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Pertraukimas diplomatiniu ry
šių tarp Suv. Valstijų ir 

Austrijos arti
Suv. Valstijų pasiuntinys Belgijoj 

sulaikytas
Kubos revoliucijonierių vadas užmuštas

PASKANDINTAS SUV. VALS
TIJŲ LAIVAS.

LONDONAS, vasario 15. — 
Panedelvj paskandinta Suv. Va
lstijų laivas Lvnian M. Law- Žu
vo jis nuo vokiečių sukniarinos 
torpedos. Astuoni žmones laivo 
komandi>s išg(Ibūli.

Delei to Suv . Valstijos J*ali 
pertraukti diplomatinius ryšius 
>u Austrija.

PERTRAUKIMAS DIPLOMA
TIŠKŲ UYŠIŲSUV. VALST. IR 
TURKIJOS BEI AUSTRIJOS 

TAIPGI ARTINASI.

W AS t 1 L\ OTONAS. vasario
15. 15. \Wasliingtouo val
džia pasiuntė j Konstantinopo
li Suv. Valstijų ambasadoriui 
Pilkus užklausima, kokis likimas c
ištiko amerikiečius jūreivius, 
sulaikytus Mažojoj Azijoj. Nuo 
to laiko, kaip ryšiai tarp Saviem 
Valstijų ir Vokietijos lapo per
traukti, Wasliingtone apie su
laikytuosius nebeaplai koma jo
kiu žinių. 

C L
Tolinus. W'asliingtoue esama 

tos nuomoms, kad pertrauki
mas diplomatinių santykių su 
Turkija ir Austrija atsitiks į 
keletą dienu- v L

'Turkijoj šiuo laiku randasi 
sirs tūkstančio amerikiečių. Ir 
nors Suv. Valstijų saldžia jau 
senai reikalavo leisti jiems išva
žiuoti iš 'Turkijos, bet turkai vis 
atidėliojo Suv. Valstijų reikala- 

\ imo išpildymą, 
kas jai atsitiko.

<SUV. VALSTIJŲ AMBA
SADORIUS BELGIJOJ

SULAIKYTAS.

WASHINGTONAS, vasa
rio 15. — Šveicarijoj aplan
kyta žinia, kad vokiečiai pa
liepė nuimti Suv. Valstijų 
vėliava nuo S. Valst. amba
sados namų Belgijoj, o patį 
ambasadorių Brand Whit
lock laiko kaipo nelaisvį.

Washingtone delei to dip
lomatai labai sujudę. Daly
kų stovis kas valanda daro
si aršesnis.

KUBOS REVOLIUCIJO- 
NIERIŲ VADAS UŽ

MUŠTAS.
HAVANA, vasario 15. — 

Pranešama, kad pulkininkas 
Baldome ro Acosta, Marian - 
do majoras, kurs vadovavo 
r e v o 1 i u c i j o n i e r tais, turėju
siais susirėmimą su valdžios 
kariuomene, likęs užmuštas, 
o generol. Enrique Loynaz, 
kitas revoliucijonierių va
das, tapęs sužeistas.

REVOLIUCIJA KUBOJE 
PLĖTOJASI.

NEW YORK, vasario 15. 
—Ateina žinių, kad revoliu
cinis judėjimas Kuboje plė
tojasi. Tos pačios žinios sa
ko, joge! revoliucionieriai e- 
są įgiję kelia tą svarbių per
galiu. L L

S C V. VALSTIJOS NEPRI
PAŽINS REVOLIUCIJO- 

NTERIU VALDŽIOS.

WASHINGTONAS, vasa
rio 15. — Užrubežio reikalų 
sekretorius Lansing pasiun
tė Kubos* gyventojams "per-' 
sergėjimą, jog Suv. Valsti
jos nepripažins jokios val
džios, kuri tik liks revoliuci
jos keliu įsteigta.

SUV. VALST. ĮSIMAIŠYS
J KUBOS REIKALUS.

WASHINGTONAS, vasa
rio 15. — Suv. Valstijos ren
giasi įsimaišyti į Kubos gy
ventojų reikalus, kad padė
jus vietos valdžiai užgniauž
ti revoliuciją.

REVOLIUCIJA KUBOJE 
PLĖTOJASI.

H AVA N NA, vas. 15. — 
Majoras Fernandez, revoliu
cionierių būrio komanduoto- L-
jas Santjago, praneša, kad 
jisai užvaldęs visą provinci
ją

Pranešama, kad užmuštas 
generolas Acosta, revoliuci
onierių vadas.

Ge n e r o 1 a s G o m e z, b u vęs 
Gubos prezidentu — revo
liucijos galva — bėgąs j Ve- 
nezuelą.

Valdžios k r u iz e r i s C ubą 
išplaukęs į revoliucijos apim 
tas vietas veždamas 812 ka
reivių.

ANGLŲ ATAKOS ATMUŠTOS;
1,200 RUSŲ SUIMTA 

NELAISVĖN.

BERLINAS, vasario 15. — A- 
nglai atkartotinai atakavo vo
kiečių pozicijas ant šiaurinio 
Ancre upes krauto, Erancijoj. 
Vienok visos jų atakos nuėjo 
niekais.

Vokiečiai ir austrai, paėmė ke
letu rusų pozicijų Meste Canes- 
u sek tori*. Užgriebtosios pozi
cijos pasiliko vokiečių rankose 
nežiūrint rusų kontratakų. Dau
giau 1200 rusų suimta nelais
vėn.

REIKALAUJA REFE
RENDUMO KARĖS PA 

SKELBIMO REIKALUOS.

WASHINGTONAS, vas. 15. — 
Amcrkios Darbo Federacijos 
vardu Gompers pasiuntė Wa- 
shingtonan kiekvienam senato
riui ir kiekvienam atstovų buto 
nariui rezoliuciją, kurioj reika
laujama, idant karės paskelbi
mo klausimas butų paleistas ša
lies gyventojų nubalsavimui re
ferendumu. Rezoliucijoj, be to, 
reikalaujama, idant Wilsonas 
nei veltu šalies karėn. c

AMERIKOS KARIUOMENĖ 
VĖL ĮSIVERŽĖ MEXIKON.

HACHITA, N. M., vasario 15.
Suv- Valstijų raiteliai ir vėl 

įsibriovč Mexikbs teritorijom 
Šiuo kartu jie vejasi meksikie
čius banditus, užpuolusius va
kar gyvenančius Mexikos parų- 
bežiu Suv. Valstijų gyventojus 
ir suėmusius tris jų nelaisvėn.

SANTYKIAI AŠTRĖJA.

WASHINGTON, vasario 
15. — Suv. Valstijų santy
kiai su Vokietija aštrėja. Vo 
kietija vis dar atsisako pa- 
liuosuot Suv. Valstijų pilie
čius-jūreivius, plaukusius 
suimtuoju anglų laivu Yar- 
rowdale.

ANGLIŲ STOKA VIENOJ.

Teatrai ir kavinės uždarinė
jama vakarais? Gatveka 
r i u va i k šč i o j i m as su m a - 
>/ •» įznua.

VIENA, vasario 15.—De
lei anglių stokos Vienoje va
ldžia įsake uždaryti visus te
atrus nuo 9 vai. vakaro, res
tauracijas ir kavines nuo 10 
ir 1.1 vai. Gatvekariams lei
džiama vaikštinėti tik nuo 5 
iki 9 vai. rvto ir nuo 5 iki v
8:15 vai. vakaro. Dienos 
laiku leidžiama vaikščtinėti 
tik tiems karams, kurie ko
tu un i kuo jasi su geležinke
lių stotimis. Abelnai, visoks 
anglių sunaudojimas suma
žinta ant 50 nuošimčių.

VOKIEČIAI NEMANO 
NUSILEISTI.

LONDONAS, vasario 15. 
—Iš Amsterdamo praneša
ma, kad didžiumoje Vokieti
jos laikraščių gyvai disku- 
suojama naujoji Vokietijos 
jurų politika. Žinia sako, 
kad neutralių šalių laivai, 
plaukiantieji paskelbtąja 
karės juosta ima ant savęs 
visą atsakomybę už galimus 
pavojus. Vokiečiai žada 
neskandinti tik kariškų neu
tralių šalių laivų, lydinčių 
savo pirklybįnius laivus, jie 
tečiaus neatsakysią, jei tie 
laivai paskęs nuo minų.

SUTEIKTA MOTERIMS 
PREZIDENTO RINKIMŲ 

TEISĖS.

COLUMBUS, vasario 15. 
— Ohio senatas 19 balsų 
prieš 17 priėmė praėjusį ne
senai žejnamjam bute Rey- 
noldo bilių, suteikiantį šios 
valstijos moterims balsavi
mo teises. Belieka dabar po 
bilivmi pasirašyti guberna
toriui ir jis taps įstatymu.

A. Olszewskip Banko 
depozitorią susi= 

rinkimas.
Vakar, šv. Jurgio svetai

nėj įvyko Olszewskio priva
tinio banko depozitorių su
sirinkimas. Atidarė susi
rinkimą 7:40 v. y. Referree 
S. C. Eastman. Jisai užrei- 
škė geidžiąs žinoki, kaip de- 
pozitoriai mano ar jie no
ri likvidavimą plszewskio 
banko reikalų pavesti tam 
tikslui išrinktiem^' trustisam, 
ar teismo paskirtam receive- 
riui. k

I

Po to pasirodė Olszews- 
kis. Jis pranešėjį kad depo
zitorių pinigų jo foankoj yra 
į $592,000; gi banko turtas 
nešas $771,000. Tokiu budu 
perviršio esama $150,000. Ir 
jei depozitoriai sutiksią tai- 
kyties su juo, tai jisai išmo
kėsiąs tuojaus visiems depo- 
zitoriams po 50% indėtųjų 
pinigų, o vietoj Iptų 50 nuo
šimčių išduosiąsįtam tikrus 
certifikatus (raštiškus pasi
žadėjimus), kuriuos galima 
bus realizuoti, kaip banko 
turtas taps išparduotas.

Olszewskis pajįaigė.
—Žalty—pasigirdo mote

riškas balsas salėje.
—Žalty—dar sykį, dar ki

tą sušuko tas pate balsas.
I

Kilo triukšmas..
VeŲpasiruvi^^Vi X vvz, K V- 

ris paprašė susirinkusiųjų 
nusiraminti ir pasakyti sa
vo nuomonę.

Paskui antru kartu prabi
lo i susirinkusius Olszews- v-
kis. Pasisakė, kad subank- 
rutijus Tananevičiaus ban
kui, ir jam pasidarę trum
pai. Žmonės puolę imti pini
gų. Visiems iškarto negalė
jęs jo bankas ištekti atly
ginti, o didieji miesto ban
kai, įbauginti privatinių ba
nkų bankrotais, nebeskoli- 
nę jam pinigų. Bėgę, girdi, 
jie nuo jo, kaip velnias nuo 
kryžiaus.

Užsiminė Olszewskis ir a- 
pie organizavimą state ban
ko. Esą, kaip pasisekė su
organizuoti State banką, tai 
jau į jį kitaip pažiūrėję ir 
stambieji piniguočiai, ir jis 
jau gavęs pasikolinti 90,000 
dolerių.

Su tais $90,000 jam pavy
kę sudaryti apie $300,000 
grynais pinigais, kuriais jis 
galėsiąs išmokėti po 50 nuo
šimčių dabar tuojau, o kitą 
dalį paskiau.

Olszewskis paprašė depor 
zitorių pasirašyti ant tam 
tikrų blankų, jei jie nori, kad 
jo banko reikalus likviduotų 
trustisai. O jei depozitoriai 
nepasirašys, tai likvidavimą 
paimsiąs teismo paskirtasai 
receiveris, ir nė jisai—Ol
szewskis su depozitoriais, nė 
depozitoriai su juo — 01- 
szewskiu nebeturėsią jokių 
reikalų.

Tuo ir užsibaigė susirin
kimas. R e p.

BRUGES, Belgija, vasa
rio 15. — šešiolika vaikų, 
kurie važinėju ledu pačiūžo
mis, užmušta bombomis, nu
mestomis iš talkininkų ae
roplanų.

VOKIETIJOS KONSER
VATORIAI PRIEŠINGI 

LENKIJOS NEPRI 
GULMYBEI.

STOCKHOLM, vasario 15 
— Vokietijos konservatiš- 
kieji elementai yra priešin
gi Lenkijoj neprigulmybei. 
Jie reikalauja, idant vokie
čių užkariautoji Lenkija vi
sa butų prijungta prie Vo- 
keitijos. Mat bijomasi, kad 
neprigulmingos Lenkijos si
mpatijos, karei pasibaigus, 
bus Rusijos pusėje. O ki
ta vertus, nors ir gavo len
kai neprigulmybę, bet ma
žai jų stoja į vokiečių ka
riuomenės eiles.

IR ŠVEICARIJOJ STOKA 
MAISTO.

BERNE, Šveicarija, vasa
rio 15. — Šveicarijos valdžia 
įveda ir Šveicarijoj pasnin
kų dienas. Be to cukrus, ry
žiai ir kitokie maisto daly
kai bus išdavinėjami tik ant 
korčiukių, o viešbučiuose ap- 
rubežiuojama skaitlius val
gių, kuriuos galima išduoti 
vienai ypatai. Vokiečių su- 
bmarinų karė sumažino įga- 
benimą maisto j Šveicariją, 
del to ir reikia ekonomiškiau 
naudoti jį.

SKANDINAVŲ ŠALIS 
PROTESTUOJA PRIEŠ 

VOKIETIJA. 
■V. . .4 • r

COPENHAGEN, vasario 
15. — Norvegija, Švedija ir 
Danija inteikė vokiečių pa
siuntiniams, esantiems tose 
šalyse, vienokias notas, ku
riose protestuojama prieš 
Vokietijos ir Austrijos jurų 
politiką, nuo kurios ypačiai 
sunkiai atsiliepia ant neutra
lių šalių pirklybos.

DAR VIENAS “FIELD 
MARŠALAS.”

BERLINAS, vas. 15. — 
Vokietijos kaizeris suteikė 
augščiausią savo armijos 
“ciną” Austrijos imperato
riui Karoliui. Jisai pasky
rė jį fieldmaršalu Vokietijos 
armijos.

VIS TIE VOKIEČIAI 
KALTI.

LONDONAS, vasario 15.— 
Ant Kubos salos revoliucija. 
Anglai mano, kad revoliuci
ja kilus ačiū vokiečių agen
tų darbui. Vargšai tie ang
lai: jiems tie vokiečiai vi
sur sapnuojasi.

VOKIETIJOS AMBASA
DORIUS APLEIDO SUV.

VALSTIJAS.

HOBOKEN, vasario 15.— 
Vakar, buvęs Vokietijos am 
basadorius von Bernstorff, 
įsėdo laivan, Frederick VIII, 
kurs turės nuvežti jį j Vo
kietiją. Laivas Frederick 
išplaukė 4 valandą po pietų.

VOKIETIJOS KARĖS IŠ
LAIDOS $15,000,000,000.
-LONDONAS, vasario 15. 

— Vokietijos karės skolos 
pasiekė išviso 60,000,000,000 
mvrkių (apie $15,000,000,- 
000). -

Iš Darbo Lauko.
; ...—. »

Janitorių Streikas.

Janitorių streikas tebesi
tęsia. Vis naujų ir naujų 
darbininkų ir darbininkių 
meta darbą. Vis sunkesniu 
ir sunkesniu darosi mana- 
džerių padėjimas. Vis ašt- 
tresni ir aštresni ginčai kįla 
tarp jų. Vieni jų nori jau 
taikyties, kiti-gi reikalauja 
dar pasilaikyt, mažu išsigąs 
darbininkai, mažu pavyks 
suardyti kaip nors jų vieny
bę, kaip nors apgauti juos.

Streikininkai ir streiki-. 
ninkės! Laikykitės vieny
bėj! Pergalė nebetoli, nes 
kur du pešasi, ten trečias 
laimi. Jei manadžeriai ne
besutinka, tai kaikurie jų 
greitai atsimos nuo savo, 
nuo bosų unijos ir ims taiky
ties su jumis. O kaip tik su
sitaikys pirmieji, tai ir li
kusiems nebebus ką daryti, 
ir jie ture užsileisti.

