprė
ja. Todėl, lietuviai janitoriai, 
neklausykite visokių paskalų, 
kurias leidžia jūsų bosai.”

Atminkite, šiuo momentu nuo 
jūsų pačiu priklauso pagerinti 
savo būvį!

PARSIDUODA 1 voikeisis vertas 
200 dol. už 85 dol. Sowkeisai 4 po 
dešimts pėdų ilgumo (plaid glass) 
storas stiklas. Pečius naujas, ver
tas 50 dol. dabar už 20 dol. Taipgi 
parsiduoda namų rakandai, vertes 
300 dol už 100 dol..

Laikrodininko 3 benčiai ir visokių 
“treis” šowkeisų.

Pasiskubinkit ateiti, nes aš už tai 
taip pigiai parduodu, kad man reik 
mokėt randa. Aš buvau pirkęs ant
rą štorą auksinių daiktų, bet kada
ngi man buvo neparanku du štoru 
turėt taigi dabartės didžiumą tūrių 

Atsišaukite i laikrodžių 
P, Millerio, 2256 W. 22 St.

. .PARSIDUODA FOTOGRAFIJŲ 
DIRBTUVE

Lietuvių apgyventoje vietoje. Biz 
nis išdirbtas nuo senai. Galima į 
eiti su lengvom išlygom. Pardavi 
mo priežastis — nesupratimas biz 
nio. K. Jamontas,
1840 So. Halsted St., Chicago, Ill

Michigan avė.) palaikančių dr 
jų delegatų. Pradžia 7:30 vai 
vakare.

lamies tuo, 
i pakrikdyti 
įsi tiesiog bet

don is 50c.
Kondrotas
Jasiulis, C

Viso labo surinkta $1.75.
J. Dailidonis

jų įsivėlimas karėn yra reikalin
gas Amerikos k a p i t a 1 i s- 
tams- Kad karė neatneš jokios 
naudos darbo žmonėms, kiek
vienas gerai sumania. Tode1 
kiekvieno darbo žmogaus parei
ga užprotestuoti prieš tuos ne
lemtus kapitalistų norus — ka
riauti, kariauti ir kariauti.

STOCK YARDS Packing House 
eikalauja patyrusių -vyrų paimti 
ontraktą del valymo kiaulių kojų, 
laibas nuo šmotų. Atsišaukite:

Independent Packing Co., 
Halsted gatvė,? Chicago, Ill.

1871
2054
1045
1510
2880

M

Husas gydytojas ir Chirurgas
Specialiata* Moterišką, Vyrišku, Valk* 

ir chroniška Hgg.
Valandos; 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7 
tfcare. Nedaliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

duonkepis—pir- 
balta ir juoda 

ažai

Margaret E'ogal: 
isk, bežaisdama 
ždegė drabužius. Mirė nuo 
lizdu.

PARSIDUODA 2 namų ant vieno 
loto, priekinis namas, 17 kambarių, 
elektra, maudynės, ir tt. Užpakali
nis namas 10 kambarių. Visos gat
vės ištaisytos ir išmokėtos, gerai pa
taisyta. Randa $60 į mėnesi. Kai
na $4,500, ne mažiau. Išmokėjimai 
sulyg parankumo, arti Crane’o dirb
tuvių, McDonnell, 2630 W. 38th St.

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

PARSIDUODA pieno šapa labai 
pigiai su visais įrankiai, sykiu ark
lys, 2 vežimai, vienas del pieno, an
tras del expreso. Atsišaukite šiuo 
adresu: PETER GRIKŠELIS, 
1325 So. 50th Ct., Cicero, III.

SVIESTAS
Geriausio* 

unetonos, ge- „ m

ue.pu A į F 
cur jus | |j
it gauti ..

INDEK SAVO PINIGUS į Real Es
tate, kur jie bus saugiai ir neš jums 
gerą pelną. Bargenas— 2 augšlų 
medinis 2 flatų namas prie karų li
nijos. Kaina $2200. — Tiktai $100 
įmokėt grynais pinigais ir mėne
sinis išmokėjimas. E. E. FEENEY 
3108 Wallace St., Chicago, Ill.

i jūsų 
jus ve
du I vku

MARKOWITZ moka augščiausias 
kainas už senas drapanas ir čeve- 
rykus. 1239 So. Jefferson St., Chi
cago. * Atsiųskite atvirutę ir aš at
važiuosiu.

