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Ginkluoto neundliteto bi 
liūs užmušta

Valdžia nemano nusileisti 
žada apginkluoti pirkiybi- 

nius laivus
Saukia tarnybon 21,750 oficierių

Chicago, 111.,.Panedėlis, Kovo (iffarch) 5, 1917. Price 2c.

liuosanorių armija. Kadan
gi Suv. Valstijos milicionie-

Mockus išteisintas. ATMETĖ VALDŽIOS 
REIKALAVIMĄ.

rių esama apie 140,0000, ka- Teisėjas nurodė, kad
daugi dar reguliarės kariuo
menės šioj šalyj esama apie 
123,000— tai jei bus pašau
kti eilėsna ne tik minėtieji 
21,750 oficierių, o ir tie 300,- 
000 kareivių, tai tuomet Su
vien. Valstijų armija sieks 
jau daugiau kaip 500,000 vy
ru.

6,000 KRAUTUVIŲ UŽ
DARYTA DELEI MAISTO 

BRANGUMO.

nėra 
įstatymo Illinois valstijoj, 
kurs užgintų 
niams išreikšti 
žiūras. f

Iš Darbo Lanko
laisvama 
jųjų pa

• * i
■—- ■■4-

• WAUKEGAN, 
rikališkai gidrai

Švedijos parlamentas atme
tė valdžios reikalavimą — 
paskirti 30,000,000 kronų 

— 'šalies neutraliteto palai
kymui.

KYŠIŲ ĖMĖJAI PATEKO 
BĖDON. RYTOJUS.

NewlYorke uždaryta 6000 krautuviŲ delei 
maisto brangumo

Įkaip 26 valandas —- toliai, 
įkoliai atėjo laikas, kuomet 
(sulig šios šalies konstituci
jos) kongresas turėjo užbai
gti sesiją, t-y. kuomet išmu
šė išsiskirstymo valanda. 
Taip, reiškia, senatas ir iš
siskirstė nenubalsavęs, nesu
teikęs nė reikalaujamos Wil- 
eonui gales veikti savaran
kiai link Vokietijos, nė nesu
teikęs valdžiai galės apgink 
luoti pirklybinių laivą etc.

; Vieno šitasai smūgis, ku
rį aplaikė militaristaį, ne
prašalino karės pavojaus 
nuo Suv. Valstiją. Valdžios 
vadai paskelbė dar vakar, 
jog valdžia jaučiasi turinti 
teisės apginkluoti pirklybi- 
nius laivus, nežiūrint to, kad 
negavo įgaliojimo, tai pada
ryti iš kongreso. Adminis
tracijos lyderiai sako, kad 
prez. Wilsonas mano, jogei 
jis turįs teisės pavartoti ir 
kitokias priemones (ne tiktai 
kad laivij apginklavimą) 
prieš Vokietiją, nese, girdi, 
didžiuma kongreso — atsto
vą buto ir senato narią — 
jam pritarus Ir jisai dary
siąs, kaip matysiąs reikalin
ga daryti.

1KLUOTO NEUTRALI
SE BILIUS UŽMUŠ 

TAS.

Bet Suv. Valstijų valdžia ža
da apginkluoti pirklybi- 
nius šios šalies laivus savo 
valia, nežiūrint to, kad ji 
negavo kongreso įgaliavi- 
mo. .

WASHINGTONAS, kovo 
5. — Suv. Valstijų militaris- 
.tai gavo tokį antausį, kokio 
jie nė sapne nesapnavo, kad 
kuomet nors gautą. Daly
kas tame, kad keturi milita- 
ristą biliai, labai pavojingi 

šalies.ramumui, tapo va
kar senate užmušti. .

. Užmušti yra sekami bi- 
.liai: 1 — armijos bilius, ski
riąs $337,000,000 padidini
mui ir aprūpinimui reikalin
gais dalykais, o taipgi palai
kymui Suv. Valstijų sausu
mos armijos sekamiems me
tams. Prie šito biliaus pri
klausė ir sumanytasai pienas 
— įvesti visuotiną ir privers
tiną kareiviavimą Suv. Val
stijose; 2 — bilius, skiriąs 
daugelį milionų dolerių viso
kiems kariškiems sumany
mams — jų tarpe ir Suv. Va
lstijų pajūrio kraštų apguli
mui; 3— bilius, kuriuo ski
riama milionai visokiems ne
tikėtiems reikalams, ir paga
lios 4 — taip vadinamas šni
pų bilius, kurs gręsia nema
žiau 30 metų kalėjimo kiek
vienam, kas tik trukdytų ka
rės laiku karinių pienų vyki- 
nimui.