Streiko naujienos tokios: 
streikuoja -šiuo laiku maž
daug apie 5000 žmonių. Iš 
to skaitliams — apie 3,000 
vyrų ir apie 2,000 moterų. 
Daugelis skebų meta darbą 
ir prisideda prie streikuo
jančiųjų. Moterų unijoj 
jau yra įsirašiusios daugiau 
kaip 600 moterų. Samdyto- 
J ~ .7 “ -~1- V- - m -s. i ■> 1-
biliais. (Tegul sau vežioja 
— o ryto, poryt vietoj auto
mobilių jie jau kojomis spa
rdys juos). Keturių namų 
manadžeriai, kaip jau va
kar buvo pranešta, susitai
kė ir darbininkai ten sugrį
žo į darbą.

Moters, lankykit mitin
gus, kurie atsibuna adresu: 
230 N. Clark St., 2 lubos.

S t r e i k.

SUSTREIKAVO PROSY- 
TOJAI.

CHICAGO. — Sustreika
vo International Tailoring 
Co. prosytojai. Mat firma 
buvo u ž t i k r i n u s, kad 
bus jiems mokama savaiti
nės algos. Bet firma paga
lios permainė savo prižadus 
ir atidavė dirbti nuodaliai.

Matomai žmonės nenori 
jau atsiduoti malonei sam
dytojų, nes pabrangimas 
maisto verčia mąstyti apie 
geresnius budus, kad dau
giau galėjus uždirbti.

Moteriškų drabužių siu
vėjai dar nesustreikavo. Ve
dama dar derybos.

K o r e s p.

DARBININKŲ SUTARTIS
. CHICAGO, Ill. — United 

Garment Workers pabudo 
tik dabar, kada jau kiti turi 
seniai tas darbo sąlygas, ko
kių jie tik dabar jieško. Jie 
padarė sutarimą su 10 mažų 
dirbtuvių, kurios daugiausia 
kontraktus turi paėmę nuo 
kitų firmų.

Sutarimas yra padarytas 
ant 48 valandų darbo į sa
vaitę ir pakėlimo užmokes- 
nio nuo 7 iki 8 nuošimčiu. 
Tai matote, koks skirtumas
tarpe A. C. W. of A. ir U. mui priemonių pasekminge- 
G. W. of A. organizacijų, sniam ateivių amerikoniza- 
Kada A. C. W. of A. gauna1 vimui. K o r e s p.

jau net 15 nuošimtį pakeli
amo algų, tai U. G. W. of A.
gauna tik 7-8. Tiesa, nerei
kia nė stebėties, nes jie ne
gali darbdaviams nieko už
kenkti, kadangi neturi jo
kios spėkos. K o r e s p.

UNIJOS VIRŠININKAI 
KALTINAMI.

NEW VORKAS. — Bar
nett Engei, buvęs preziden
tas International Ladies 
Garment Workers of the 
World ir Wm. Levine, biz>- 
nio agentas tos pačios orga
nizacijos, prisipažino, kad 
jie neteisingai liudiję.

Savo prirodymais tie du 
liudininkai paliuosavo 38-iš 
žmones, kurie buvo kaltina
mi.

Savo prisipažinimuose jie 
pasakę, kad duodami paliu
dymus Grand Jury prieš 
priešingą organizaciją jie 
davę neteisingus parodymus 
ir tai daryti juos privertęs 
tūlas detektivas Max Sulk- 
ers. Tas pats detektivas y- 
ra taipgi kaltinamas ir pa
statytas po $25,000 bondsu 
iki teismui.

LAIMĖTA LEGISLATU- 
ROJ MINIMUM ALGŲ 

NUSTATYMAS.
NEBRASKA. — Yra už- 

minimum algų skalę mote
rims. Bilius perėjo žemes
niajame bute 58 balsais 
prieš 36. Pagal to biliaus 
mažiausia turės but moka
ma $9.00 į savaitę moterims, 
kurios yra senesnės, kaip 16 
metų. Mergaitėms, kurios 
yra jaunesnės, negu 16 me
tų, turės but mokama ne 
mažiau, kaip $6 į savaitę. 
Tikimasi, kad tas bilius bus 
priimtas ir senate.

Nebraskos valstija duoda 
pavyzdį. Gerai butų, kad 
kongresas nustatytų mini
mum algas visų Suv. Valsti
jų darbininkams.

1 Nesenai tapo išleistas at
sišaukimas į visus samdyto
jus pradėt amerikonizavimo 
darbą ir platinimą “apšvie
tus” tarpe ateivių darbinin
kų. New Yorko Evenig 
World savo editoriale pasa
kė: “Daug samdytojų yra 
pilnai persitikrinę, kąd ap
simoka pašvęsti laiko sutei
kimui pradinio mokslo atei
viams darbininkams. Mat, 
darbininkai pasimokinę lie
ką gerešni ir mažiau strei
kuoją.” Todėl bilius bus įne
štas į New Yorko valst legi- 
slaturą. Senatoriai Charles 
C. Lockwood ir Abrahain 
Goodman kalbamame biliu- 
je reikalaus, kad viešos mo
kyklos New York valstijoj 
butų panaudojamos platini
mui pilietystės ■ ateivių tar
pe. Sako, niekad nebuvo 
jaučiama tokio* reikalingu
mo traukti ateivius tapti 
šios šalies piliečiais, kaip 
šiuo momentu. Atsišauki

me kalbama, kad visa inte
ligentija prisidėtų suradi-



Laiškai iš Lietuvos.
.Amerikoj.

iš

tiems Amerikoje giminėms ir 
pažįstamiems, žemiau išspaus
diname tuos giminių pajieško-
jumis. lie, kuriems tie laiškai 
priklauso, kreipkitės i “Levy
nes” Redaktorių V. K. Račkaus
ką, 307 W. 30th St., New York, 
N. Y., nurodydami laiško nume
ri. t

Luise Daman-Bieder

291.
Žarėnų, Teisiu

Miss Just Doni-

Britain. Conn.).
291. Aleksan. Franckeviče, 

iš Girstupiu, jieško Simono Ja-
man

Skinti tarišk i u, jie 
Biru no (Lewiston.

Biru n as, iš 
ko Mykolo 299.

Jono

R. Gedeikio

Jokūbas
Kazim- Bu

roko (Bucine,
297. Jonas Gilis, iš Šiaulių 

jieško Juozo Bekerto (Lester,

C 109), Kauno gub., jie-

310- Andrius Jurevičius, iš 
Panemunėlčs, jieško Mykolo

311. Petre Gudauskienė (ar

he. N. 19, jieško Leono Miklo- 
vo (3285 Lexington str., Ma-

Kudereviėiznos, Post Dombro-

313. Veronika Koein, iš Po- 
lekėnų, nuo 
Jono Kucino 
B. Baso:

Duktė
Bronislava mirė.

311. Anna Kuczewska

llll. ......... i ■ 1IWW1WII1IIn<

Iškilmingas Maskinis Balius
LIET. MOTERŲ APŠVIETUS DRAUGIJA 

Subatoje, Vasario Febr. 17 d., 1917 m. 
MILDOS SVETAINĖJ, 3138 So. Halsted Street.

to
Tikietus galima gauti pas komilcles sekamose 

po 25c.: Šalkauskienė, 3123 So. ilalsled Si.

Radzevičiūtė, S363 Kerfoot Avė.;
Balickienė, 3513 So. Union Avė. Prie durių po 50c. tikietas.

vakarus ir kiekviena atsilankiusi

kad padarius ji žingeidesnių ir smagesniu, todėl mel
džiam atsilankyti kuoskaitlingiausiai. Bus duoda-

niaus, Ostrobramska 
131, jieško Juozano

Klimai, iš
Klimiutės

Franc, ir
Basoinių,
(Bayonne,

Kripaičio

Apolonija

j Pabraižos

Draugč Laisve lik liesiųja li
nija eina. Eina ji tiesiąja lini
ja ir kraupiai žvalgosi Į Phila-

kum Mockus sake pamokslus 
Laukcganc, tai kunigas Krušas

klausyti.A

padinės neleidtįsios.—Pabraiža.

TELEPHONE YARDS 2721 t
DR. JONIKAITIS 5

X MEDIKAS IR CHIRURGAS J
♦ 3337 So. Morgan St., Chicago o
9 Kertč 33-čio PI. ir Morgan St. v

BIZNIERIUS
Angliškas žo-

iš kurio nusika
lė lietuviškas žo
dis “biznis’’ ii

8-to Meškinio Baliaus
Parengto

DR-STeS PALAIMINTOS LIETUVOS

Sub., Vasario - Feb. 17, 1917

25c y palai.

279. Kazim. Budreviče, iš 
Rokiškes, jieško smilius Juozo 
Budrevičiaus (luiwrence, Mass.)

280.
Kržvilkiu.

mariu, nuo Kaišedaru, 
c c-

škia Imti užim-

ruso.

281

(Lin-

Čelki

Johanna Chodakie-

Jono Naginionio ( ir rašo, kad 
tėvas nori atvažiuoti).

282 ir 283. B. ir Ant- čiužai 
iš šiuraiėiu, nuo Švėkšnos, jieš-

10.?).
28 I.

Daubaro

28,5. P. Daubaru, iš Meištų

an.
289.

Petro Umanto
mos.

287.

288. Michailina Dudez.ins- 
ki, iš Slišu, nuo šakiu, jiuško 
Nikodemo Norkaus (Bochc’llar-

289.
kieno, ti. ra ne v. u

Daniuno

290.

$5 Spacialiai $5
šis apgarsinimas yra geras už $5.00 
del bile kurso imamo šiame mėnes- 

syje Musų .Mokykloje.
f*'' *1 u.- 4 cisterna tr ypatil-
CN KHa rriGkmtniHS padary,
^24 jin (movų u trumpą lai-

Mes turime didiiauaim 
if'ri.tuMUsj

■1♦: 'K !r
kirpimo- 

iuvimo m k y 
rnes uit >iksim> 
patyrimą kuo

maAi
<ky

(53 Hudson avė., Bro-

300. StamsL 
iš Bojunų, nuo P;

301. Marija Inamaitis, is 
dnūnų. įieško J. J. (namaičio

302. Marija Jastingienė, iš 
Baisoga’os, Pašušvio, jieško

n.. Box 799). Baso: 
priėmiau. Jūsų žino

I U U IX i u 11.>, ,
303. Kazimieras Juozapai- 

tis. iš Fromenilių (nuo Pašuš
vio. Šiaulių pav-). įieško Jono

30 1. Veronik
is K \ irčiauų ( nuo 
i ieško Liudviko

sa ipos 
309.

nes.

ISO,

Jokūbaitis,

Jokūbaičio

T
\O-

praso

307. Julija Judeikis, iš Tu- 
leišių. nuo Akmenės, jieško 
Stanislavo Juodeikio (199 Co-

Elena Juškevičiene, i

11 > I !_* 11* l IS.'illH' sveiki 
as Jurkšus, iš

ku >i . uAfiaiv
pirui karna laike Mo m-

PeU*n«»a darinio* pag.
Arba dy.liio. J >

-/■t* uikviečinznt 
i ir pamatyti 
i->kjkiij bi.'e lai- 
,rauti «p«c'aHlka

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J F. KASNICKA, oriacipalai.

118 N. Li Salle St. Kambarys 416-417 
Prieš C.itv t lai!

* JOSEPH C
» TAKTO VIH

WOLON
A. I ) V ' J rį Al AI1 

t*.’ i.m.ti lai* 
So. [.a St. ChicaffO.
f'?rJrnl CSVO-Z.UU. Atdara:
, kt*vergo ir vakarai* nur

m vakare po cam«ri»>
K1I.WAUKBK 4 V K.. CHIcj-s* f’1

t»(0» 
UI

U t».r

■<&* c;#®*; cts* e

Ar Esate Amerikos Piliečio?
k i e k v i e n am nusipirkti

knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c,

Toji knygoje sutaisyta anglų ir lietuvių

“NAUJIENOS“
listed Street, Chicago, Ill.

319. Karolina Karvelis, iš 
Sūduvos, PoncAvii'Scbstrasse, 8, 
jieško Miss Kerevičiutės (195

317. Petronėlė Kasparaitė, 
iš čipirikų kaimo, nuo Kuršėnų,

318.

319.
ne (ar

požicijai

ne!-.. Mes... Laisvė... 
taria drauges Kovos

Balsas iš Philados:
• Laisve!..-

I) u d u neturėtu j 
būti surištas su 
idea sukimo, iš-Į 
naudojimo arba I 
nesąžiningumo.
Biznierių reikėtų 
suprasti k a i p o 
žmogų, kuris yra 
užimtas gero, la
bo darymu.

Biznierius šia
ndie yra būtinai; 
reikalingas. Biz-j

Aprūpink Save Aprūpink 
Savo Ateitį

«

Mes... Laisvė
savo žmonėms

nierius

Fuozapas Kodis, iš
Kuršėnų, jieško

Kodžio (Montri'al,

H iiouJo NJ II H/1yGK.Y-į 
320 ir'321. Marė Kirniele- 
vičiene, iš Kišiniškių,nuo Vilka-

Kirmelevi- 
a-). Bašo,

\ iškili, jieško Jono 
ciaus (Scranton,

Veronika Kiršiene, iš

savo dukters Onos Kiršiutės (11

Vincentas

ko Jono Kiauses (20 Green La-

Kazliškių, nuo Kauno, jieško
Kazimiero Staniulio (South Sa-
Upll./Ų minui

321. Barbora Kubilsky, iš 
Slrimiškių (nuo Vilkaviškio), 
jieško Ron. Cunnoh. Praneša,

kaip ir draugas

iš tiesiosios linijos... Laisvė 
meta vingiu vingiais supa

nes, su kuriais nori biznį 
Laiminga yra ta tauta arba apygar
da, kuri turi gerus ir dorus biznie
rius.

ištariama
net nui-

ieisybė. daug : 
romą žmonėms 
žemos rūšies I . .
dauguma los skriaudos yra padaro
ma daugiau iš nesupratimo negu iš

nuosavią ūkę (farmą). Turėdamas savo farmą ne
reikės bijoties blogų laikų, bedarbių. Dabar geriau
sias laikas pirkti ūkę.

Aš turiu pardavimui geriausias ukes, išdirbtas, 
}. su trobomis ir su visais intaisymais; taipgi ir neiš- 

■|| dirbtas, Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose.
Pirkti galima labai lengvomis išlygomis, su mažais 
pinigais. Taipgi parduodu namus ir lotus Chica- 
goje; išmainau į farmas, arba -farmas Į namus.

Reikalaudami platesnių žinių kreipkitės ypatiš- 
, kai arbadaišku.

burini mokslą, reikia turėti augš- 
sieki. liksią, idealą. Kam žmonės 
ia j bizni? Ar vien liktai pinigu

E KIBORT
bankininku<.

kuriuos privatinis bankas pri
ima iš depozitorių; o darbas — 
tai depozitorių suvartojamos 

išpastangos, kol savo pinigus 
privatinio banko atsiima.

Dabar jiems bus progos-

si griešnikams, nei tas Billy Sun
day, pamokslų sakyti. Betgi 
žmones sako, kad niekas taip jo

kunigai.
Juk kada

Tj

— w«u.i.p»|iS ^-unnu:r.jiai - Appeal.

Europos-auka neapykantos aukurui. ,

kuris iš žmonių nori vien liktai pa
sipinigauti. nėra vertas lo, kad žmo
nės jjji remiu. Bet biznierius, kuris

nėms ir j pelną žiuri liktai kaipo i

naudingą patarnavimą žmonėms, y- 
ra biznierium, kurisai atneša naudą 
ir laimę savo žmonėms.

turime atsakanti mokslą ir patyri
mą. Mes norime prigelbėti .ll’MS 
savo namus įsitaisyti, kas \ ra laimės 
pamal u.

A. PETRATIS & Co.
INSURANCE, REAL ESTATE, PASKOLOS

751
NOTARY PUBLIC

W. 351 h St. Chicag
Telefonas Drover 2163,

Koznas \ 
laiku vienu 
Vyrai, knij.