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 32 at. 
Chicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaikę 

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

Tel. Drover 7041

Dr. C. Z. Vežei Is
LIETUm DENT1STA

Valandos: nuo f ryto 1H 8 vM 
Nedaliomis pagal sutarimu* 

4712 So* Ashland Ava« 
arti 47-tos ęatvMs.

siuomi pranešame visoms L. 
SS. kuopoms, kad LSS. 81 kuo
pa ir LPMSA. 29 kuopa rengia 
vakarą apvaikščiojimui gegužio 
1 d. Vakaras atsibus balandžio 
29 d. scenoj bus pastatyta A. 
Laildsbergo drama.

DU. M. liHIZBAN į
RUSIJOS 2

Gerai lietuviams žinomas per 16 rne- A 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- ® 
gas ir akušeris. <£

Gydo aštrias ir .chroniškas ligas, vy- O 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias X 
metodas X-Rny ir kitokius elektros «•> 
prietaisus. D

Ofisas ir laboratorija, 1025 W. 18th
St., netoli Fisk St.

VALANDOS
6—8 vakarais.
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st

Valandos : 8—9 ryte, tiktai.

NORTH RUDU 
466 W. DivhdMi 
720 W. North 
2640 LlncolB Ar, 
8244 Lincoln Ay< 
1418 N. Ol«urfc

Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites skaitlingai atsilanky
ti į šį protesto susirinkimą, ku
riame bus aiškinama apie karės 
blėdingumą darbininkų klesai ir 
kokius budus panaudoti prieši
nimosi, kad Suv. Valstijos ne
galėtų ir neišdrįstų įsivelti ka-

UETUVI8KA8 AKIŲ GYDYTOJAU 
Ra* turi skaudančia* arba silpna* akla, aal- 
galvot ekaudfjim<, ataflankykite pas wauw 

Dr. W. Yuszkiewicz 
1155 Milwaukee Ars. 

galando*: Nuo 9 ryto ik! • vakara. 
NadAHoml* nuo 9 ryto iki 1 po

8102

SOUTH SDMI 
8082 Wentworth 
8427 8. Halstad 
<729 S. Ashlanl

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

Arti Lake St.

Telephone Drover 9693

Or. A. A. ROTH

Pajieškau Ignaco Zingerio, kuris 
išbėgo iš Chicagos ketvirtą dieną 
Sausio 1917 nr. Jis dirbo pas mane 
Rankoje per septynis mėnesius ir 
kada aš apsirgau ir išvažiavau į Li- 
gonbulį ant 'operacijos, tuomet jisai 
į trečią dienų po mano apsirgimo, 
pasiėmęs keletu šimtų dolerių, nak
čia su pačia, apleido Chicagų.

Jis yra vedęs Petronėlę Mačiulc- 
vičaitę, kuri paeina iš miestelio Jur
barko, Kauno gub., ir yra serganti 
nėščia kokie 7 mėnesiai. Jisai pats 
kalba išlengvo, lėtai, eina galvą pa
lenkęs, turi geltonus plaukus ir žy
mę ant kairiosios akies; jisai yra 22 
metų senumo, 5 pėdų ir 8 colių au- 
gščio.

Paeina iš sodos Maccjuny, šven
tam ių pavieto, Vilniaus gub., ir va
dinas po tėvais Ignacas Zinkevi
čius. Kas tą vagį kur pamatysite 
ar sutiksite, tuojau areštuokite ir 
duokite man žiną kuoveikiausia, o 
apturėsite $100.00 dovanų, po tokiu 
adresu: Joseph J. Elias,
4600 So. Wood Street, Chicago, Ill.

Minin*, wbmmI 
nuoja ir patarimu* duoda tykai.
786*88 Milwaukee At«^ arti Chk*»» 
lubo*. VALANDOS4 Nuo 9 iiryto 
rut. Nodilfomi* nuo 9 ilryto Iki 2 

Tel. Haymarket 2484.

ncdatcklio ir bado!
Atminkite, musų 

mes turėsime reik; 
riais politikieriais, kurie dės vi
sas pastangas, kad nuslopinus 
besiorganizuojančią uniją. Jie 
sako, kad streikininkai esą gy
venimo pat 
tamsiausias

Dr. PovHas'ZHvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 8o. Halsted BUesdU 
Tel. Drover 7179

VALANDOS: 9—11 išryto;
2—6 po pietų ; 6—9 vakar*, 

GYVENIMAS: 3341 So. Union Ava 
Tel. Yards 687.