Reiškia, užmušti tapo ke
turi pavojingiausi paskuti
nio laiku įnešti Suv. Valstijų 
kongresan biliai. Biliai tie 
užmušti nežiūrint to, kad se
nate buvo didžiuma miJitari- 
zmo šalininkų; užmušti, ne
žiūrint to, kad už tuos bilius 
stovėjo 76 senatoriai, o prieš 
juos — tik 12.

Kaip-gi tatai galėjo atsi
tikti?

Ogi ve kaip: yra tokis įs
tatymas, kurs sako, kad nie
kas negali pertraukti ar su
stabdyti senatoriaus, kuo
met jis kalba. Ir yra dar įs
tatymas, kurs vienbalsiam 
nutarimui reikalauja, idant 
senate balsavimo laiku bu
tų tam tikras skaitlius sena
torių.

Pasinaudodami tais dviem 
įstatymais dvylika taikos ša
lininkų senatorių tęsė deba
tus be perstojimo daugiau

SUV. VALST. MOBILI
ZUOJA REZERVŲ 

OFICIERIUS.

21,750 rezervų oficierių 
pašaukta tarnybon.

bus

WASHINGTONAS, kovo 
5. — Suv. Valstijų karės de
partamentas išleido paskel
bimą, kuriuo šaukiama tar
nybon 21,750 Suv. Valstijų 
rezervų oficierių.

Karės departamentas sa
ko, kad kalbamieji ofieieriai 
bus pašaukti tarnybon bėgiu 
artimųjų 60 dienų. Iš kiek
vieno 435 kongresinių distri- 
ktų mažiausia po 50 rezervų 
leutenantų.

Karės departamentas pa
žymi, kad tie rezervų oficie- 
riai, kuriuos manoma pašau
kti armijon, neprivalo turėti 
būtinai senesnių laikų paty
rimą kareiviavimo dalykuo
se, kad tarnybon gali būti 
pašaukti ir civiliai žmonės, 
kurie seniau nė netarnavo ka.

NEW YORKAS. — Kova 
prieš maisto brangumą, išsi
liejusi į demonstracijas, mi
tingus ir net užpuolimus ant 
sankrovų, o taipgi boikota- 
vime prekių, matomai skau-. 
džiai užgavo per kišenių 
New Yorko krautuvninkus, 
grosernių savininkus.

Krautuvninkų sąjungos 
pildomojo komiteto susirin
kime nuspręsta patarti vi
suotinam sąjungos susirin
kimui uždaryti laikinai vi
sas tas krautuves, kurių sa
vininkai priklauso sąjun-

Jei krautuvninkų sąjunga 
priimtų patarimą, užsidary
tų nuo 6,000 iki 8,000 krau
tuvių.

V

Krautuvninkų sąjungos 
komitetas kreijpsi į miesto 
valdžią prašymu paskirti por 
linijos apsaugojimui jų kra
utuvių. Tolinus, tas pats ko
mitetas kreipėsi į moterų or
ganizaciją, vedančią prieš 
krautuves boikotą, prašymu 
panaikinti boikotą.

15,000 MIRČIŲ NUO GIM
DYMO KASMET.

WASHINGTONAS, kovo 
5. ■— Vaikų apsaugojimo 
biuras praneša, kad Suvien. 
Valstijose kasmet miršta 
virš 15,000 moterų nuo gim
dymo. Daugiausia mirčiij 
atsitinka ūkininkų apgyven
tose vietose, kur mediciniš
kos pagelbos trūksta.

RUSAI SUMUŠO TURKUS

LONDONAS, kovo 4. — 
Rusų pulkai, veikiantis va
karinėje Persijoje, paėmė 
svarbų militariu, žvilgsniu 
miestą Hamadan. Puolimas 
ito miesto skaitoma ąnuju ru
sų bandymu įsiveržti Meso- 
potamijon, kad ten susijun
gus su anglų spėkomis, vei
kiančiomis Tigris fronte.

JAPONIJA SIŲS KAREI
VIUS Į FRANCIJĄ.

- GALVESTON, kovo 5.— 
Pribuvęs į čia anglų laivo 
Towgate kapitonas užreiškė, 
kad sekamą pavasarį Japoni
jos valdžia mano pasiųsti 
Francijon apie 1,000,000 ka
reivių. Iš kur ponas kapito
nas tatai sužinojo — jis vie
nas ir težino.

1.7 1 J 1 V l J 1 1 AM) JKVZV'Z 

žinia iš Zuricho praneša, kad 
ten nepažįstami užpuolikai 
įsilaužę Austrijos konsula- 
tan ir išsinešę visus jame ra
stus dokumentus. Manoma 
tečiaus, kad užpuolimas pa-

tik energingų vyrų, o reika
lingą patyrimą jie įgysią be
tarnaudami.