• 613-616 Teutonic Building, 179 W. Washington St. f
j CHICAGO, ILL. J

•as irai pa reikniauti unm 
š 1 ;i Stebuklingu Knygų.

.'U i, . t , , 1 1

vyrai uogai)! pi t darho ir ne galingi 
nauduotis priiinnu.mo ganitos--visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes ‘ i-iedikališkų knygų.

naikiu

AkCv L 
ku ir

;t).pnuna 
avi

v vrat

4318 kastais. ,<eipn o
rp vyrų—stiyras, r<

gano

imu

Telefonus Canal S7JS

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pcnnsylvanijos Hospitalėse ih 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rod •< 
visokiose ligose moterims ir mergi' 
nonis. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

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

55^^ Ar Esi KankiiMias
l 
k
4

£ ft n 
n
<7

s

SR 
5 h /»13 d

. ---------------------------------------------------------- 1

jaunas ir 
At mink 

uiera nad

BR. J. Rf’SSEI. PRICE 
G adotinasal: —š esu u ž i • 
vieną, iš In knygų, uniu J

tai

.Is t L

lav.nu 
3, 7 u. m c 
3nų, Pa 
\ r t i.’ i

V l'.lu

tmi

Gy

sr r

n

))

■ta

m pa etą

U ii

t gv j i mus 
■uoli mus 
ma: tam

Ant kou 
tik jjus 
Kuponą

omos? -j
iso, san a-

r C"! nusilp- 
linlug; ner- 
; j asargis ir

U ž.ii u o d i j i m ų Kraujo, 
nu, “v irsi J pu ei imu Gy
mis 13 c a i s, I>y t i škai 
mais, DufuHu, Negruo- 
iv, Prictvarką, Slogo- 
G PvCV’eatĮzmų, Pilvo,

Inkštu

v .i°g galėsite 
jos patarimu

nedrąsus ir 
-.uliudys, plikius 
knyga uz dyką

204 Madison £: ? iinfc.a fka., Chicago. HI.- 
Knygos ra-Kiulynimui ir norėčiau
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BANKO STOVIS 
\ ra “ana aerame padėjime, ir,Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Musu korespondentu pranešimai

lionis palaidota Hammondo WQIITHWESTERM NATIONAL BANK
Kampas Ketvirtos ir Pierce giv.

is širdies
A 1 1 e n, versta 
Turinys:

t

i kims

ormi no " 1 )a ri) i n 11 iko

minga parapija.

ti neramumo dvasios. Tai 
Jija ‘’cukernės“ darbininku 
sirenai n kis streikuoti. Iki

ten ncrai n usis

mo.

siap pamarginmu

b a i

ma v o

kaino darbo žmonės. i> 
A

vtin gerai. Iš moterų

Žmonių nemažai.

rm
Manau.

metu.
4- Iš to, manau, B:i n J< i») i n k a\’ i j n n s.

Proto Pobūdis ir Paii

pažinus draugu 
kslo pamatais

su soc. mo

įtariu draugams

tiems, kurie

matiniais klausimais.

tus. Bet tai palyginamai 
maža suma su ta nauda, ku-

Šiomis dienomis susitvėrė

ko m i t e tas. Rupi n am a s i 
Migti įstatus ir išimti 
x?rį. Vadinasi, šio mies- 
iotiivini omlll O’ulp nasi-

( K ERO, ILL.

gara.

darbo žmonės,
A nie
ku r ie

li e gu e' Dauge

prausti naujus aukso Kal
nus. Dug. (ingis kvietė visus 
k uoenei gi šk i a tįsia protes
tuoti orieš tuos paplėšti jie-

vakara. Žmonelių v *
ko nemažai. Bet

lionis turėjo 29 m. amžiaus,

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriau** i;is gr if.d’omis su dnb 
pigiai, kurie kreipeis pas rmj*>.

uis lietuviškomis dainomis, lakai

duodame dykai
20 liet m iškui dainų, lOOO'adatų ir 
ai b< >ma.

(>ral afonas tik 20 dol. su gva- 
rantija ant 10 melų. lik 20 do-

likusius užmokėsite prie atsiėmi
mo. Grufut’oiias su didole triuku, 
paauksuotais kraštais, mechani
zmas grafafono geriausios kons
trukcijos, kurį galima užsukti 
laike giajinimo. liuką rėk,ordai

Vietiniu meldžiame alsi-

vakaro ir taip pat nedėldii niais. 
Siunčiame dykai kulaliogą mu- 
zikališkų instrumentų ant parei-

— katavimo. Adresuokite:
GREATER NEW YORK PKONXGRAPH CO.
Grand Str., New York, N. Y., Dept. N........

sų jaunuolių, mažai rūpino
si savo ateičių, tai jam mi

draugijoje išbuvo 
menesiu, c

fu jam išpuolė gauti nuo na
rių — po 50c nuo kiekvieno. 
Draugijoje randasi 106 na
riai. Tuo budu susidarė 53

jimo lėšų. Duota įnešimas, 
kad pavieni dr-jos nariai

lės. Aukavo sekami as
mens: J. K. Matjukas, J. še-

K., J. Steponams

is, J. Jasaitis, J. Matulionis,

Gricius
Stanionis,

J V . 1TICU.UL>’,

J. Dargievičius.
J asai-

, J. M a-
y

a
vaumut i

tinkime s u a u k a u t a $21.60.
Geros valios draugai —T. 

Kairis ir P. Svireckis —su
rinko iš pavieniu asmenų:

įi

J. Holbus,

rzda, M. Tumkutonis, J. Kri

. . . . * v X*

♦ *

K. .
H '

li. L. Kairis.

MELROSE PARK, ILL.

ma: Gadvnes za ižuos . bo
simas pavyko vidutiniškai.

skus, Jeronimo Lukšaus ro- 
rimotie-

kaitė, Veronės rolėje. Tik 
pastarajai kiek truko tinka
mo nugrimiravimo,— išrodė 
perjauna. Ji tečiau turi ga
bumų ir galima tikėties atei- 

t 4 -.-I m'a-xac' •H’hO nc' Mn
? Z. Gricai-

Tik kai kuriems stokavo drą 
sos ir netinkamai buvo nu- 
grimiruoti.

Žmonių buvo gana daug ir 
visi skirstėsi patenkinti.

lio organiz.
4 X

v oje.

laupomųjų sanskaitų.
pomasai skyrius atdaras 

Sukatos vakarais.

m tai žmonių. Net

Užklausiau,

oacKiiies tustina. (;ia, gir
di, kas kita. Kai]) matyt, 
žmonės jau pradeda atskirti

Padrąsinimas

NAUJIENOS
18-10 S. Halsted Street, Chicago, UI

Padarytas ant užsakymo
* JŲSV PASIRINKIMAS PO $25.

Kvietus šimtų petrenų šio sezono puikiaiuių vilnonių. Sutruk
dę tas prisiimtomis puošnių vilnonių audimų, priskiriant daug nau
jų stuiliu parodomų pirmu sv k. Dauguma jų austa pardavimui po

3:110 S

JAU!
Išėjo iš spaudos senai žadčta, senai laukiama

Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas

ir
soc.

jo čia nei

metodologo”

Kada soc. sumano re-

šiaip progresyvėms draugi- 
joms. Bet pamate, kad žmo
nes nesilanko į jų rengiamus

sijieškoti talkininkų ušven-

kuo

• .’•WwV'

• .. -x*.-

[<g)A M E R f C/* N PRESS' RSSOCIHTI QN~|

Nepakenčiamiausios sąlygos iš visų, kurias-priseina ka-

Ir taip, vandenyj ir purvuose kareiviai turi 
dienomis ir net savaitėmis išbūti.

kaikada

iWililillililKA

Tai yra viena puikiau
siu lietuviu kalba iš- u*
leistų knygų tiek turi
nio tiek technikos žvil 
gsniu. Kadangi Lie
tuvių darbininkų lite
ratūra vis dar netur
tinga, tai pasirodymą 
šito stambesnio vei
kalo, kur paprasčiau
sia, kiekvienam su
prantama kalba išdė
stoma socializmo mo
kslas, kiekvienas mą
stąs darbiniuos su
tiks didžiausiu pasi
gerėjimu.1

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

knygos vertę čia nei 
negalima. Pasakysi
me tik tiek, kad ji pa-.

gai, jog pradėjus skai 
tyt sunku ir beatsi
traukti: skaitai kai 
kokią pasaką ir tuoPavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomis spalvomis, 

tarpu nejučioms susipažįsti su socializmo mokslu, »a socializmo tikslais ir užda
viniais.

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir jų nusamdytieji agitatoriai 
besistengdami trukdyti socialistišką darbininkų judėjimą, pliauškia prasimanę 
visokių nebūtų dalykų apie socializmą. Gi žmonės, kur irgi nepažįsta gerai soci
alizmo mokslo, dažnai tiems kunigų. pliauškimams įtiki. Kas perskaitys šitą kny
gą, pažins, kas ištikrųjų yra socializmas, ir j kiekvieną priešų užmetimą mokes 
atšauti rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai turės bematant savo bur
ną užčiaupti.

Todėl sakome, kad nei vienas lietuvis darbininkas neturėtų apsieiti be šios 
knygos.

Pastebėsime prie to, kad Socializmo Minties Blaivumas netiktai savo turiniu, 
bet ijr technikos žvilgsniu bus tikra lietuvio darbininko knygynėlio pažiba. 
Stambios, aiškios raidės, daili spauda, gera gryna popiera. Ypatingai puikus kny
gos viršelių paveikslas, pieštas žinomo musų dailininko, p. Jono Šileikos. Tai 
paveikslas ant knygų viršelių spausdintas keturiais dažais. '

Knyga turi 230 lakštų.
Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais tvirtais audekliniais apdarais, |I.
Užsisakykite tuojau. Pinigus siųskite Money Orderiu, ne kitaip. Geriausia 

iškirpkite šitą žemiau paduotą kvitukę, parašykite savo vardą ir adresą, įdėkit# 
kartu su money orderiu konvertan ir liaukite mums.

•NAUJIENOMS,
Chicago.
Indedu čia money orderi (ČrM) Ot t. 

mo Minties Blaivumas. Adresas;

Vardas ir pavarde
• •••»•••••••••••••«••<•♦• > • <♦**♦**»•*•*•* c*#; u <;v
P. O. Box urba namų No, gaivi tr mlwttttL

Mėnesio

. Jono Šileikos. Tas

<L Uit

. Praia* atsieti knygą fiatUlla-

NAUJIENOS
1840 South HalstedĮ Street Chicago, Illinois

t n 
«■ n * rj * rj♦ n* ri* fj



ai tai tiesa, ir jeigu taip, ta 
kas yra tie ti ukdytojai, Wil 
ispiias ir paliepė daryt tyri 
nėjimą.

SJMtt

nes.

ką gi ta Amen’-spekuliantams atsiras nau-

Euro-

net ra u

sau
apgynimui turėtų guldyt s

lavo socialistai.

tai

nešil

tam audinėja ša

šu ma 
u

Jaunuomenes

imkime
pavyzdį.

lietuvių

ko-

kurių reporterių visai nebu
vo tame koncerte, dabar ske-

isitikinę, kad 
90 nuoš. visų

Minė- 
pav. re- 
suvažia- 

kovojo

NAUJAS EPITETAS 
KUNIGAMS.

valdo Mexikoje kerosi no 
itinius.

bent šiuom kartu, tai kam

firmas Lietuviu Dienraštis Amorikoje 
didžia NAUJIENŲ BENDROVE

buržuaziškas patriotizmas. 
Ypač aiškiai apsireiškė to 
patriotizmo reikšmė pas vo-

$5.00 
$3.00 
$1.75
$6.00 
$7.00

First Lithuanian Daily in America
Published Dailu Except Sunday

UY T H K

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

r i i ima tai dar anai] nenormalis yra daly-

stybes. Tuo žingsniu jisai 
įgija simpatiją taikos drau-

rnos,

ri imą Europon. Ji senai tu-

gfndamas jas su 
maisto ir amunicijos

prirengti ją tokioje formoje, 
kad ji galėtu but inteikta

mo apie santykius spaudos 
su organizacija.

Seniau mes kartą pasakė
me, kad idėjinis pamatas tu-

lurėtų dalyką, kuris šiandie 
visiems vra aiškus, bet tuo-

gimą.
Bomiškas 

vaikėzų elgimasis 
ma, kaipo “patriotizmo 
nklas!

draudimo, 
siskubins 
maisto išt

Anglijai, kuri Jau per dve
jus suviršum metus neįlei
džia nė vieno laivo į Vokie
tijos uostus ir nė vieno ne
išleidžia iš tenai?

Asmeniškai Redaktorių matyti ga’inia tik nuo 5 iki 5:30 vai. vai

“vaterlando“.

N A U J I/Ė N O S, Chicago, Ill.,

nius “mietež-

ir didelis dalykas, del kurio 
verta net j karę eiti, tai ko
dėl “Lietuva!” nepatarė iki 
šiol valdžiai apskelbt kare

paliko Amerikoje. Jos siū
lys dar didesnes kainas mai
sto produktų pardavėjams, 
kad tik užtikrinus sau jų

“principą”.

blogas diplomatas. Jisai šio
mis dienomis kreipėsi j visas

ai eis Keiverraic t -
Nuo ateinančios

u MiwafWitf tr w e lawrrar jmi

uniformuotu 
v, 

garbina- 
u *

cipas” apeina tik saujelę 
žmonių — biznierius, kurioj

kaip bus su maisto 
i kainomis per tą 
Jos bus tokios, ko-

“privatinių“ soc.

principas ,

tuomet prasidės ty~ 
s. Jisai tęsis ma- 
■;ešetą mėnesių, ir

“DIDELIS IK SVA- 
BUS PRINCIPAS”.

apie tuos kelis žmones, ku
rie užsimano keliauti Eu
ropon. Bet eina ne apie 
tai. Eina apie didelį ir

a”, smerkė vi-

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, lik

ne aoejones, pa- 
užpirkti ir tuos 
klius, kurie dar

verze i vienos moKVKlos sa- v «.
lę, kur “Labor forum” buvo 
parengęs koncertą. Už kė
limą triukšmo, kadetai tapo

i s ir svarbus 
vadinasi, turi

fMytojų ir korespondentų prašomo siunčiamus išspausdinimui laikraŠ- 
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ir Išsiunčia krasos ženkleliu pakankamai persiiinliruo lėšoms apmokei.

Sve:-'<itos Skyrių, 1 
lėta mene-in brvo i. c
nose” pc ^trankus.

t šitail) “žmonių išrink- 
valdžia rūpinasi tų žmo

muštynes? ’ Nekurie
taip nupasakoja, kad

Amerika užsimanė
guzo jieškoti, tai ir
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darbininkai, kurie net ken
čia nuo to, kad maistas iš
gabenama iš Amerikos. “Lie 
tuvos” red 
pranta, ari

namte, kaip kalėjime, sė
dėti, kol tu išsikausi su 
kaimynu. Aš turiu tiesą 
eiti gatve, ir-eisiu, o jeigu 
tu man ištikro mėginsi

kų stovis, kad socialistų ju- 
d ė j i m e vado vau j a 1 a i k ra š- 
čiai, o ne organizacija, tai 1

a i š k i 11 a s a v o sk a i t y toj a m 
Wilsono pozicijos “teisingu-( 
i n a , Sak o. v

, Į O

xjcxx, .WK, K.^^ /kimas, 
j, neužkenkė. Ko- 

dėl-gi tad negalima pa
sine r k t i m u su 1 i c t u v i š k u

ji'mas nepagelbės žmonėms, 
o tik galės dar labiau paken
kti jiems. rl 
d žios,

Ut.rfl.iakoiuoji kaina:
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Socialist!) laikraščiai ir 
organizacija,

Valdžios 
tyrinėjimas.

ištirti maisto brangumo 
priežastis. Taip pasielgda
mas, jisai nurodė, kad blo
gas javų užderėjimas perei
tais metais negali pateisinti 
maisto produktų brangumo; 
kainų augštumas turėjo but 
iššauktas kliūtimis, esančio
mis maisto pristatymo sri
tyje. Bet kokios yra tos 
kliutįs? Prezidentas sako, 
kad iki jo atėjęs gandas, jo- 
gei maisto produktų paskir
stymas šalyje esąs tyčiomis 
trukdomas. Kad susekus,

kils, jeigu maisto pardavė
jai to norės. Dar apie pu
santrų metų žmonės turės 
mokėt maisto spekuliantams 
badmečio kainas, koliai tas 
tyrinėjimas galės atnešti ko
kiu vaisiu. O ar bus dar iš 
jo kokiu vaisių, šiandie juk 
niekas negali pasakyt. Suv. 
Valstijose valdžia jau darė 
šimtus visokui tyrinėjimų,

Paprastai tie tyri- 
užmigdydavo 
nuramindavo 

numalšindavo jų nepa- 
kada 
, "ty

nėj i mai tik 
žmonių doma v
juos, 
sitenkinimą, 
žmonių ūpas atsileidžia 
r i riejamoj i” blogybė g 
gyvuot, kaip gyvavus.