Sausio 21, pas p. W. Kondro 
ta atsibuvo krikštynos. Susirin C V
ko puikus būrelis žmonių. Pri
siminus a|)ie lietuvių vargus 
nutarta parinkti aukų.

/Kukavo šios ypatos: J. Daili 
A. Dailidonicnė, W 

A. Svogumaitė, J 
simkevičius po §25

negaų matyti niayorą 
jeigu turite kokį reikalą 
stykite man! Tuo tarpu budin- 
kų manažerių asociacijos prezi
dentas be jokių ceremonijų įėjo 
į mayoro ofisą. Matote, kaip 
laisvos šalies piliečių reikalai y- 
ra nevienodai ginami- Todėl 
mes privalome pasitikėti tik sa
vimi ir kovoti, kol streikas bus 
laimėtas

Daug entuziazmo susirinku
siuose sukėlė Chicagos Darbo 
I'ederaci jos prezidento Fritz- 
patrick’o kalba. Jis tarp kita ko

Pajieškau siuvėjo prie vyriško ko- 
stumieriško darbo. Darbas ant vi
sados. Atsišaukite tuojaus.

Frank Degvmas, 
832 W. 33 Str., Chicago, Ill

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

Speciališka! pydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pusi®*, užnuodijimą kraujo, ode**, 
ligas, Žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ka jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Mgy<M 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 1(1 jyto iki H va), val-.ioe N<d<'liom>f. iki J 2 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gsL, viršuj Hsnkos. Tel. Canal 120 ; ;

Dr. Rariiscr
AKIŲ H POCIAUS Ta b

EXTRA
Parsiduoda labai geras/ saliunas 

ant dviejų galvckarių linijų, netoli 
lietuviškos bažnyčios. Senai lietu
vių apgyventa vieta. Užeiga visokių 
žmonių 
automobiliai 
ta visoj 
neturės visų pinigų ant syk užmokė
ti, aš duosiu ant išmokėjimo. Tikri
nu, kad pirkęs nesigailės. Pardavi
mo priežastis — cinu į kitą biznį.

P. A. Paliulis, 
1749 S. Halsted St. Kampas 18-tos 
gatves, Chicago, III,

ČIA YRA PROGA GYVENIME.
Parsiduoda: vištų ir daržovių li

ke; 2 akeriai žemes, 5 kambarių na- 
rnas^ pilnųi įrengtas, ūkiški įrankiai, 
arklys, vištos, užtektinai anglių ir 
daržovių iki pabaigai žiemos. Rei
kalingos tik sėklos pavasaryje. 5c 
nuvažiavimas į Chicago. Savininkas 
tuojaus turi keliauti j vakarus. Pa
aukauja už $4300. Apie $1000 įmo
kėt, likusius po $20 mėnesyje, arba 
mažiau. Kiaušiniai dabar parduo
dama 60c tuzinas. McDONNELL, 
2630 W. 38th St., ’ Chicago, Ill.

šių įmonių, štai pavyzdis. Bn- 
dinkų manadžerių asociacija iš
siuntinėjo laikraščiams maž
daug tokio turinio apskelbimą. 
“Janitorių streikas jau pasibai
gė. Užtai ateikite ir stokite prie 
senojo djarbo. Jeigu jūsų vadai 
informuoja jus, kad musų bu- 
dinkai nėra dabartiniu laiku pri
žiūrimi,— netikėkite jiems, ete.