Šaukiamieji tarnybon 21ri
750 rezervų ofieieriai galės . daryta ne plėšimo, bet poli
vadovauti 300,000 kareivių tiškais išrokavimais.

Ill._Kle- 
, lietuvių 

dvasiški jos užmačiom pas
maugti liuesą žodį, užgniau
žti burną tiemf, kurie šneka 
kitaip nekad kunigams nori
si, užduota dar. sykį skaudus 
■smūgis: Mockūs išteisintas; 
teismas pripažino, kad tikė
jimo klausimuose kiekvienas 
— kaip tikinti|, taip bedie
vis — 
išreikšti, savo įžodi, savo mi- 
nti- - ']

Vienok Mockaus byla dar 
i nepasibaigė. Prokuroro pa- 
gelbininkas John Welch, ku
ris veda prieš Mockų bylą, 
užreiškė klaušinėjusieins jo 
žmonėms, kad? jisai pavary
siąs bylą toliau. P as Welch 
pasakė trumpai: “Teisėjas 
Persons (kur#;išteisino Moc
kų) pasakė savo žodį. Kovo 
sesijos prisaįkintujų susi
rinks sekamą panedėlį.” Va
dinas, reikia laukti, kad pro
kuratūra Mockaus bylą pa
duos prisaikintųjų nuospre
ndžiui. .

Kaip žinia,! Mockūs buvo 
įskųstas vald^ai tuo, kad ji
sai piktažodž^Vęs ant dievo, 
ir pries 
kad jisai daręs link jos to
kias pastabas, kokių negali
ma viešai ištarti. Prokura
tūra pasiėmė į savo rankas 
dalyką, patraukė Mockų at
sakomybėn, remdamasi'ko
kiu tai' sėnu-senu Anglijos 
įstatymu.

Mockaus advokatas Mains 
reikalavo, idant teismas pa
naikintų Mockaus bylą. Ta
sai nurodė, jog prokuratūra 
neturinti pamato, kuriuo 
remianties galima butų Mo
ckų kaltinti. Main nurodė, 
kad Illinois valstijoj nėra to- 
kio įstatymo, kurs draustų 
Mockui išreikšti jo mintis ti
kėjimo klausime, ir kad jau 
nuo 75 metų su viršum ne
buvo bylos, panašios Moc
kaus bylai, kuri butų buvus 
išlošta, kuri butų pasiekus 
augštesniųjų teismų instan
cijų.

•Prokuroro pagelbininkas 
p. Welch vartojo visą savo 
iškalbingumą, kad priro- 
džius, jog Mockus turėtų bū
ti nubaustas.

Teisėjas Persons, kaip jau 
■buvo minėta, išnešė nuosp
rendį, pateisinantį Mockų. 
Savo nuosprendį jisai pama
tavo keletu ištraukų iš Illi
nois ii* kitų valstijų, o taipgi 
augščiausi'ojo šios šalies tei
smo rekordų, kur aiškiai 
nurodoma, kad tikėjimo 
klausimuose sulig šios šalies 
konstitucijos niekas negali 
būti baudžiamas — nė tas, 
ką išreiškė mintis, kuriomis 
pripažįstama dievybė arba 
tam tikrų asmenų dievišku
mas, nė tas, kurs to nepripa
žįsta, kurs mano kitaip.

ir viešai

ąjąMergelę,

Elizabeth Brown, 9 metų, ir 
jos brolis, 10 metų, 4407 Park 
Ave., nežinia kurį dingo. Eejo 
i* namų turėdami 75 c.

STOCKHOLMAS, kovo 5 
— Švedijos riksdagas didžiu
ma balsų atmetė valdžios pa
siūlytą paskolą — 30,000,000 
kronų šalies neutraliteto pa
laikymui. Kaip jau buvo ra
šyta, parlamento komisija 
prie šito valdžios reikalavi
mo pasiūlė savo pataisą, bū
tent, skirti tam reikalui ne
daugiau 10,000,000 kronų. 
Valdžia betgi nepasitenkino 
ir stojo už savo reikalavimą. 
Parlamenats tečiaus neparė
mė jos. Vadinasi, turės pa
sitenkinti 10,000,000 kronų.

CHINIJOJE NERAMU.

Chinijos ministerių kabine
tas stovi už pertraukimą 
diplomatiškų ryšių su Vo
kietija.