Devynias-dešimts devyni 
procentai tų tyrinėjimų tai 
yra tik komedijos liaudies a- 
kirn apdumti. Ir dabartinis 
Wilsono paskirtasai tyrini- 
mas yra ne kas kita, kaip 
nauja tos rūšies komedija.

lodei, kad jo pardavėjai ga
bena ji Į Europą, turėdami 
progos tenai savo prekę bra
ngiai parduot. Lupdami ar
ba tikėdamiesi išlupti iš ka
riaujančių valstybių augštas 
kainas už Amerikos maistą, 
pardavėjai reikalauja, kad 
ir čionai jiems bvftų bran
giai mokama. Jeigu maisto 
gabenimas Europon butų 
buvęs uždraustas, to bran
gumo butų neatsiradę.

Bet Suv. Valstijų valdžia 
atsisakė uždėt embargo ant 
maisto produktų. Ji atsisa
ko nuo to ir dabar, leisdama 
tuo budu išgabeni ir tuos 
maisto likučius, kurie čionai 
dar randasi. Kol eis komi
sijos tyrinėjimas, visos mai
sto sankrovos Amerikoje 
bus ištuštintos, ir tuomet 
niekas negalės gelbėt — nė 
valdžia, nė kongresas.
-. Dabar paskirtasai tyrinė-

Buržua ziški 
patriatai.

riotai pirma būdavo degte 
dega neapsakoma meile prie 

Kada 
Suv. Valstijų administraci
ja susikirsdavo su Vokieti
jos valdžia, tai tie patriotai 
tuoj šokdavo gint ir teisint 
kaizerį ir jo diplomatus. Už 
Wilsono kabinėjimąsi prie 
Vokietijos jie taip ant jo in- 
tužo, kad prieš rinkimus su
mobilizavo visas savo jiegas, 
idant sumušus jį. Neretai 
jie savo patriotiškam užsi
degime taip įsismarkaudavo, 
kad grasindavo sukelt vi
sus Amerikos vokiečius 
prieš valdžią, jeigu ji išdrį
stų pradėt karę su Vokieti
ja.

Dabar atėjo tos karės pa
vojus. Ką-gi daro vokiškie
ji patriotai ? Ugi skubinasi 
rodyt savo “loyalingumą” 
(ištikimybę) prezidentui. Jų 
laikraščiai jų organizacijos 
vieni po kitų skelbia, kad jie 
stoją už savo “naująją tė
vynę“, kad jie nė valandėlės 
neabejodami imtų ginklą į 
rankas ir eitų kariaut prieš 
Vokietiją, jeigu prezidentas 
juos pašauktų.

Tokie yra tie buržuaziš- 
kieji patriotai! Tokia yra jų 
meilė prie “vaterlando”! 
Pirma jie kibirus purvų iš
pildavo ant Liebknech- 
to ir kitų Vokietijos revoliu
cionierių galvų, vadindami 
juos papirktais Anglijos ar
ba caro agentais ir “tėvynės 
išdavėjais”, o dabar jie pa
tįs žada eit žudyt savo vien
genčius, jeigu kils karė su 
Vokietija!

Didesnio moralio sugedi
mo, didesnio niekšingumo, 
kaip tų “tėvynės mylėtojų”, 
ir įsivaizdinti sau negalima. 
Bet ar tik vokiečių buržua
zinis patriotizmas yra taip 
supuvęs? Visai ne; gyve
nimo aplinkybės tiktai pri
vertė vokiečių patriotus aiš
kiausiai parodyt savo veidą. 
Tokių-pat elementų netrūk
sta ir kitose tautose. Juk ir 
pas mus radosi “didvyrių”, 
giriančių karingąją Wils6- 
no politiką, nors ji grasina 
užtęst Europos karę ir pad
ilgint Lietuvos žmonių ken
tėjimus. y ;

“Jeigu v.okieči'ai nori ska
ndinti visus laivus jūrėse, 
—sako jie, — lai koki vel
niai neša tuos amerikonus 
Europon? Ar negali jie 
namie sėdėti? Kam už 
juos visa tauta turi' bai- 
sion karėn eiti?”

Stovi kaimas. Viduriu 
eina plati gatvė iš abiejų 
pusių stovi ūkininkų na
mai. Du arba keli ūki
ninkai susipešė tarp sa
vęs. Ir vienas jų, įpuolęs 
desperacijon, šaukia tau. 
“Tu nedrįsk išlįsti iš savo 
namų, nedrįsk eiti gatve, 
nes jeigu tu išlįsi ir eisi, 
tai aš tau kuolu galvą su
skaldysiu”.

Ką pats tuomet padary
tum? Ar sėdėtum namie 
ausis suglaudęs vieną die
ną, antrą dieną, trečią die
ną ir visados, kada tas cle- 
speratas tau tokius grasi
nimus darytų, nors gatvė 
visiems lygiai priklauso ir 
visi lygiai gali ja vaikš
čioti ir važinėti?

Pasiklaupk pats savęs, 
ką tokiam atsitikime da
rytum. Tavo atsakymas 
bus Amerikos atsakymas, 

našiame padėjime.
Kaimas — tai pasaulis. 

Gatvė—tai jūrės ir didju- 
riai, kurie šiądien yra pla
tus vieškeliai susinešimuo 
se su kitomis šalimis ir be 
kurių jokia šalis šiądien 
negali apsieiti taip, kaip 
ūkininkas negali miestan 
išvažiuoti be gatvės, be 
kelio. Ūkininkų namai— 
tai įvairios tautos. Vo
kietija ir jos draugai su
sipešė su kitomis tauto
mis, — su talkininkais. Ir 
štai dabar Vokietija sa
ko, kad visos kitos tautos, 
kurios nesipeša (neutrali- 
škos), neturi tiesos išeiti 
ant gatvės, negali išeiti į 
jūres ir atlikti savo reika
lų su pasauliu. Vokietija 
sako Amerikai, kaip tas 
desperatiškas ūkininkas: 
“Sėdėk namie ir nedrįsk 
išlyst, nes kitaip aš tau 
galvą suskaldysiu.”

Amerika šiuom sykiu 
atsako; “Tu gali kautis su 
kuom nori, ir kiek nori, 
bet gatvė visiems lygiai 
priklauso,, ir aš nemanau 

t / -1 ■ ’. ■ » ■ ' ’ '

P-as Str Šimkus daugely^ 
je dešiniųjų laikraščių pa
skelbė ilgą atvirą laišką ku
nigams Kemešiui, Augus- 
taičiui ir Bartuškai. Tenai 
jisai kaltina šituos klerikalų 
vadovus nešvaria politika, 
veidmainiavimu ir 
vienybės ardymu. Pabaigo
je savo laiško jisai sako:

Tamistos didžiuojatės 
nepriklausomybės dekle- 
racijomis. Lietuvos šelpi
mo reikale Tamistos pasi
rodėte ; tokiais, kad jū
sų ir dekleracijoms ne
galima tikėti. Juk jųsų 
tarpe, kaip augščiau minė
jau, yra žmonių, ką apie 
Lietuvos liuosybę visai ki
taip kalba. Ir kas-žin, 
gal tie žmonės valstybių 
ambasadoriams iteikė ki- €
tą dekleraciją, už kurią 
ponas Bachmietjev’as jau 
nebevadina 
ninkais.”

Tamistos 
jįjsų-klauso
lietuvių. Jeigu taip ir yra, 
—tai visų prakilnesnių lie
tuvių šiandien švenčiau1- 
šioji priedermė: kad bent 
Lietuvos šelpimo organi
zavime kad žmonės jųsų 
ko mažiausia klausytų, 
nes jums vienas Dievas te
žino, kas rupi, tik ne ba
daujanti Lietuva. Kada 
mėginama jųsų “patrioti- 
ngi” darbai pakedenti — 
Tamistos sušunkate: Ka
talikybę, musų šventą ti
kybą griauna! Jus elgia
tės, kaip tie apšauktieji 
vokiečiai, ką j pirmąsias 
eiles statą nelaisvius, kad 
patiems apsisaugojus nuo 
kulkų.

Kadangi esate kunigai, 
Tamistų, esą, negalima 
^merkti. Kodėl? Garsų 
rusų.monachą Rasputiną, 
kurs visą Rusiją “už no

čių noras padaryt vadovu 
sociabstų judėjime savo or-

i z a ei j ą, vietoje ] a ikras-
“Kova” pilnai pritarė

“Naujienų” nuomonei, I
p iškreipė musų minti, L

sakydama, kad mes norį va
dovaujama role palikti lai-,.. , " . ciamskrasciams; ir savo paprati- ., v l ei mu ji to iškreipimo neatsau-i . 
kė, nežiūrint musų protes- s! 
to (“Kova“, beje, iki' šiol dar C1 
niekuomet nesiteikė atšauk- , 
Ii nė vieno savo prasimany
mo apie “Naujienas“). Bet

ganas sako, kad laikraščių 
Sandoros rolė turinti ‘su- 
mažėt”, ir kad Pildomasis 
Komitetas turįs vadovavimą 
“paimt” į savo rankas.

Pasakyt tečiaus yra leng
viau, negu padaryt. Kas 
del laikraščių susivienijimo, 
tai jo rolė jau valanda laiko 
kaip yra lygi zero; bet ir pi
rma tasai susivienijimas ta
rnavo ne tiek obalsių nusta
tymui, kiek informacijai ir 
sutarimo, vienybės palaiky
mui. Socialistų taktiką nu
statydavo laikraščiai ne dėl
to, kad jie buvo susivieniję, 
o dėlto, kad jie turėjo ge
riausias L. S. S.-je spėkas ir 
kalbėdavo j minias. Prie to 
da ir Sąjungos organizacija 
buvo tokia, kad jos įstaigos 
negalėdavo taip sparčiai ir 
pasekmingai išrišti bėgamus 
klausimus, kaip gyvenimas 
reikalaudavo. Kaltas buvo, 
vadinasi, ne blogas “priva
tinių” redaktorių noras — 
noras diktuot Sąjungai, ne
paisant jos išrinktųjų vir
šininkų—, bet visai kas kita.

Taigi aišku, kad ir vieno 
tik L. S. S. įstaigų pasiryži
mo “paimt” į savo rankas 
vadovavimą — nepakanka. 
Sąjunga turi but taip pasta
tyta, kad ji įstengtų vado
vauk Sąjungos tvarka turi 
but tokia, kad įstaigos, kal
bančios jos vardu, galėtų 
tinkamai atlikti savo parei
gas. Į tas įstaigas turi but 
pritraukta kuogeriausios 
jiegos. Pati organizacija tu
ri išnaudot visas progas sa
vo augimui ir stiprėjimui.

To iki šiol juk nebuvo. 
Kaip butų galėjęs, pav. Pild. 
K as but vadovu visam soci
alistų judėjimui, kad jisai 
nevadovavo net Sąjungai? 
Kaip galėjo pakilt L. S. S. 
įstaigų autoritetas, jeigu 
nuo dalyvavimo jose tapo 
faktiškai prašalinta beveik 
visi inteligentiškesni socia
listai, už tai kad jie dirba 
prie “privatinių” soc. laik
raščių (privatinių bankų ar
ba šiaip kapitalistinių {štei

gų darbininkų sąjungiečiai J 
nesmerkė)? Kada ėjo “Ko-w 
voje” kandidatų “apkalbėji- 1 
mas” prieš paskutinius L. S.
S. viršininkų rinkimus, tai 
tenai atvirai buvo išreiškia
ma džiaugsmas, kad kandi
datų surašė ant galo prany
ko “privatinių“ redaktorių 
vardai; ii’ niekas nepasakė 
nė pusės žodžio protesto 
prieš tą negudrų džiaugsmą.

kad atsvėrus laikraščių inte- 
kmę, jeigu organizacija ne
pasistengė savo narių* skai
čiaus padauginimui pasinau
dot tais būriais skaitytojų, 
kurie yra susispietę aplink 
soc. laikraščius?..

Mechaniškai pravest tai
syklę, kurią, rodos, • perša 
“Kova“, kad būtent, visa so
cialistų spauda klausytų •. 
Pild. K-o žodžio, tai butų,

k naujas pavojus i 
judėjimui. Ne- J ’SS 

kompetentis P. K., užsima^ | 
nes komanduoti soc. laikraš- 1 

, galėtų priverst juos 
ieš organizacijos obal-^ 

; o iš to kiltų suirutė so- 

žint organizacijai vadovavi- 
ptol neturi 

reikšt pavirst jos kurios- 
nors komiteto įrankiu. Net 

I ir oficialis partijos organas, 
leidžiamas partijos pinigais, 
neprivalo tarnaut vien jos 
komitetui. Visi ta žino ge-

socialistų partijos centras 
šios karės pradžioje nuslydo 
į patriotizmo balą, tai mes 
džiaugėmės, kad “Vorwa- 
erts” nenusekė paskui jį; ir 
nesakėme, kad partijos or
ganas privalo aklai pildyt 
.centro valią. Vienok ir ne 
karės laiku galime pastebėt 
panašių dalykų “tiek ir 
tiek“. Kiekviena didesnė 
socialistų partija turi keletą 
laikraščių, kurie dažnai gi
na įvairias pakraipas socia
listų judėjime, nežiūrint to, 
kad centre viešpatauja vie
na pakraipa.

Partijos organo pareiga, 
vadinasi, apsireiškia ne ta
me, kad jisai kartotų tą, ką 
nutarė jos komitetas, o ta
me, kad jisai gintų partijos 
principus ir pripažintų par
tija,] pirmenybę jos veikimo 
nustatyme. Organas visai] 
neprivalo išsižadėt savo nuo
monės teorijos klausimuose 
(ta nuomonė turi, žinoma, 
nesipriešini partijos princi- 

<pams) ir visai neprivalo 
klausyt kurios-nųrs partinės 
įstaigos komandos, 
tasai “Vorwaerts”, 
mdamasis partijos 
vimo nutarimais,
prieš C. K-o poziciją.

Tuo labiau šitie nurody- * 
mai tinka pas mus, kur soci
alistų Sąjunga dar silpna, 
nuolatinių Sąjungos įstaigų 
nariai turi mažai patyrimo, 
svarbiausius organizacijos 
klausimus riša referendu
mas, didžiuma socialistų lai
kraščių leidžiama privati
nių asmenų ir bendrovių.

čia Pild. K as pasiėmęs 
sau galią diktuot socialistų > 
spaudai, pavirstų kyliu, ska
ldančiu musų judėjimą.

Iš šitų musų išvadžiojimų 
kaikas gali išvesti, kad mes? | 
visgi norj palikti vadovais ’ 
laikraščius. Ne; viena, zęes 
pripažįstame, kad Sąjungos 
taktiką turi galutinai nustok 
tyt organizacija (taktikos 
gvildenime laikrašSiąą jgno>
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Tma, turi balsą); mitra, mes. 
stojame už iri, kad Sąjun
ga taip sutvarkytu, kad ji 
galėtu kuodaugiausia iniek- 
mes įgyt socialistų judėjime 
{•didelis žingsnis prie te bus’ 
naujos konst :t arijos prie 
mimas).