Toliau seka visa litanija ska
mbių žodžių. Girdi, “mes per 
tiek metų sugyvenome gerai, lo
dei nėra reikalo pykties dabar. 
Grįžkite prie senojo darbo. Mes 
gerai suprantame, kad jus bu
vote tik suvedžioti."

kas valanda. M uc
gyventi pusbadžiu
dan to nepakenčiamo vargo, 
mes turime suremti pečiais, kad 
laimėjus tai, kas nuims pagal 
teisybę priklauso. Geriau mir
ti badu nieko nedirbant, negu 
sunkiai dirbant povaliai mirti iš

Naujienų Administracijai pa 
duota $6.45. Pinigai bus pa 
siųsti L. š. Fondam

— ‘‘N-nų” Adm

Janitorių streikas 
bet atpenč auga ir 
Praęitą pauedėlį 
janitoriai vos dviejų namų, gi 
Šiandie jau keliolika namų ne
tenka patarnavimo. Kova ėmė 
darytis atkakli. Janitoriai sta
to viską ant kortos, kad lik lai
mėjus šį streiką. ‘‘Dabar arba 
niekad," — girdisi tarp jų bal
sai. Pats sava i m i suprantama, 
kad jų priešai ir-gi nesnaudžia. 
Jie nesustoja prieš nieką, kad 
tik nuslopinus streiką. Tai 
jiems ypač svarbu.

Reikia žinoti, kad janitoriai 
iki šiol nebuvo atsakančiai or
ganizuoti; jie buvo išsklaidyti, 
kai Grigo bitės, ir nežinojo, kas

kuris ir pats nesižino, ko norįs. 
Supraskite šį žaislą. Kad tas 
jums butų aiškiau, aš pai>asako- 
siu trumpą istoriją. Tūlas va
gis užsimanė į 
kaimvno mėsa W C

žiuri, prie mėsos sandėlio guli 
buldogas. Su juo juokų nekrė
si. Bet ir vagies nekvailo bu
tą. .Jis sugrįžta namo ir pasii
ma savo buldogą (šunį). Pas
kui abu buldogu supjudo. Kuo-

žodis, tai melas. Lietuviai 
nitoriai, jeigu jus rasite 
Šaus turinio apskelbimus 
Paščiuose, — netikėkite! 
budu norima užslop 
judėjimą, norima vėl 
džioti už nosies. T ik r 
stovis yra visai kitoks

Vakar, 2 vai. po pii'lų, įvyko 
streikieriu susirinkimas. Vieta L
— 175 W- Washington.. Janito
rių streikieriu prisirinko pilnu
tėlė salė. Visu veiduose matėsi 
pasiryžimas kovoti ant žut-but. 
Visa eilė kalbėtojų pabriežė 
svarbą šios kovos.

Labai indomi kalba janitorių 
lyderio Sims’o juoduko. ‘’Mes, 

už tai,

Garsinius “Naujienose

REIKALAUJI AKINIŲ 
kenti gaivos skaudėjimu, 
nuolatos Tau ašaros krinta Iš akli, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga j kruv$, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių, 

tau skauda akys skaitant arba siuvasi. s*
reikalingas akinių.

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 13 mtių pa- 
fiv. Vnileloins pnr:q)ijoje. Stiklui šhfuoii mHo* tmu tw 

akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
, H)HN J. SME17VJSIZV

ZOciui Slpocialijrtcui 
rfiMYKIT MANO UŽKASA 

&SO1 BOU'TPI-I ASHLAND AVĖ. 
Kampas 18-tos 
Valandoa: nuo

nors siek tiek 
(‘liti. Kiekvie

nas musų jaučia, kad gaunamos 
algos neužtenka pragyvenimui 
su šeimyna, ypač dabartiniu lai
ku, kuomet gyvenimo

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klososi
KORESPONDENCIJINTS SKYRIUS.—— Kiekviena* trail HjwAti 

' ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose ii lekcijų ratatofS* 
ypač tam tikaiui. Ši* kuraa* yra labai paranka* kiekvkriiAM, 
kuri* nori greitai iimokt! Anglų kalbos, bet neturi progos l*a>- 
kyties J mokyklą ypatifekai. Geresniam persitikrinimui/ *tun- 
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paai&kinimų KATALOGĄ 
DYKAI. Ra&yk laiiką tuojau*; indėk dvi marke* priakurtiamkl 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti f musų sa
kyklą ypatižkal, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kito* mokykloe. Klesoee irgi turi- 
Yne atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradž!amok*dh| 
greitam ižmokinimui Anglų kalbos. Daugiau *upr>ntjurti*ea* 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viską* aižkinama Lietu viik ai
Dvi mokyklos: 731 W. 18th 8Ū ir 1741 W. 47th Si.