PEKINĄS, kovo 5. — Mi
nisterių kabinetas nuspren
dė prisidėti prie Suv. Valsti
jų, t.y. pertraukti diplomati
nius ryšius su Vokietija. 
Prezidentas tečiaus atsisa
kė patvirtinti ministerių ka
bineto nuosprepdį.

Kabineto krizis ,neišveng- 
tinas. Jo rezignacijos gali
ma laukti bile valandą.

Tos pačios žinios skelbia, 
kad didelė didžiuma parla
mento narių sto\^ už minis
terių kabineto nuosprendį ir 
smarkiai kritikuoja prezi
dento pasielgimą.

Unijos vadai, darę slaptų su
tarčių su kompanijomis 
tikslu apsaugoti jas nuo 
konkurentų, pripažinti 
kaltais.
CHICAGO. — Federalis 

teisėjas Humphrey apkalti
no 13 elektros darbininkų, 
unijų vadų, daryme slaptų 
sutarčių su elektros kompa
nijomis tikslu apsaugoti jas 
nuo kitų firmų, esančių už 
Chicagos ribų, konkurenci
jos. Tyrinėjimas parodė, 
būtent, kad tūli unijų vadai 
nemažai pasipelnę imdami 
kyšių. Ir jie uoliai daboję 
kyšių davėjų interesus. Sve
timos firmos tik pagalba čar 
didešnių papirkimų galėju
sios daryti biznį Chicago.je.

Sąryšyj su tuo apkaltinta 
ir keletas kompanijų. KaJ- 
tinamiemsiems gresia iki 
metų kalėjimas ir 33,000 pa 
baudos. Kaltinamieji baigi 
reikalauja perkratinėti jų 
bylą išnaujo.

SAN FRANCISCO, kovo 
5. — Pildantysis Darbininkų 
Tarybos komitetas deda pas
tangų, kad suorganizavus 
viešųjų mokyklų mokytojus. 
Savo atsišaukime komitetas 
sako: “Mes norime įvest da
ugiau demokratumo į viešą
sias liaudies mokyklas. Mo
kytojai privalo turėti balsą 
musų mokyklų patvarky
me.”

Šio svieto didiemsiems, su
prantama, tatai nepatinka.

ODMINIŲ LAIMĖJIMAS.

DANBURY. — American 
Hatter’s ir Furier’s Corpo
ration buvo priversta 
p r i p a ž i n t i odminių 
(kailiadirbių) uniją. Tai pa-

nepakenčiamos darbo sąly
gos ir žemos algos. Pirm 
streiko darbininkai buvo ve
rčiami dirbti po 72 vai. į sa
vaitę. Ir už tai gaudavo vos

PATRIOTIŠKAS KARŠTIS

1000 motorinių valčių savini
nkų pavedė savo valtis ka
rinei valdžiai tikslu apsau
got Atlantiko pakraščius 
nuo užpuolimų.

NEW YORK AS, kovo 5.— 
Virš tūkstantis motorinių 
valčių savininkų New Yorke 
sutiko pavesti savo valtis ka
rinei valdžiai, kuri kreipėsi 
į juos tuo reikalu. Daugelis 
jų, kaip sako ėinia, nestatė 
valdžiai jokių išlygų, atpenč 
—- ir patįs sutikę pasisukant 
“ant tėvynės aukuro” — bū
nant tų valčių komanduoto- 
jais. ’

Smarkus jie, kol menamo
jo priešo nesimato. Paskui, 
žinoma — darbininkai turės 
guldyti savo galvas.

ATSTATYTA. VYRIAU
SIAS KARIUOMENĖS 

VADAS.

LONDONAS, kovo 5. — 
Austrijos imperatorius Ka
rolis atstatė vyriausi j į aust
rų kariuomenės vadą — fiel- 
dmaršalą C. Hotzendorfą. 
Jo vieton paskirta, gen. Frei
herr von Strauzenberg.

BERLINAS, kovo 5. — 
Vokiečių submarina paska
ndino apginklų anglų laivą, 
vežusį 500 kareivių artileris
tų ir raitelių. • Paskandinto
jo laivo intalpa-34,494 tonai, 
žuvo nemaža kareivių.

TELEFONŲ OPERATO
RĖS LAIMĖJO STREIKĄ.