Didžiausia keblumas da
bartiniuose Sąjungos ir lai
kraščiu santykiuose paveina. 
ne nuo to, kad laikraščiai 
.stovi ant kelio Sąjungai, bet 
nuo to, kad Sąjunga neuži
ma tos dirvos, kur laikraš 
etai jai nebūtų pavojingi. 
Jb. S. S. pagal savo tikslą, tu* 
retų but politikos organiza- 
vija, o ji yra kolkas ne liek 
politikos, kiek soeialistiškos 
-apšv i e t os o rga n i z. a c i j a. Po - 
iitikos judėjime ji beveik ne
dalyvauja, tik kalba apie po
litiką. Todėl tai ji kone visą 
savo d omą, vra sukoncentra- 
vvs ant savo laikraščiu lei-v 
ditno. Ji yra pirmoje eilė
je soeialistiškos literatūros 
leidėja, o jau paskui kas ki
ta. Aštrumas jos susikirti
mų su privatiniais laikraš
čiais iš to ir kįla, kad ji tą 
patį bizni varo, ką ir jie:— 
konkurencija.

Butų visai kitaip, jeigu 
Sąjunga tikrai pataptų poli
tikos organizacija. Savo i- 
dejų paskelbimui, savo inte- 
kmės praplatinimui miniose 
ji stengtųsi pasinaudot vi
sais tais spaudos organais, 
kurie tik apsiima jai patar
naut. Kad užtikrinus sau 
jii patarnavimą ateityje, ji 
stengtųsi paimt tuos orga
nus į savo rankas. Dabar- 
gi jos laikraštis atkalbinėja 
sąjungiečius nuo stojimo į 
soc. laikraščiu bendroves 
arba peikia juos, kad jie pa
galba nesąjungiečių įsteigė 
sociališką laikraštį.

Galėtume pasakyt, kad 
pas mus dabar yra Tėvynės 
Mylėtojų Draugystė ir yra 
‘‘Socializmo Mylėtojų Drau
gystė”. Ši pastaroji, t. y.

S. S. jau stovi ant kelio < 
'prie pavirtimo politikos or
ganizacija. Bet, nežiūrint 
savo prisidėjimo prie Soc. 
P., jei iki šiol dar toli nuo to 
“idealo”. Todėl jos tikslai 
taip dažnai susiduria su lai
kraščių tikslais. Kada ji į- 
.^igilins į politikos darbą, ta
da laikraščiai jai negalės but 
konkurentais, ir tas opusis 
klausimas patiems sąjungie- 
čiarns pasirodys visai kito
kioje šviesoje.

S k a. i t y t o j ii
i

U ii!()

us imiirrs 
m u > k i u. ■ pa mes

/;;<>!!.■'< Retinki ijn nemenko)

SUKRUSK ŪME

(o Į U.
Todt I. i. būni dubliu

mkruskime ir pasislengk imu. 
k:id šis maršrutas atneštu kuo
lą UL’imisia pascknii ų.

Senas Kareivis.

■Mirdu vinėj'.

DANGAUS KURČIAI.

As ‘ I )raugą” skaitau nuo pat 
• o gimimo dienos. Sakoma, 
;no seilių, tuo dumia. Tai ir su 
"Draugu” tas pats- Niekados 
tokiu nešvariu žodžiu "Drau- v 4. 4.
gus" nevartojo, kai dabar pra
dėjo, ar lik nepaskutinės dienos 
j n m i r a rl i uas.

ve i

Su t k u.-,

< ius. Lai nes\ui'bu. 
ašo, Suikus mai nu
einate. kad kožnas

mo

vvunima, sakvdii- 4. »
?.!;m nuteko

kur nors butų

ik ramentus

ikvdamas
'Luip Rožinis

• \vciiimu. Bet

i veidrodin.

už

i,ai seno krapins cebaio amas. 
Tuosvk kunigai nevadinlų žmo
nes uimsuoliais. žinodami, kad 
vra tamsiausi su b ėrimai. Tada

del juodinimo sa-

kunigas Parapijon as.

savo pajautimus 
išlavinti. Turkui

Mimo pi 
yru di-;

kuriuos aš

einu laiminga, jei žinočiau, kad

šeimynoj yra 
mažiau.

žinosime.

"Visuotinu gimdymo apsiru- 
bežiavimu žmonija gali išnykt”.

Kode! taip manoma, aš nesu

priešingai.

pasididino.

pripažino šeimynų

girdi, kai-kurie musų didvyj’iu 
pala imi iš dideliu šeimynų, kaip 
aidai Benjaminas krankimas

m y n o j .

ka nors?4.

■u, buvusiu vientur c 4.
labai mažu šeimynų,4 » L

paeinančiu iš didelių šeimynų,

ŠELPKITE LIETUVĄ 
AUKAUDAMI LIETUVOS 

ŠELPIMO FONDUI.

Paimk "Naujienas.” Kada 
kas aprašyta ten, lai išdėstyta 
tikrieji Laktai, be jokiu šmeiži
mu. Žmogus skaitai ir supranti 
apie ką einas, ir kame dalykas. 
Bet negalima suprasti ko "Drau
gas" nori ir kame dalykas, 
šiaukia, kai jautis baigdamas 
savo gyvastį iš bado. biauroja 
žmones, bet už ka visai neaiš- 4.
ku. Maz-daug suprantame, kad 
‘‘Naujienos" ir jų skaitytojai 
nešoka pagal "Draugo” kunigų 
orchestra. 4.

Žingeidi! butų girdėti, kad 
"Draugas" paaiškintų (be ble
vyzgų tik) kuo Mockus skirias 
nuo kunigų? Mockus daro sau 
gyvenimą kaip "Draugas” sako, 
velnius parduodamas. Kunigai 
daro sau gyvenimą ir suplėšia 
didžiausius turtus, parduodami 
dangų ir šv. sakramentus, Tai
gi kame skirtumas? Iki šiol 
"Naujienos” nesakė, kad kuni
gai yra lygus Mockui kupčiai. 
Bet ištikrųjų skirtumas tarp 
Mockaus ir kunigų yru tas. kad 
kunigai daug brangiau parduo
da dangų negu Mockus valniuk- 
štį. Ar žinote tokį kunigą, ku
ris žmogaus sielą nusiųtė į dan
gų veltui? Kas netikite mano 
žodžiams, lai patįs galite lengvai

žiemos
žino.

ūmo ir
mas būdų nuo gimdymo apsi-

linksmumo. E 
žmonės paniurę

ši žiema

žiemas. Kiel

vieni skarmalai.

Jų tarpe yra musų gimines, 
gai. pažįstami. Juos visus

Dar vasarą buvo nusiskundi
mu, kad trūksta drabužiu. — 
tai ką jau bekalbėti apie žiemą. 
Juk dabartiniu laiku drabužiai 
nesvietiškai pabrango. Įsigyti

Suprantamas daiktas, mes 
negalimi1 į tai žiūrėti su ramia 
širdžia. Bet tankiausia mes pa
sitenkiname dejavimais. Betas

mus.

tokiu tvirtinimu, man rodosi, nė C- c7
atsakyti nereikia, nes žmonės 
turi pakankamai informacijų ir

proto sumišimo. Tokiems už-

žinomas alienistas (proto ligų

nemačiau atsitikimo, kur proto 
sumišimas butų paėjęs nuo gi m-

lojimas priemonių nuo gimdy-

dai yra vartojami. Tiktai per 
nesupratimą ir nežinojimą yra

mdonms. nes las klausimas vra ( •
gvildenamas is prakbškų paty
rimu. Ne \i(’iias vvra.s man ra- c *
še, kad . :s luojaus \estii moleri,

kurios n

besiskiindžiancia, de- !
< I

namu verge. Rašo. 4 1 <

giau ka p du kūdikiu per Įiirmu-Į 
liniiis penkis melus, lai da puri-’

mo paleistuvystė sumažėtų, nes 
tada dideles šeimynos negasdin- %.' 4 ’ L

viduriuc

prato.

Jiuosam protavimui reikia Inos 
nesmagumus prašalinti.

nuo baimės, nuo rūpesčių, ir lei
stų ve .Ii žmonėms gyvenimą ra

veikime. gyvenimo

remiasi am nemoi<(‘|imo, ar ne
žinojimo, kaip apsisaugoti nuo 
gimdymo, nes visokį vėlesnių 
laikų tyrinėjimai priparodo vi
sai kitas priežastis nemorališ-
kuino.

kiu ginču. Aš lik noriu išgirsti 
daiigiaii nuomonių iš plačios pu
blikos apie nuo gimdymo apsi-

A. M. Kaitienė

Del susižinojimo us 
giminėmis vokiečiui 

užimtoj Lietuvoj.
Daug žmonių kreipiasi į mus 

laiškais, klausadmi, ar mes ne

skirai laiškais ataskmeti, mes

jienų” Redakcija pajieškojimais

tokį patarimą tiems, kurie nori 
susižinoti su savo giminėmis

minoms. Indėkite tą laišką 
konvertan ir užadresuokite taip, 
kaip kad pirmiau adresavote sin

nv.

Ik. T 1 *—*Nuosavy bes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

Bendralaikinės nuosavybės formos.
Primityviškas komunizmas.
Šeimyna arba giminingasai kolektyviz
mas.
Feudališka nuosavybė.
Buržuaziška nuosavybė.

rainą savo giminėms, draugams 
ir pažįstamiems.

giau atkreipti domos į šelpimo

budai, bet ir tokiuose atsitiki
muose yra daug teisingiau turė
ti vieną ligonį, negu kelis, badą 
kenčiančius, ligotus ir mirštan
čius kūdikius. Prasčiausia vie

vadina-

A. Garbukas.
veniniai, kur uždarbis nespėja 
augti su skaitlinių vaiku. Kiek-

pon.

Užlipinkite, už-

AR YRA ARGUMENTŲ PRIEŠ 
GIMDYMO APRIBOJIMĄ?

šei mynų apribojimą iš eugeni
kos ar kito kokio racionalio at
žvilgio? Aš labai norėčiau gir-

katai. “Ar gimdy 
mai neveikia prieš

taip: HILFSVEItEIN PER DE- 
L’TSCHEN .H’DEN. STECLl l'- 
ZER STRASSE 12 1, BERLIN 
W. 35. GERMANY.

I lilfsvereinas

Helmar
100';

Prii m niausiąs 
Geriausias cit.

te
rt

•4) ’TS
£ 

bC /f 
Q L 

s
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Quality Superb

Turkiški Cigarete
100’Io Visame Kame

100' < Priimhumas.
100' < švelnumas.
100T Gyno Turkiško Tabako — Su

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių

I
 “Naująją Lietuvą” ;

Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga—■ \ 
visomis jėgomis remti savąjį laikraštį. ;|

Tiktai bendrai ir visas pajėgas Įtempę mes gale- j 
sime Įveikti savo priešininkus. 0 laikraštis tam tiks- , 
lui—geriausias Įrankis. Todėl, visi į darbą. Pade- .j 
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata- j 
rimais!

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: ■;Metams 9 rubliai; pus^i ąnetų 4g, rub. j

“Naujojį Lietuva”
Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

_____________________________________ _ _______________________________—............................-r

Extra Tčmykit Extr^
Turiu už garbę pranešt visuomenei, kad Jona« Kazakauskas, plačiai žinomas 

visuomenei ir apielinkėj, kaipo atsakantis Laikrodininkas, kuris per 13-ką metų kaip 
profesijoj, turėjau krautuvę auksų ant Town of Lake, o dabar persikėliau ant CridgcportoJ 
po numeriu 3255 So. llalsted St., Kampas 33-čios gatvės.

Dabar Įrengiau vienų iš didžiausių Auksų Krautuvę, kur užlaikau Laikrodėlius, Lafat^l 
rodžius, Žiedus, Hranz.alietu 
ką užlaikau naujausios

Užlaikau visokios rųšies Akinių,
Kas pirks pas mane kokį
Taipgi sutaisau viską, ka*
Ateikite ir pcrsjtikrinkit<

, Kampas 33-čios calves.
didžiausių Auksų Krautuvę, kur

s, bliubo žiedus gryno, lik. aukso, nuo $4.50 
rųsies ir parduodu pigiau negu kiti.

kuriuc\> daktaras pritaiko pagal
nors daiktą, iraus 10 nuošimčių pigiau kaip kitur.
reikalinga: laikrodėlius, laikrodžius ir tt. Dariui KvarantaejtU 
mano naujai jrengtoj Krautuvėj. Su guodoMtį

JONAS KAZAKAUSKAS. • • J

ir augščiau, ir' vfeJ

akių reikalingunt%.

3255 S. Hoisted St., Chicar*, JU.

aeroplanus, išrasti mikroskopus, (ūmo, žmonėms

ne-
Kazimieras Gugis

"Couponą

nius budus svoikesniam užsilai
kymui- t

priemonių
<ri nu Ivnin

gimdymo 
teisingas ir užgaunąs prakilnes
nius moters pajautimus.

, už indėla

m o

Miesto Ofisas:
117 U. Bevtern lt. 

BMf.
Te!. Central <411

siunčiamo giminėms laiško 
pasiųs pačiu. Jei gimines t 
pat tebegyvena, tai jie gaus 1

prieš įvedimą mokinimo Fizio
logijos viešose mokyklose. 
Daugelis motinų reikalavo, kad

RAY E. RIEKĘ 
AdvolctasJ 

(i J‘J l'OUI*th St., (viriuj 
vaislinyčios).

SIOUX CITY, IA.
Pasekmingai vedu visokiu® 

reikalus, kaip k r imli) aUš kuole 
taip ir civiliškuose teismuose* 
Išdirbu visokius, dokuineptųij 
ir popieras. t’žlaikuu įMtuiM 
n;;\ iino ofisą. I J iįįj

taip ir civiliokuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popiet as.

’’Namų Ofisas:
MII S. HltoM St

Ant trečių lubų
Tel.. Drover 1310

kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matini supratimą apie nuosavybės išsivy-



ago

SVEIKATOS SKYRIUS

1.00

mu

nuo

Klausimai

Šiuos

TRIJŲ MET GYVAVIMOXTSAKYMA1

Naujienų Bendrovė rengia Grandioziška Vakarų su
turtingu Programų paskutinį nedėldienį prieš

užgavėnes

18, 1917
Pilsen Auditorium Svet

Turgaus Žinios

Kaip Žmogus Mausto

Ofise)

bakte- 
victos

elau-

Loius 
Bounds 
Chucks 
Plales

8.45
7.25
7.05

Komai 
Kviečiai 
Buliai 
Miežiai 
Avižos ,

Mok.
2-os lub

<>akural»j
’’ž $10 
nsnkiiu

Paukščiai, išdarinėti:
Kalakutai (svarui)

Viščiukai 
An lįs

1657-61 Blue Island Ave, arti 18-tos Gat, Chicago
Svetaine atsidarys 3 vai. po piety. Inžanga 35c.

Ruginiai— 
Bailieji 
Tamsieji

K iaolen 
Sunkiosiom

suris:
Twins ..................
Daisies ..................
Young American 
Longhorns .........
šveicariškas .... 
Liinburger .........
Brick ..................

Šiaudai, ruginiai
Kvietiniai
Avižiniai ..

Ladles ...........

O! eo margarina*
Stalui
Kepimui

Kiaušiniai

yra gana suptu 
paaiškinti.

Ant odos ša! 
budu

mn- 
DL’ODU 
dainavi- 
vargonų

Motiejuku, gerinusias 
Motiejuku No. 1 . ... 
Motiejuku No. 2. ... 
Mot. No 3 mnišvtas.. 
Kultu motiejuku ... 
Dobilu, sulig rųšies 
Prerijų, sulig rūšies

Pasarga. Privažiuoti galima 18-tos gatvės ir Blue Island ka- - 
rais. Kviečia RENGIMO KOMITETAS

Kara 
ši aim 

žmonėms 
norėda m i

• lokiu daktarišku
Kreipiantics į jį 
iškai reikia ad 
)r. A. J. Karalių

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Prastosios rųšies 

žiemkenčių kviečių 
Patents ......................