Kova tęsėsi virš keturis mė- 
t nesiūs. Darbininkių soli

darumas ir jų draugų pa- 
geiba privertė samdytojus 
nusileisti.
TOLEDO, kovo 5. — Po 

ilgos kovos pagalios Home 
Telephone kompanija išpil
dė savo darbininkių reikala- 

rvimus. Prj'eš keturis mėne
sius, kuomet telefonų opera
torės pradėjo’ organizuoties 
į uniją, kad pagerinus savo 
gyvenimą, kompanija atsta
tė nuo darbo gabesniąsias 
organizatores. Tuomet vi
sos metė darbą. Streikinin- 
kėms pagelbon atėjo organi
zuotieji Tolėdos darbinin
kai. Visą laiką jos buvo šel
piamos tai surinktomis au
komis, tai nepaprastomis 
unijos narių mokesti- 
mis. Kompanija naudojosi 
visų priemonių, kad sulau
žius savo alginių vergių už
sispyrimą. Ji pasikvietė pa- 
įgelbon jteismą. Išduota Gin- 
/junetionas.” Streikininkės ir 
vjoms simpatizuojančioji pu
blika betgi nenusigando to 
kapitalistų klapčiuko grasi
nimų. Pagalios, po keturių 

‘mėnesių ilgos ir atkaklios 
kovos kompanija nusileido. 
Ji pripažino darbininkėms 
.teisę organizuoties, sutiko 
priimti atstatytas darbinin
kes ir pakelti joms algą.

SAKO, VIELA IR VĖL 
NUMIRĘS.

na žinių, būtent, kad žino- 
masai Mexikos banditų va
das Villa esą miręs nuo pne
umonijos San Andres kal
nuose. Vadinasi, tai jau an
tru syk miršta tasK“bandi- 
tas.”/

Kitos žinios betgi sako, 
kad tai yra daroma tikslu 
paslėpti naujus Vilios žy-j 
gius.

MOKYTOJŲ REIKA
LAVIMAI.

New Yorko-viešų jų - mokyk- - - 
lų mokytojai reikalauja 
žmoniškesnio atlyginimo 
už savo darbą.

NEW YORK AS, kovo 5.— 
Mokytojų organizacija nu
tarė reikalauti Apšvietos Ta
rybos, būtent — padidinti 
viešųjų mokyklų mokyto
jams algas. Mokytojai sku
ndžiasi, jogei iš dabartinių 
algų jie toli gražu negalį pa
tenkinti ne tik dvasinių, bet 
ir materialiu reikalu. 4^ V

REIKALAUJA ALGŲ 
PADIDINIMO.

WASHINGTONAS. — 
Gatvekarių darbininkai pa
reikalavo algų padidinimo —• 
35c. Į valandą už paprastos 
dienos darbą ir 40c. už šven
tadienių darbą.

RAGINA NATŪRALI 
ZUOTIES.

Ku-OMAHA, kovo 5.
dahy Packing kompanija iš
leido atsišaukimą į darbini
nkus, raginantį visus patap
ti šios šalies piliečiais. Kom
panija sutinka padengti vi
sas su tuo surištas išlaidas.

f ■ ■ ■'     1—........................ "

La Verne Smith, 533 Bryant 
avė., reikalauja, kad butų luinai- 
kinti apsivedimo paliudijimai. 
Esą jos vyras buvo jau vedęs 
kitą. Vadinasi, jis yra kaltina*

Ryto--
* v"

“Naujienose” bus išspa
usdinta K.’ Montvido at-. 
sakymas kun. Ežerskiui. ?
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BINGHAMTON, N

Korespondencijos Januška

me

Meištų Tamošėlis

SO. MANCHESTER, CONN

PITTSBURGH, PA

mesi

Tokia jų 
politika.

Musų 
‘'Saliamonai

jaunasis įsemeM 
sni

DETROIT, MICH
T. L Us 

sumaninia

Ant 
ironas 

pasisakė

mos aukos lesų padengimui, su
rinkta $4.80.

Paskui kalbėtojui buvo užda
vinėjami klausimai iš publikos, 
kuriuos draugas Dundulis gana 
• ausekliai paaiškino.

Vėliaus kalbėtojas aiškino 
kapitalistų priemones, kuriomis 
jie stengiasi intraukti Ameriką

tokios rūšies korespondencijos, 
vienok mes turime išrauti jas 
su šaknimis iki paskutines ir te

pripažįsta darbi 
Kiek mat) yra ži 
Turan ir Navi 

dovanas užsirašau
Bet jo visiškai 
e Tuomet p., 

nuskubėjo į demokra-

Akto 
itliko pu i 

Atliko savo ro 
Po teatro pra

rintė iš Mahanoy City 
manė 
siems 
nėms.
vo, bet visi pritai

už darbo: nusamdo sve- 
alspausdino plakatus ir, 

per tris dienas buvo viskas ga
tava. Apie aštuntą valandą pa
skirtoje dienoje svetainė bpvo

Vasario 20 d. L. M. D. choras 
parengė neva paskutinius šokius 
prieš užgavėnes, ir padarė įžan
ga: vyrams — 35c, o moterims

Vasario* 17 d. atsibuvo vestu
vės p. K. Armalavičiaus su p-lc 
M. Kacergiute. Svečiams besi-

kongresą ir j baltąjį namą 
pasipylė telegramos ir laiš
kai su karščiausiais protes-

N A U J I E N'O S, Chicago, Ill

Apšmeižta veikė- 
L. š. F. l odei 

teisybės smulkmeniškai 
i apie ta prisirengimą 

ios ir pa siu n- 
dakcijai, kad 
isyti. “Lietu-

V. Petrov.
T. L. Dun 

fin. sek r.

NAUJIENOS
Th© Liittaamaim News

kurie turės eiti užrašinėdami vi
sus socialistiškus ' laikraščius 
per dvejas rengiamas prakal
bas. Drg. Ustupas, savo ineši-

didžiausi dabartinės | i 
kaltiniu- i 
susipras 1 

T parazitus is vą
še k o pjauti, tuo 

užtikrinta misa u

visgi reikia palinkėti 
laimingo 
- laimin-

BROCKTON, MASS 
: Chronika.

r>5 Cihcagoje, melams 
metų .........................
mėnesiams..................

ka lavinimąsi mo L *■
priverstiną karei
visiems suaugu

parinkti aukų nukentėj li
nui) karės Lietuvos žmo- 

Nors svečiu mažai bu-

pradėjo musų valdžia 3 d. 
vasario.

Administracija ir kongres- 
manai valandėlei atsipeikė
jo. Didžiojo kapitalo spau
da jau ėmė dejuot, kad šalies

Vasario 17 d. Lietuvių Teal 
ra I iškas Ratelis “Viesulą” stati 
scenoje vieno veiksmo trijų ati

ivic- 
soc. laikraščių ą- 
. Turan, pas kurį

yra 
žmonių skerdynėmC v

kai. Juo greičiau 
žmonės tuo 
ryti šunim 
labiau bu 
liuli taika

“N. G.” arba “M. B.” Kiejk man 
yra žinoma, tai jau trįs socialis
tų seni agentai, kurie dirba vien 
lik del soc. laikraščių, kaip an-

Rooseveltu pryšakyje, iki 
šiol varė aršiausią militariz- 
mo agitaciją, dabar netikėtai 
pasipriešino prezidentui ii* 
jo ‘"ginkluotojo neutralite-.

minėtos draugijėlės nariai, va 
dovaujant komp. M. Petrauskui 
Publikos atsilankė pusėtinai 
kaip ir visuomet.

kus rašyti protestus prieš karę 
T siųsti Suv. Valstijų valdžiai.

Nors drg. Dundulis yra vie
nas iš jaunesniųjų kalbėtojų,

tėm “Lietuvos 
jį teiktųsi tai a 
va” pasijuto kėblame padėjime 
Ir nr. 3 ji mums atsakė. Sa 
ko: “Išrodo mums šildymą 
peršaltų barščių.”

Gražus atsakymas, nėra ka 
sakyti. Dabar pasiklausykime

Vasario 25 d. vielinė vvč * 
kuopa surengė prakalbas, 
gaila, kad ten susirinkusiej 
ko kito n (-girde j 
socialistų ir k 
kalbėtojas plūdosi kiel 
Socialistus pavadino 
kitokiais spaudoje 
mais žodžiais.

Gaila tų žmonių, niekur ir nie
kuomet jie neapsieina, kad tuo 
ar kitu bud u neužkliudžius so
cialistų. Nejaugi jie nieko dau
giau ir nepajiegia, kaip tik plu
sties? Jaunas Varguolis.

ras pasikvietė p. Petrauską už 
mokytoją^tuomet chore buvo 
115 narių, bet paskutiniu laiku 
jame beliko vos apie 50 ypatų.

i nie
kaip plūdimą 
va manių. Jų 

drūtas 
vagimis ii 
nevartoja-

A. Budzevičia, 
A. Lukašaitis ii
— 50c; P. Virbickas ir F. 
incki — po 25c; J. Kai ris 
Povilaitis —- po 20c; be 
do 10c. Viso $8.00.

j Amerikos ""garbę.”
O kada kongresmanai ėmė 

atvėsi ir protaut, tai dalis jų 
atsiminė ne tik apie 100,000,- 
000 A m e r ik os gyve n toj ų, 
kurie visai negeidžia karės, 
bet da ir apie kitus dalykus. 
Republikonai susiprato, kad 
jie turi “čiančių.”