Standard .............
First Clears ...........

Second clears ..

tflZ.oU—14.50 
12.5U—13.50
11.00—12.00

šis Vakaras daug kuo skirsis nuo kitų vakarų, nes Nau 
jienos žino, ko pageidauja publika.

V ersieuo
50—60 svarų, svarui 
60—80 svarų 
90—100 svarų 
110—145 sv.i kauk

......... 8.20
.... 8.00 
7.20—7.50 
6.00—6.50

ils nors kita. Geriausia 
unvotė.ms pačioms per

SS Tel Cnnal 2118

Labai Indomus Straipsnis 
Apie Priežiūrų Clearing 

House.

.vertus, atletai išsimaudė 
je, kuomet sma 
to jiems tik

Mitules .... 
Senes, geros 
Avinai, geri 
Erai ...........

Kalbos “Naujienų” Redaktorius, Drg. P. GRIGAITIS 
ir du kandidatu ant aldermanų.

Kiekvienas yra maloniai kviečiamas atsilankyti, nes se
kamo šiam panašaus vakaro negreit sulauksite. Tikimės nei 
kiek nesuvilti publikos. Programas prasidės lygiai pažymė
tu laiku.

1. Kaili geriausia išnaikint ne 
ikalingus plaukus?
2. Ar “se-nalogen” yra toks ge

Programe dalyvaus pasižymėjusieji solistai, chorai ir 
orkestrą. Laike programo ant scenos bus piešiama gamtos 
paveikslas.

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

Jis rankas
Tik prieš te- 

nerei-

2.00—6.00
2.50— 3.75
1.50— 3.50
2.75—3.25
3.00—3.25

S? Gydytojas ir Chirurgas |į& 
1749 So. Halsted St, kampas $ 
18-tos gatvCs, Chicago, Ill.

Paimk lajaus, pa.šildyk ir šil 
tu, gult einant, gerai suskirdu 
sias, sutrukusias vietas ištepk 
Arba nusipirk aptiekoj vien? 
uncija glycerinos ir vienų unci
ją rožių vandens (Bose water)

......... 9.60

......... 8.50
.... 8.30 
6.00—7.50 
5.50—5.80

•jis tiesioginiai ven.iu, lai ta 
Ja tampa laikinai silpnesnė 
Lida tokioje vietoje balde

........... 1.47
1.00—1.28
. . 56 %—57

$3.50—5.00 
1.25—1.50

.. 75—2.50
1.50— 2.00 
5.00—7.00
2.50— 3.00
2.50— 3.50 
8.00—9.00 
2.00—5.00
2.50— 4.00
5.50— 6.00

k dp t;k į plaučius įeina daiij 
dto oro, įnorius vietomi 

krau:o cirkuliacija sujra, audi 
niai nusilpsta ir pirmiau paver 
glos bakterijų:, ir naujai pakliu

10.00—12.25 
9 00—10.25 

10.50—11.90 
and Feeders ..7.00—8.25 

pari n l< t m < i 7 •- >{
vidutiniškos .. 6.00—8.50 

... 6 75- 9 00

MOKYKIS SUIT MciTE/UšKlk 
RUBGs.

Išmokiname piešimu, kirjd 
tuo form y siūti oaimmus daik 
u-- arba aprčdahis Diplomą?

1. Su (dek t ros pa£ 
jie neatauga.

2. Tai patentuotas “vaistas,’ 
kuris yra didžiai išreklamuotas 
bei nevertas lokio garbinimo 
Aš nepatariu vartoti jokių pa
tentuotu vaistu. M

ras vaisias, kaip kad garsinama
3. Nurodykit geriausius vais 

lūs pleiskanoms prašalinti.
t. Kaip geriausia girtą žmo 

gii išpagirioti? - Veronika C

Daržoves.-
Burokai, didele bačka 
Kalafiorai, dėže ...........
Agurkai, dėžės, 2 tuz. . 
Salierai, dėžė ................
Morkos, didelė bačka 
Kopūstai, did. gurb. . . 
Salotos, did. dėžė...........
Cibuliai, 100 sv...............
Stringbeans, gurbas ..
Temetės, pintinė ...... 
Grieščiai, did. stat.

Vaisiai, žali:*
Obuoliai, statinė .... 
Grapefruit, d. 46—4)6 št 
Apelsinai, dėžės ...........
Citrinai, dėžė ................
Ananasai, gurbas .... 
Žemuogės, kvorta ....

Cukrus, už 100 sv..- 
Piaustytas, H and E. . 
Standard can e, smulkus 
Burokų, smulkus ......

MILTAI
Vasarių kviečių— 

Special brand .............

Vidui. 200—250 
Lengvesnės . . . 
Paršai, geri

I I 1 O
Ž MUZIKOS MOKYKLA. t
S MOKINU mišrus vyrų
A t erų ir vaikų chorus.
I privatiškas lekcijas 
A ino, piano, smuikas, 
T ir mandolinų.

STASYS TURSKIS
X 1531 Milwaukee avė.,

Valgomieji produktai.
CHICAGO, 14, 1917.

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

Extra Creamery . . ,
Extra First

11.90—13,8 
8,00—11.2 
8.00—11.7 

13.00—14 Gi

lą iodu (iodine) patepti. Jei la
bai skauda — tai dėti karštus 
.senienų kompresus. Aplamai, 
reikia Runa švariai užlaikyti- v v
’Niekados nereikia šunvotės kuo

Visi nariai, kurie priguli prie (Chi
cago ("Jearing House, turi išduoti 
egzaminų sykį j metus. Nei vienas 
dal? kas nėra apleidžiamas Kiekvie
nas centas yra surokuotas, notos, 
mortgages, bonds’ai ir kiti svarbus 
dokumentai. Visi dalykai yra labai 
jrižiur’mi, taip kad bankas, kurios 
5 r:; po priežiūra Clearing House, y- 
ra atsakančios.

Jei Kuris nors bankas nustotų mo
lu Ii ava duokles, tada negali būti 
nariu Clearing House.

Clearing House egzaminai prasi
dėjo šiam mieste apie dešimts metų 
atgalios, per kurį laikų nei vienas 
bankas, kuris priklausė prie Clear 
ing House, nėra susibankrutijęs.

šie egzaminai pasirodė taip pasek
mingi, kad tas yra praktikuojamas 
visur.

American Stale Bank yra narys ir 
naudojasi visom privilegijom, kurias 
teikia Clearing House ir išduoda pe
nkis raportus kasmet.

Jis taip pat yra po priežiūra Bank
ing Departament Illinois valstijos.

Padarykite MUSŲ BANKĄ SAVO 
BANKU, ir jūsų pinigai bus padėti 
saugioje vietoje.

Paprašykite musų pirmų Auksinių 
Mortgages. Taip-pat vieno iš musų 
$100 ir $500 Auksinių Mortgage Bon-

o p.'isKiu jic sKauela, lai ar { 
imi jį priversti antru kartu 
dėti?

Gyvuhu nirgu
CHICAGO, Vas. 14. Gyvulių atga

benta šiaip: galvijų ca. 14,990; avių 
-—-15,000; veršių 2,000; kiaulių — 
45,000. Paduodamos kainos:

i j <i >

Jaučiai, parinktieji
Kiek menkesni . .
Mituliai
S lockers
Veršiai.
Karvės,
Buliai . .

•ų bukit ri jos negalėtu i'gai 
iii iu gvvamc kūne -— tūla 
gali- Vienok žmogui nu-

> bukit rijos lavone pasiiie- 
net gali žmogui dideli; i iiž-

12.10—12.50
12.00—12.50
11.75—12.40
10.00—19 87

greitai psigyvena
<lais pagamina ligą, l'anusm i>i 
<lu atsiranda vadinamas ‘’šaltis i
pneumonia (plaučių uždeg

Šiuose atsilikimuose ir persišal 
dvmas v ra kaltas. Pvz.. iei km •z fc-
nors guli su nuoga krutini' prie

BE A MASTER Ob oDOD ENGLISH
If \ou don’t know English Gram

mar, your English is poor. We have 
prepart'd a ver\ practical ENGLISH 
GBAMMAB ČOBBESPONDE NCE 
t’OUBSE, will) all necessarx Lith
uanian explanations. which will 
give you an excellent command of 
the English language.

YOUB SPA BE TIME — thats all 
we ask. If ,\ou follow our instruc
tions \ou will soon be able to speak 
and wrile English correcllx and 
fluenllx which will be a source of 
pride for yourself and envy Io your 
friends. Wrile for parliculars be
fore \ ou forget.

AMERICAN SCHOOL 
OF LANGUAGES

1741 W. 4 7th St., (Dept. N) 
Chicago. 111.

alaiid<»> >iu-nt <rn 
lei tusų oarankum 
šnmkinairH io <n

‘>. šiai: Nusipirk castile mui 
lo, supjaustyk į plonas riekutes 
sumesk į vandenį ir išvirink 
pridėk žalią kiaušinį 
stiklo alkoholimis. A 
išmaišyk ir su tuo mišiniu trink 
galvą porą-tris kartus į valandą. 
(Vandens imk apie porą kvor
tų; muilo saują riekučių).

4. Nupirk iš aptiekus “Aro
matic spirits of Ammonia” ir 
su vandeniu iš puses sumaišius 
duok išgurti didelį šaukštą, ar
ba du, jei reikalas. Taipgi yra 
gera sumaišyti muštardos su 
šiltu vandeniu ii 
pilt į. D r. A. J. Karalius

Tai apsirgs; je 
prigimties bus silpnas, tai 
.to jis gali ir mirti. Arb; 
kas nors pasigeria, paskui pus 
įnis išmatuoja, tai ant rytojau' 
tikriu sevga. Jei jo kūnas būvi 
silpnas ir žili plaukai, tai 
šaltis gali duoti tikietą i 
nį pasaulį. Vienok šiami 
kinie ne vien 
bet alkoholi

16.50— 17 00 
15.00—16. Of
14 00 14 50

12.50— 14 on.
8.00—10 on

12.50— 14.00 
10.00—14 on 
. 7.00—8.0C

10.00—11.Of 
. 8.50—9 50

8.50—0 50

Red. Pastaba.—Šiuo Naujienos vėl 
įveda Sveikatos Skyrių. Tų sky
rių ves, kaip ir pirmiau kad ve
dė, Dr. A. J. Karalius. Naujienų 
skaitytojus kviečiame kuoplačiau- 
sia naudoties šiuo skyrių ir ma
loniu jo vedėjo patai navimu: be 
įvairių straipsnelių medicinos ir 
sveikatos klausimais, Dr. 
liūs pasižada taipjau duoti 
skyriui atsakymus 
rie kreiptus į 
šiokių ai 
rimų, 
mais la 
šiaip: 1 
Naujienos, 181() 
Chicago, III.

■ prieianKCS- 
lempera turus 

Juk paprastai žino- 
kambariuosc’ 

netyras ir dello 
ilpninantis) ir 

staiga išeina | salią orą —- kar
tais prastai apsirėdę. Na, ir ta
da persišaldo.

Kaip rėdyties, kuo rė< 
apie lai nekalbėsiu, nes 
svarbu. Visi žino koki

Kiaullviin, uZ I 
20—10 svaru 
40—60 svarų 
60—100 svaru

Į tamstos i 
trumpai atsuk'

2. Ant saus/, nuo

pirmiausiu pruskuui;
-les - nuo to odoi 

jaugiau kraujo atbėgu ir ii pu 
raudonuoja; paskui susisiauri- 

odoji

DRESS MAhlNo COLLEGES 
2336 W Madison g. Western 

1850 Wells gatve.
SARA PATEK MOKYTOJ*

Patartina ir žiemos laiku ne
užmiršti apie tyrą orą, gurą mai
stu, kimo švarumą. K C.

Dr. A. J. Karalius

panašiai veikia, lik kenksimu 
ginu. Pvz., leduotas vanduo ga 
Ii viduriu seikima gana seriozi 
fflkai pagadinti. K;id;m;;i šaltis 
Jkaip matėm, suardo kraujo čir

na kraujagįslės
pasilieka mažiau kraujo ir ji is 
Bąla. Tokiu Liudu šaltis laiki 
pai suardo kraujo cirkuliaciją 
kuri šalčiui susimažinus vėl ai

P’gy gamintojas. Jus dažnai 
įgirdit kalbant, kad Jonas “šal- 
|tį pagavo” ir apsirgo, Jurgis per- 
jSišalde todėl dabar ligoninėj gu
ji, Antaną ‘slogos” kankina, Bal- 
įtrų šidtas vėjas užpūtė ii 
Itoliaus. Vis tas nelaim 
□kiltis kaltas.

Vienok ir vasarą, kuomet 
šalčio, žmones taipgi serga, 
škia, šaltis nėra vienintelis 
sy kūno silpnintojas.
Tiesa, neretai vien šaltis 

ligą pagimdyti. Jei kūdikio ku 
nelis bus išstatytas dideliam 
staigiam šaltam ori', tai jis tik 

kūdikis i;

Ką ir yra stiprus, lai < 
jo cirkuliacija ilgesni 

fsuįra, ir tada pašilk

vaistas nuo visokiu “ša
ka tarų” ir “slogų” yra 
iprinimas, p risi taikymas 
Ūenos nurodymų. Stip- 

Itis nieko nereiš-

rbm; t ’Ja žmogus apserga. ii 
patį reiki i pasakyti ir apie va 
dinamą “katarą,” “kosulį,’ 
“slogą,” ir Lt. šaltis čia yra til 
tarpininkas: los ligos pas žmo 
gų jau seniau buvo.

šaltis butu dau 
uis, jei ne staigios 
permainos 
n ės sėdi šiltuose 
(kuriuose oras i 
kūno veikmę s

“Tr. benzoin i.” Tai bus puikus 
tepalas, kuris ir nesutrukusioms 
rankoms yra ger 
padaro minkštas 
pimą (geriausia vakare) 
kia užmiršt rankas gerai misi 
mazgot.

kadi duodasi geri.i nuvalyti- Jei V J l
sudėtus dantis (t.y. ti-.s jais) 
skauda, lai bal tisto gi", a i kal
tė, be t su pr.wc rlimu- išnaujo
sudėti yra labai sunkus L'iznis...

J. šunvotės yra ženklą-, kad 
kum' kas nors negera.. Dažniau- 

žies, ar- 
arba 
leisti

žemio ;
Kokie* geresni dantis eilioti su 

dėl: a) auksiniai, b) kauliniai 
r) sidabriniai; išimami 
Jeigu duntįstus sudeda



N A U J I E N O S, Chicago, Ill
Lose geriausi LMS.

CHICAGOS ŽINIOS . atliko sąžiningai.

Pabaigoj buvo šokiai.

IŠ KO DARO PELNĄ SEARS- 
ROEBUCK IR MARSCHALL 

Ei ELD KOMPANIJOS?

moterų d rabi 
10,000 siuvėjų.

dirba

tų palaikyti dusią kūne.

Ben Sclik'issinger

‘’Vidutiniškai imant, siuvėjai

rečiau g

rainas dirbti dvokiančiose dirb-

• pamąsto

didžiausiais

dolerių labdaringiems 
filius. Bet juk labdary!) 
deda namie, — tai kod< 
nepradėjus nuo savo
vm

Il( 7.1)10-

algabenami kuniš- A ’
valkatos, kuriems

ne.

Tuosvk

Ma nt’Jng

Meldžiamoji, nekišk no- 
savo reikalus. Man ro-

dos, tamsta ne atėjai čia duoti 
instrukcijas, ką mes prišalome 
daryli. Jeigu tamsta neuždary-

Tokių tai dalykų pasitail 
Chicagos policijos nuovadose.

KOVA SU MOKYKLŲ 
TARYBA.

nuo senai. Dabartiniu laiku ji 
ypač aštrėja. Kad nors šiek- 
liek apsisaugojus nuo tarybos 
(‘aro Loebo užpuolimų, su man y-
IH į n < i \ i 11 > h iic^nucį į o << 11 > 11 , 
kuris nedaleistų tai tarybai san- 
\ ulini šeinivninkauti.

ma, Kati (aryoa ncgaieių oc jo
kios priežasties prašalinti mo-

eitais melais.

tu renkami, o ne mavoro skiria- c *
m i.