Už keleto dienų 64-jam ko
ngresui reikės juk mirti. Su 
juo bus palaidota ir demo
kratu partijos galia įstaty
ta ų leidimo įstaigoje. Seka
mam kongrese atstovų butas 
susidės iš didesnio skaičiaus 
republikonų, negu demokra
tų. Taigi reikia tik per tas 
keletą dienų sutrukdyt kon
greso darbą, ir prezidentas, 
negavęs reikalautų įgalioji
mų, bus priverstas tuojaus 
šaukt 65-tąjį kongresą ir nu
silenkt prieš savo partijos 
priešus.

Republikonai staigu pasi
darė ""taikos šalininkais.” 
Tie patįs gaivalai, kurie, su

silaikyti svetainėje: laike pra 
kalbos šnekučiuojasi, vaikščio 
ja svetainėje, varsto duris etc 
Publika privalėtų susida vadint.

Merginą Mylįs.

iždo, nes, kick teko girdeli, yra 
sunku užlaikyti mokytoją, ku
riam minėta draugija nutarus 
mokėti po $5.00 už kiekvieną 
repeticija. Tas sumanymas ne

matė, K. Armalavičia, St. Povi
laitis ir K. Valiulis — po $1.00. 

J. Malinauskas, 
M. Kutkaųskas,

S. Rudaitis po 
Lesz- 
ir A.
var-

labdaringiems tikslams del 
markės palaikymo.

duonos griaužk plytas 
riai savo užduotis 
kiai. Geriausia 
le J. J. Stočkus. 
Gidėj o šokiai. A 
sminos.

. 0 posėdžio pi r 
askelbė, kad drg 
ataka prieš mo 

uiti išvedimu vie 
am namui (t. v

m. apie tas melagingas korės 
pondencijas. “Redakcijos ge 
riausia guodoja atvirą priešą

tijos reicnstage pasala re bai
sus triukšmas, kada socialis
tas Ledebour ėmė aštriausiai 
kritikuot valdžios politika ir,

valdžios politikai.
Jie, girdi, nieko nepadary

sią! Jie nieko nereiškią 
prieš valdžią!

Et, vyrai, pasakoriai! Ne 
saiiampnišką gud rybę jus 
rodote savo tokiais atkalbi- 
iiėjaimais, o tik kūdikišką 
neišmanymą.

Trims
Dviem mėnesiam
Kanadoje, metams
Europoje, metams

Party Liet. Skyriaus nepapras 
tas susirinkimas, kad nubalsa 
vus Sąjungos įstatymų referen 
durną (?). Tuo pačiu laiku ai 
liktas ir mėnesinis susirinkimas 
Tarp kitų reikalų, drg 
lupas įnešė naują

Kapsukui ant pagrindų publika 
jį pasveikino aplodismentais. 
Drg. Kapsukas gana plačiai ir 
aiškiai nupiešė karės pavojingu
mą darbi n inkams ir, kaip kapi
talistai išnaudoja darbininkus. 
Laike pertraukos drgg/Pr. Moc- 
kapetris, Jonas Milainiš ir Anta
nas Chuzas pasakė eiles. Pas
kui vėl kalbėjo Kapsukas^A'^ 
pačioj temoj. Po prak 
pi e 20 draugų suėjo pas 
Slankų, kur įvyko draugiškifs 
pasikalbėjimas. Ant rytojaus, 
12 draugų, kartu su Kapsuką 
nuvyko į South Bostoną, kur at
sibuvo Bostono ir jo apielinkės 
socialistu neoficialė konferen- 

c

ei ja. Ten dalyvavo šie redtaklo- 
ir Mi- 
apra-

Tuo budu ir užkliuvo tas 
karės apaštalų vežimėlis.

Prezidentas Wilsonas tra
ukia: timpt, timpt —- nieko 
neišeina. Visa demokratų 
frakcija kongrese traukia: 
trukt, trukt — nepaveža. 
Kapitalistų spauda stumia 
kiek drūta ir pliekia sušilu
sį asilą (demokratų partijos 
emblemą) — vežimėlis stovi 
ant vietos.

Tada, kaip bombos sprogi
mas, pasigirdo žinia apie 
Vokietijos ""suokalbį” in- 
traukt į karę prieš Suv. Val
stijas Mexika ir Japoniją.

Ir nesuspėjo dar publika 
atsikvošėt, kaip tuoj sprogo 
antra ir trečia bofnbos. Vo
kietijos valdžia prisipažino 
""suokalbyje”! Spauda atide
ngė antrą vokiečių suokalbį: 
išgriaut Panamos kanalą!