MIESTAS SUVARTOJA KAS
DIEN 760,000,000 GALIONŲ 

VANDENS.

dabartiniu laiku

nickuomte nebuvo suvartoja
ma. 10,000,000 galionų van
dens išeina daugiau, nekad iš-

Viso van- 
760,000,000 
miesto inži

nierius John Ericson.

ilsiomis dienomis.

k Ii 800,000,000

ir kai-kuriems

ROSELAND.

t veiksmu drama
i u

Didžiausias

DIDŽIĄJĄ SALĘ COLISEUM
SUBATOS VAKARE

vau-

nizacija

DEL

Pildantis Kon

Komitetas

Kirpėjai žiponų, kelnių ir bruslotų siuvėjai

Nė vienas rubsiuvis negali apleist neatsi
lankęs. Kviečia KOMITETAS

klo ant Br. Vargšo kapo. Bet 
žmonių, delei nežinomos prie
žasties, buvo mažokai, taip kad 
pelno nebus, ar bus jo visai ma
žai. Gaila, kad tokiam prakil
niam tikslui parengtas vakaras 
nerado pritarimo pas ralclic- 
cius. S.

*311 W. North

ir Aliaskos” už “aukso

kaip Zablockis ant mui-

Charlotte Winters, 18 melų, 
36175 liko sugriautas šeimyniš-

Emil Guze teisinamas už tai,

joms Chicago garsusis Billy Su-

Nicholas Costercllo, italas, Ci
cero, nušautas netoli savo na
mu, c

Jos. Haller, 21 melų, 822 E
89111 PI. areštuotas. Užpuldinė

225 S. Paulina, inlariami už
puldinėjime moterų.

mano, kad
, Dayton, ()., 
. Crane,” kuris

Helen Ball pabėgo iš ponios 
Gudca namų, 6320 Magnolia

Win. McLaren, Winnipeg, 
areštuotas. Bandęs flirtuoti* su 
Gladvs Boland, 130 Ashland
blvd.

Bert
negrai.

King ir Julius Settles,
3727 Dearborn, areš-

šono namu, II I E. 50lh.

ir $50 vertes laikrodi.

Magnus Aistrom, inžinierius,
10. Diversev Pkwv., nu troško

nuo uazo.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedeiyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedėliomis pir 
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir «2-ra GATVft

f RM
AM

Saugus Bankas
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams 
pasidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO 
State Bank of Chicago yra labai parankioje vie
toj, ant kertes Washington ir La Salle gatvių. 
Tasai bankas gyvuoja jau 38 metai ir yra žino
mas kaipo vienas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų 
bankų. Žmonių pasidėti pinigai apdrausti ka
pitalu ir perviršiu, kurs dabar siekia daugiau 
kaip penkis milijonus dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
3 vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 
lig 8. Sųbatų vakarais bankas atdaras specia
liai tam, kad lietuviams butų paranku ateiti su 
reikalais, nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam 
patogu.

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

State Bank nt Chicago
Vienintelis vidur miestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerkų.

La Šalie ir Washington gtv. Priešais City Hali,
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TURĖKITE .
PINIGŲ
Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti. $5 iki $200.00.

Moters ar merginos, ar vedę ar 
pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyardų 

šapos ir dirbtuves darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma į 5 
minutes.

landas.
Ales taipgi suteikiame paskolą 

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

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-(os gtv., 2-ras augštas
Telephone Drover 2116.

I
 WALTER F. SOMMERS I 

ADVOKATAS 
RECTOR BUILDING

Yf? W. Monro© 8t., BJrwsui 1897. jg

Chicago, Ill.
Phouefl Central 6107 ft SICS B

sąžine.

M
O

y.. \ z.

Po plynių, ir mano vaikas

rf f

-tik gimusį kūdiki): —•

Egzaminacija ati-

Specialistas ir jo vėliausios Eur. metodus
Jei kiti negali išgydyti, ateikite pas 

mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno įrengimo Bacterioiogiška la
boratorija ir Kraujo
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei aš ap- 
siimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrą specialistą ir ne prie imituotojų, 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

DR. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevator J. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe.

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

Vyrišky Drapanų Bargeriai
Nauji, neatimti, daryti am užsh 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir v* 
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicwru. D

EVESKIO KK 
vESMOKYKIA 

čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradine* 
ligi aukščiausiai, tolpgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matematikos, istorijos, Geografijos, Politiš. 
Ekonomijos, Knygvedystčs,DailiaraŽčio, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL h 
PREKYBOS KURSUS- VISKAS AIŠKINA 
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted St.,Chic$)

Nusipirk Mosties
Mentholalum Co. Prieš eisiant gult

rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mestis išima plotinus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra-

Kaina dėžules 50c ir $1. Pinigus ga
lit siusi ir slampoms.

J. RIMKUS
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.

•zrm:

įeit iifilcil Dykai

Vyrai ir Moters
Pasitark su Dr. ROSS, 

ištikimu gydytoju.
n c 11 z, i k u i • h savo sveikatos atsiduo-

damas | rankas naujų ir nepatyrusių 
daktarų. Mums malonu patarti šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo
jąs specialistas Chicagoje.

ligonių per krasą. Jokis dak
taras negali padaryti gero diagnozo ir užrašyt 
sąžiningą gydymą iki jis neišegzaminuos ir pa
matys ligonius savo akimis. -

Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių 
Suv. Valstijų kraštų pasigydyt pas Dr. Ross.

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, 
vidurių ir kepenų betvarke, inkstų, pūslės, šla
pinimosi ligomis, syphiliu, arba kraujo betvar
ke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero gydy
mo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Ross, tu
rinčiu daugiausia patyrimo.

Laike jo dvidešimties keturių metų prakti
kos jis sugrąžino tukstantiems ligonių sveikatą.

Jis negydo

Specialė 
X-RAY 

EGZAMI
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener-

silpnumą arba ligą, eikite pas seną

nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne- 
v. dieną. Taipgi Panedėlio, Scredos,

įr 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St.,................................... Chicago, DI.
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. 
Silpni, nervuoti, sergą ir 
giški ir sveiki.

Jeigu jus turite kokį 
išlikimą specialistą. 
Ofiso Valandos: kasdien 
dcliomis: 10 v. ryto iki 1 .................., „.^o. . _____v
Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

Ar esate fc.
------------------  Užkriestas

JEI TAIP, ATEIKIT PAS MANE.”

Gydau

VYRUS
606-914 Nuo 

Kraujo 
Ligų

Nuo
Kraujo
Ligų

Vartoja teisingą 1-mos, 2-ros ir 3-čios sta
dijos ; be skausmo; tikros pasekmės.

PRIVATIŠKOS LIGOS šlapinimosi kanalo ir 
1 1 " 1 j vairių keblumų tekė

jimo šlapumo, tai lygiai uždegimo pūslės, aš 
visai išgydysiu.
NUSILPNĖJE VYRAI: Ar Jums stokuoja li- 

™ nksinumo, energijos
ir gyvumo, kuriuos gamta suteikė kiekvienam 
vyrui, ar jus prarandate savo spėką, ar jus e- 
sate sutingę, silpnos atminties ir esate ner- 
vuotas? Jeigu taip, tai • pasimatykit su ma 
nim tuojuus.
PŪSLĖS ir inkstų ligos, retas šlapinimasi— 

ar jus Uis trukdo laike miego, ar 
strėnose. Visas

negales gydau savo systematiš-

GERA NAUJIENA 
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentančių vyrų ir mo
terų negauna pagelbos. Ko
dėl/ Delio, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinės kirmė
lės, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokiu pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkinės 
kirmėles.

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus rinkiai 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
nustojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkės, svogūnų, uksuso, ir tt. 
dargi žavėjantis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš- 
*kimas neveiklumo, nusilpnė 
jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, lakiosi
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerklės, rukštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, zvimbi
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai

turite skausmą kryžmoje ir 
šlapinimosi 
ku budu.
RECTAL ligos, fissures, fistulas arba kitos 

žarnų išėjimui lauk negalės gy
doma be peilio.
RUPTURA pas vyrus gydoma be peilio ir 

gaišinimo laiko.
IŠBĖRIMAI iš priežasties išbėrimo arba už- 

................ degimo arb'a sutrukusių gyslų 
gydau tuojaus.
RAMATIZMAS

guojančio judėjimo, širdies pla 
k i m as, nuovargi mas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir tt.

Jeigu jus esate kankinamas 
stučkinės kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinėjimu vaistų del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkinės kir-

išgydoma visai

visose jo formose kaip sutini
mo arba sustingimo sąnarių, 

mano gydymu.

EGZAMINACIJA DYKAI.

Valandos: 9 ryto iki 8 vakare; nedėldie- 
niais nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

Dr. Burgess
122 So. State St.

Priešais Siegel Cooper and Co.

u_n _

kio jautimo bei sugaišimo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

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

DR. FIELD,
^40 W. Madison gatve, kampas 

Halsted St r., 2-ras augštas
Chicago. 111.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

KODE!. NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

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

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

I KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
•’ . .        .   .     — -- --  - - - - — --- ■ — -- - - -- - ■■ ■ —i ■■■-—-ir 

Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St. Chicago, Illinois

i



NAUJIENOS,-, Chicago, Hi
.wan*

Pranešimai Pajieškojimai
(yjUJASGA.—DraogtTt pnne4tmw» ®kvlt>i®in« 

'«imok<Mtie®. Praneibn®) betr) tari bui 
BrMuadami Ii viKtm. kurtis arba telefoną 
JhrMuoti pačii) dkM^, kada apaoadiiuuna* 
Amrattb. nebegali bot (dėti. —> “Naojienw'’

Suareštuokite 
Šituos Vagis

RYTO MOKYKLA.

Neužmirškite, kad ryto vaka-

pandos Mokyklos lekcijos. Lek
cijoje iš kultūros istorijos bus 
ilgludorna šeimynos Istorija. 
Ifeina Urbai svarbi, todėl visi

Hašinskio svetainėje.

ROCKFORD, ILL.

irimas įvyks petnyuioje, va s- 16 
d., 7:30 v vai. vakaru, svetainėj 
po num. 1010 S. Main st. Visi 
kuopos nariai atsilankykite šin

11 niekite

rago, III.

vatu Blaževičienės, paeina iš Kau
no gub., Raseinių pav., Lauzininkų 
sodos. Sartininkų parap. Turiu la
bai svarbų reikalą. Meldžiu atsišau
kti. Petronėlė Daugėlaitė- Lengvi-

Pajieškau Jono ir Mykolo Vareko- 
jų, abudu Kauno g., Biržų parapijos, 
Panevėžio pav.. Klausučių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti.

Martinas Užunaris,

skiutes, paeina iš Kauno guberni
jos. Raseinių pav. ir parapijos, Ba
laičių kalino. Turiu daug svarbių 

Ji pati ar kas ją žino mu- 
atsišaukti šiuo adresu:

PAJIEŠKAU savo brolio Stanislo
vo Rechmano, paeinančio iš Titu- 
vūnų pifrap., Raseinių pav., kuris 
pirm metų gyveno Roseland, 111. Aš 
buvau atvažiavęs Į Roseland, bet jo 
neradau. Turiu prie jo labai svar
bų reikalą ir norėčiau su juo pasi
matyti, ar susirašyti. Jis pats, ar 
kas jį žll)6, malonėkite man pra
nešti, už ką busiu labai dėkingas.

Peter Ranish
731 W. Monroe St., South Bend, Ind.

REIKALAUJAMA: Screw machine 
operatorių, 2 pečkurių, 2 lathe hand, 
3 saliuno porterių, garo pritaikyto- 
jų ir pagelbininkų, darbininkų įvai
rios rųšies į H otelius ir Restoranus, 
2 virėjų perdčtiniu, darbininkų vi
duje dirbti, parankių darbininkų,1 
30c į vąlamjih. inžinierių, punch 
press darbininkų, 30c į valandą, pa
gelbininkų prie auto trokų, 2 dar
bininkų prie statymo malūnų, 2 ma
šinistu, 42c į valandą, 2 ofiso vaikų 
į gelžkelio ofisą. Merginų reikalau
jama: įdirbtuvęjiotelius ir restora
nus, virėjų, 2 stenografių, nuo $60 
iki $80, 3 typistų. merginų prie ap
žiūrėjimo kambarių, namuose nak
voti, $7.50 ir valgis. Trumpos va 
landos.

South Park Employment Agency 
4193 So. Halsted St., 2-ras augštas. 
Kalbama lenkiškai. Visi darbai ra
ndasi South, West ir North pusėj.

CIA YRA PROGA GYVENIME.
Parsiduoda: vištų ir daržovių ti

kę; 2 akeriai žemes, 5 kambarių na
mas, pilnai Įrengtas, ūkiški įrankiai, 
arklys, vištos, užtektinai miglių ir 
driržoviu ild pabaigai žiemos. Rei
kalingos tik sėklos pavasaryje. 5c 
nuvažiavimas Į Chicago. Savininkas 
tuojaus turi keliauti Į vakarus. Pa
aukauja už $4300. Apie $1000 įmo- 
kčt, likusius po $20 mėnesyje, arba 
mažiau. Kiaušiniai dabar parduo
dama 60c tuzinas.
2630 W. 38th St.,

BANKES
McDONNELI

..PARSIDUODA FOTOGRAFU V 
DIRBTUVĖ

Lietuvių apgyventoje vietoje. Biz
nis išdirbtas nuo senai. Galima į- 
eiti su lengvom išlygom. Pardavi
mo priežastis — nesupratimas biz
nio. K. Jamontas,
18-10 So. Halsted St.,' Chicago, III.

Šiuomi prant'šam, kad Keis
tučio kliubo dramos skyrius sta
tys scenoje penkių veiksnių

išbėgo iš Chicagos ketvirtą dieną 
Sausio 1917 m.. Jis dirbo pas mane 
Rankoje imt septynis mėnesius ir 
kada aš apsirgau ir išvažiavau į Li- 
gonbutį ant operacijos, tuomet jisai 
į trečią dieną po mano apsirgimo,

Pajieškau brolio Jono Virino ir 
Iraugo Danieliaus Kilkaus, abu li
ktinių sodžiaus, Kupiškio parap.,

Kilkus gyveno, panašiai, Chicago}

sti pačia, apleido C.hicagą.
no malonėkite pranešti.

200 1 Watson SI.,

Prašome kitų draugysčių ne
lošti minėtu laiku to veikalo.

barko. Kauno gub., ir n 
m-šėia kokie 7 mėnesiai.
kalba islengvo, tetai, eina galvą pa
linkęs, turi geltonus plaukus ir žy
mi1 ant kairiosios akies; jisai y ra 22 
mėlti senumo, 5 jiedu ir 8 coliu au-

Randai

KARĖ PRIEŠ KARI
Paeina iš sodos Maeejuny 

<a niu pavieto, Vilniaus gub.,
Zinkevi-

RASI RA N I) AV( )J A kambarys 2-m 
vaikinam. Naujas namas. Elektros 
šviesa, maudynė. Atsišaukite: 3303 
So. Union avc., 1-as augšlas, front.

susirinkimą,
,'crgo sukarę.

tuojau areštuokite ir 
žirni kuoveikiausia. o 

apturėsite >11)0.09 dovanu, po tokiu
man

RASI RANDAVO.! A garage 1 ai 
nioliiliui. Elektros šviesa, vam 
Antras nuo kamuo Įvažiavimas. 
3303 S. i. I' n ioii avė., tas auąš

tum būtinai

u savo miomo'ię ku 
tiniu ncsiKipui Ii m n 
iu.

Reikalavimai
1 )ci n.. \ ns

drapanų.

Wi n I y y•< irt h III.

lik tll AlariamDo
turės eiti i kare.

R e i k a! a u j a d a r b i n i n k ų .
Valstijos nemokamas Darbo Biuras

ai turime
)o mamose 
miešti ma'i

Ctiicagoje ir kitur.
Valstijos nemokamas Darbo Biu

ras, 526 So. Dearborn St., Chicago,

L. S- S. VIII RAJONO IK 
• KUOPŲ DOMAI.

moldel'io 
mūrininko 
dažu dirbtuvei

kambarį, malonėkite tuoj
mašinisto

iu centro nėra
PA.IIEŠKAU DARRO l;cp\kloj už 

oagclbininką prie keitėjo, arba bu
matninkų kitokiems darbams.

valdybų

g siu n dumi 
kuomet tapo

Sva'falu niekuomet nevartoju. Al- 
sis.nikitc šiuo adresu: (i. Budris.
919 W. 3 1 St., Chicago. III.

PA.HE.šKAt kambario su valgiu

Brid- 
k a m - 
pra-

SI., III.

DARBO barbernėje.

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

Vaiky skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip Lt metu, dirbti leng
vesniu darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntiiiėjimui, mobilities įvairių a- 
inatu etc.

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

I’hone Monn>e till 17

t ž DYKA PARODYMAS SYSTE- 
LŽ DYKA PARODA V IMAS SYSTE 

MOS NEDĖLIOJĘ PO PIETŲ

DARIU) ha rlier nėję.
( K ERO, ILL.

tįsiu už pusę kainos. Esu baigęs mo
kykla. Prašau atsišaukti šiuo adr.:

uūj aš užmiršau savo auksinu

.loe Kukanski,
1.. Chicago, UI.

malonėkite Mileikio, Kauno gub.. T'l-
Atsišaukite, nes jieško im-

“COMMON SENSE CUI I IN(. 
SYSTEM“ mokama specialiai šiame 
mėnesyje: 12 pilnos micros braižy- 
!u modeliu su pilnomis instrukcijo
mis. kaip ištaisyti mierą ir piešinius 
del visu miciu, išžiūru ir formų, at
spausta ant kiekvieno modelio mo- 
kyties be mokytojo. Kaina nupi
ginta iki s5. Prisidėk, prie musu de
šimts mokiniu kiesos dabar, sudary
tos po š|p kiekvienas. Už visą $511
kursą, užsirašyk, pinigai grąžinami, 
jeigu neužganėdintas, tuojaus.

Prof. L. YONSAV, 
Kambarys 804, 37 So. Wabash Ave., 

Chicago, DI.
Montana. Malonėkite atsišaukti, jei 
ten lietusiai gyvena minėtame mies- Reikalaujama vyrų

chaniškos dentisteri jos Ameriko je 
pasek m i ilgiausia mokinimo sistema

mokinama: išmokinama i 3 ir 6 mė
nesius, žirnini kaip lanko mokyklą;

gos; augščiausi paliudijimai, rašykit

COFFEE^
GARSI SANTOS KAVA. 

Visur parduodama po 28c ir 
po 30c .... ____

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

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

Pardavimui

PARSIDUODA pigiai 6 paša-

rusu:

PARS1DI ODA salitmas labai

Kas norite pirkti kreip

PARSIDUODA salitmas. kampinis, 
su “bowling allies“ 2301-3 W. 22nd

menesi.
aukausiu \t-

PARSIDl ODA bučernė ir groscr- 
nė tieroj, lietuviu apg\\eii to j. vic-

( faruins I.

salitmas

ant u

ėios. Pardavimo priežastis — s; 
viiunkas nusipirko-4.4vo namą, Kj

bmiii namelis 
suros, guzas, 
25x150. ši Kiti.

jaus. Atdara 
mis,

TCBIU paaukauti $165 seklyčios
mojo kambario stalą ir 6 Erases už 
$24). Karpetas $10. Komodos, bra- 
sines lovos, paveikslai, firankos.

$800 Grojantis Pianas už pirmą pa- 
siuJymą: $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. Ill.

PIRK SAU visas Plumbavoji- T 
mui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
m e visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING ♦
SUPPLY CO., į

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

kiekvienas darbininkas vyras ar 
moteris gali pats turėti nuosavą 20 
akru ūke su viena karve, vieną kiau
le, 20 vištų, 100 vlštukų ir būti ne
priklausomų $1.00 inmokėti, $1.00 i

: R. H. Enoch,

PARSIDUODA pirmos kiesos su
mas. Priežastis pardavimo— su
niukus serga. Biznis gerai eina, 
ctuviu apielinkė. Kasdien išper

$10 INDĖJIMAS DANTIES .. $1.00
LAIKE VASARIO MĖNESIO

Jin viršūnės ................................. $3.00 iki
Bridge work ................................. $3.00 iki

Specialistas Dantų Traukimo

$4.00
S4.5C

Ištraukiau 16 dan
tų prie Bostono 
Dentistų visai ba 
skausmo ir augitai 
juos rekomenduo
ju — H. D. Wa
terman, krautuvė, 
<520 Evanston av.

BOSTON DENTISTS
135 State St., Kampas Adams.

Vi)4 Peacock’s, nriei “Tbo Fair” krautuvę

Atcilote pas mus d<4 sustlaisymo 
dantų. Mes \artojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą už
mažą ts ai na.

TWIN CITY’ DENTISTS

išiix>ke,iimais. Ii kam- 
Ix'izmenlas. vanduo.

PARSIDUODA

dirbta vieta.
Iviu. Parsi(

adresu:
šiuo

Parsiduoda jaunas arklys, vežimas.

išlikusio gaisro savininko krautuve.
Jusliu Rūkas,

1730 S. Union Ave., Chicago. III

ČIA YRA PROGA GYVENIME.
Parsiduoda: vištų ir daržovių ti

ke; 2 akeriai žemės, 5 kambarių na
mas, pilnai Įrengtas, ūkiški Įrankiai, 
arklys, vištos, užtektinai anglių ir 
daržovių iri pabaigai žiemos. Rei
kalingos tik sėklos pavasaryje. 5c

tuojaus turi keliauti j vakarus. Pa
aukauja už S1500. Apie $1500 įmo
kė!, likusius po $25 mėnesyje, arba 
mažiau. Kiaušiniai dabar jiarduo- 
dama 00c tuzinas.

L.XTRA BAIIGENAS. Parsiduoda 
seklyčios rakandai už pusę kainos, 
setas ši lo, parduosiu lik už $70 ir lt. 
I’uri but parduota i 10 dienų. Par
davimo priežastis — nėra vietos 

kur padėt. Del platesnių žinių krei
pkitės šiuo adresu: 4832 W. 14th St.

PARSIDUODA 1

doleriu už <85 dol.

——~+—---------------------------------
Phon®: Yard* 4817

Of. O. Btaenihal
r •**

AKIU SPECIALISTAS
Akis isegzaminuojam dykai

1 \ Gyvenimas yra tuščias
l<n0,nct pranyksta re- 

E J g ė j i m a s.

rintą ()phlhalmomeler
Tį«5i Ypatinga doma atkrei-

< ***"# piama i vaikus.
Valandom: Nuo 9 ryto iki. 8 vakar®; a®4lll«f 
mis nuo 10 iki 12 dienų.

4442 8. ASHLAND AVK.. kampa® 47 SL

Telephone Yards 6033

Dr. M.Stupnicki
8101 So. Morgan St, Chicago. 
VALANDOS: nuo 9 iki 11 li
pyto, nuo 6 iki 8 vakar©.

▼VTWTUVMvMTMVMTMVMTMTknrVTW

SVIESTAS
j Geriausio® 
i<metonofl, £•- - m 
irMDi*. negi /! J p 
kur juu es-H'vu 
Įit gauti ..

RYŽIAI COCOA ARBATA
Geriausio® 

rųiies, 10c v® 
•1£s, parti- 
tuoda ui ..

laukes, »uly- | 
tina *u bent | lįjl! 
tokia, % »v

PrEmnlau-
•ia, G varan- j| fl a < 
tuota, ver^*ZX|||^
0o partidu® * V , 

ia po....

1871
2054
104.5
1510 
mo

WEST 8IDB
Milwaukee Ay.
Milwaukee Av.
Milwaukee A v.
W. Madison St.
W. Madison 8t

1644
1886 
2612 
1217 
1882
1818

W. Chicago Av.
Blue IsIanA Av.

Noru* A v.
St

M-iiwted 6t 
•'j£th 8 L

w.
8.
8.
W

1101 W. I2nd it.

SOUTH B ID ■ 
1082 Wentworth 
U27 8. BabJUd 
4729 B. AehhiDi

NORTH BIDS 
<•6 W. Dirbi** 
720 W. Nortk AV* 
1646 LIncola Ar« 
B244 Lincoln Ar* 
till N. Clark

Štai proga išmokti angly kalbos, per [aiškus arba klesosi
y Trr* K O R E S PO N D FN CI.Į Į N] S SKYRIUS.— Kiekvienas gali ilmoktl 

ANGLIŠKAI labai greitai ta\o namuose iA lekcijų nutaisytų 
ypač tam tikslui, šis kursas yra labai parai.kus kiekvienam, 
kuris nori greitai ilmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan- 
kyties i mokyklą ypati&kai. Geresniam persitikrl 
čiame gražiai iliustruotų, su daugeliu paaiikinin.ų 
DYKAI. Raš>k laišką tuojau#; indėk dvi markes 
KATALOGO.

IKI.ESU SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti 
kyk’.ą ypatiskai, turime dienines ir vakarines klos 
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. K 
me atskirą kurtą, nutaisytą inusų pačių del 
greitam iSmol.inimui Anglų kalbos. Daugiau 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
• Dvi mokyklos: 731 W. ISfh St., ir 1741 W. 47(h 8t.

Laiškus adresuokite American 8cInn 1 of Languages, 1741 West 47th St., Chicare, Lu

Americas School
L»r>sr»ifig«a

nimui/ »itm- 
KATALOGA 
prkiun timid

. Tiior.i**®
Kol

DYKAI
CWrttct uCihoO

j musų coo
ns. Mokina- 

?sore irgi turi- 
I r: diiamoksRų 
«v; rantanti®®*®

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
AntDurų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieroa 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

Gyvenimas ir Ofisas 
8149 ;3. Morgan St., kertė 32 «t. 

Chicago, Ill.
Specialistas ant

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

OI ĮSAS : 3103 So. Habted Strrrt.
T< 1. Prox e r 7179

VAI \ N UOS: 9 1 1 i.’ryto ;
2 3 ro virt-.i; '3 3 vakar®.

c. v v:i NJ'l \S: 3341 So . Union A v r
Tel. Y:e< 1<

Taipgi Chroniškų Lig^ ps 
Ofiso valandos:

iki 9 rvto, nuo 12 iki 2 po piet G 
ir nuo\S iki 8:30 va. Nedčldie- g 
niais vakarais ofisas uždarytas

Telephone Yards 087 9

0r, W. YUSZKIEWICZ

1 Dr. A. L EPŠTEIN :
t GYBYTOJASirCHIRBRCAS j

I.IETUVISKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
turi eksudančiai nrba iki*, ai

galvos ikaudtjim^, atsilankyki!® pai m*m«

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Are.

Valandos: Nuo 9 ryto iki ? vakar*.
N«dčlioxui> nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Specialistas moteriškų, 
vyriškų Ir vaikų ligų

Ofisą* Ir Gyvenimas:
3600 S. Halsted St., kamp 36 st
Ofisas atdarus iki 16 vai. ryto, 1—> 

piet ir vakarai#.

Telephone Drover 4974

4

Tel. Drover 7043

Dr. C. Z. Vežei is
LIETUVIS DENTISTA

ffitandos: ubo P ryto iki B v f i. 
NedčJiomii pagal nutarimu

4712 So. Ashland Avė.
art! 47-tos tfatv&L

Br J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymai
Specialism medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Yindencta madega slaptim ligom

2059 W. MADISON ST., kampai
Hoy n e Avė., viri aptiekei

Valandos: 7—9 vak. nedėld. 10—12

Dr. Ramsęr
AKIU 8PKCIALI8TAB

Prirenka visiem* tinkamu* akiniu*, ®o*J®th 
nu®ja ir patarimu* duoda lykai.
784-88 Milwaukee Ave., arti Cbicaf® 
lutos. VALANDOS’ Nuo 9 iiryto 
ruū Nedėliomia nuo 9 iiryto iki X

Tel. Haymarket 24.14.
P®

“AUDĖJAI”
Penkių veiksmu dramai Kaina 50c.€ •-
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

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

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

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:
“N A U J I E N O S”

1810 So. Halsted St., Chicago, III.

School of Mechanical Dentistry, 500

BEI KALA IM AMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reikalaujama ci

“V1ELKA BOLONIJA”
1119 W. Division SI., Cb

REIKALINGA R) patyrusiu vyru di-

prie siusimo nauji,i ir taisy ti 
Atsišaukite gnulai šiuo adr<

senu.

REIKALINGAS kriaučius gerai 
apsiĮiažiiięs su moteriškų drabužių 
siuvimu. Gerą mokestis. Del platės 
nių žinių kreipkitės laišku.

L A. Ratushinsky, Ladies tailor, 
4904 Laclede Ave.. SL Louis, Mo.

šimts pėdų ilgumo

stiklas. Pečius na-

dabar už 20 doleriu.
Taipgi parsiduoda 
nanip rakandai, ve-

dol.
Laikrodininko 3 benčiai ir visokių 

“Ireis” šoNVikeisų.
Pasiskubinkite ateiti, nes aš' už tai 

taip pigiai parduodu, kad man reik 
mokėti randa. Aš buvau pirkęs ant
ra štorą auksinių daiktų, bet kada 
ngi man buvo neparanku du storu 
turėt, taigi dabartės didžiumą turiu 
parduoti. Atsišaukite j laikrodžiu 
storą -- P. Milterio,-2256 W. 22 St.,

PARSIDUODA 2 nanny ant vieno

uis namas lt) kambarių. Visos gat
ves ištaisytos ir išmokėtos, gerai pa
taisyta. Randa $.60 Į mėnesį. Kai
na $4,500, ne mažiau. Išmokėjimai 
siilyg parankumo, arti Crane’o dirb- * 
tuvių, McDonnell', 2630 W. 38tli St.

OR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

Ofisas ir laboratorija, 102K W. ISth 
St., netoli FLsk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110 
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st

Valandos: 8—9 ryte, tiktai.

Telcphon© Drover 9693

Or. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Bpccialiata® Moteriškų, Vyrllkų, Vaikų 
ir visų chroniakų Hfirų.

Valandom: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kar®. Nedeliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

Telephone Humboldt 127B

M. SAHUD M. D.
Sena® Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyrilkq ir Vai

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1570 Milwaukee Ava., 

Kampas North Ave., Kambarys 201.
VALANDOS: 8:80 iki 10 iiryto;

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimu,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Ii akif,

Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga į kruv<, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimu akių, 
tau skauda akys skaitant arba sluvasf, taskarf |c 

.reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metu 
tyrimo Sv. Vaitckaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų aki< (g 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
Akiu 8peclc41i«t»M 
TfiMYKIT MANO UžRASA- 

1BO1 SOUTH ASHLAND AVĖ. 
Ant Platt’s Aptiekęs 
va. Nedaliomis nuo I 
Tel. Canal 5335.

Jeigu

Jeigu

Kampas 18-tos gatvės 
Valandos: nuo v ryto

Į DAKTARAS
I Specialistas Iš

2-ras asgitan. 
iki 12 diciig*

4-

WISSIG,
seno krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP l'ŽSI^ENfcJŲSIOS IR. NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Spccialiskai gydo ligas pilvo, plaučių, ink- tų ir pu 
liga?, žaizdas, reumatizmą, gaivos skausmus, 
skaudėjimą Ir paslaptingas ligas.. Jc»ku Kiti negulėjo 
persitikrink i t‘ 
tūkstančius ligonių

OFISO VALANDOS 
1900 BLUE X&LAND ĄVE

uinuodijim? kraujo, odo®, 
kausnms ruga rojo, Kosėjimu, gerklė® 

išgydyti, • ateikite čia fr 
ką jis jums gali padalyti, I'raktikuoja per daugeli metų ir išgydi 

Patarimas dykai. •
nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedeliomis iki 12 dieną, 

kumpas- ID-tos gat., viriuj Rankos. Tel. Ganai ,SZC1