Tų bombų turbut pakaks. 
Obstrukcionistai kongrese 
nusigąs. Prezidentas gaus 
diktatoriškus įgaliojimus. 
Amerikos laivai bus apgink
luoti. O kas tuomet įvyks, 
tai — pamatysime.

Šį straipsnį rašome, kada 
dar nėra žinios, kaip užsi
baigė paskutinės dabartinio 
kongreso valandos. Bet ma- 
•nome, kad mes savo prana
šavime nesuklydome. žiūrė
kite į telegramų skyrių. Jos 
pasakys, kaip stovi dalykai 
šioje valandoje.

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus L 

cenhj savaitėje. Paėtu siunčiant 
Chicagoje metams $6.00, pusei nu* 
tų $3.50

Kitur

zz kuopa parengi
Kalbėjo drg. St. Michclsonas, 
“Keleivio” red. Publikos atsi
lankė pilna svetainė. Prie kuo
pos prisirašė vienuolika naujų 
narių. -Reto buvo dainos ir dc- 
klamacjos. Viena moteris pa
dainavo marsaliclą.

Brocktono Reporteris

Atiėarai'l komi
kis pasakė trumpą prakalbelę. 
Tarp kito jis pasakė, kad kleri
kalai nori įvesti i visas viešąsias v c

mokyklas tikėjimo išguldinėji- 
mą, o tyro kraujo patriotai rei
kalauja padarot iš jų kazarmes. 
Kalbėtojas ragino darbininkus 
priešinties jų užmačioms ir lt.

Programą išpildė Vaikų Drau-

buvo 
rašyta, kaip susitvėrė minėtas 
choras, ir kad prie jo prisirašė 
visas apsišvietęs jaunimas.

Gražus ir sutartinas “aidic; 
čių” darbavimasis rodo savo 
gražius vaisius, bet tas nepatin
ka bažnytiniam chorui ir "Biru*

Vasa rio 25 d. LSSr 25 k p. pa
rengė prakalbas. Kalbėjo drg. 
T. L. Dundulis. Pirmoj savo 
Kalboj kalbėtojas nurodė bu
dus. kokiais turčiai įsigijo pri- 
vališkas nuosavybes 
jais valdo. Kalbėtoj 
liai aiškino, kaip kapitalistai ap 
vagia darbininkus ir iš suvogti

•psirci&kia cmjr etebetinal pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir tartm, got* 

tzj fkaudėjimo, dutulio, golvot 
t-| fkaudėjimo, nuitoįimo fHtito, 
■ I taliio galvoje, ech, oct., Šutai* 
InA i&dirbėju labai pagalėjusio 
ES) PAUi-EMUaiO- 

reds® *no ir ištikimo draugo ieitur- 
sgSfl no*, naudojamo vi tam* poaau- 

M® f>u*e Šimtmečio-*-gi

Termn of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week.

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

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

Six months..............................$3.0(
Three months ....................  $1.75
Canada, one year ................$6.01

European countries, 1 year .. $7.0f

malonės kraugeringų pasaulii 
didiku, c

Jaunavedžiams linkiu laimiu 
:{o ir ilcf) gyvenimo.

Rašytoją ir korespondentu prašmne siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujieną Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia Imtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros puses, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krasos ženkleliu pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

L. Ereminui. “Aido” choras ir 
“Aido” moterų choras, vedami 
p. L. Fremino, savo užduotis 
attiko irgi gana gerai.

l'.eje, nv kiniai veik nei.u dek 
•< mavo n i i iežė smmkomis, 
taipgi skambino pianu. Visa tai 
darė labai malonų įspūdi. Pu
blikos susirinko apie IC' . Ma
tomai liko ir pelno.

First Lithuanian Daily in* America
Published Daily Except Sunday

nv THC

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc

užsilipę* ant pagrindų uzreis 
kė, kad turįs gerą kalbėtoją ang 
ta. Pirm in i nk 

c

ten Mr. Grane
nebuvo
Barunas

saugos ver*
Abejo-

yra

Vasario 18 d. Liet. Mokslo 
Draugystė, kuri randas samia pie
čių globoje, parengė prakalbas. 
Pirmiausia vakaro pirmininkas, 
p. A. Vaitkus perstatė savo duk
terį, kuri padeklamavo. Po tam 
prisieina perstatyti kalbėtojus, 
bet pirmiau negu perstatė kal
bėtojus, pirmininkas pro ašaras 
prašė publikos, kad nesiskirsty
tų, o palauktų kol pasibaigs pra
kalbos. Galop perstatė kalbėto
ją. vieliniams žmonėms gerai 
žinomą - p. St. Baroną, ex-so-

Tai tušti “Lietuvos” redakci
jos žodžiai ir klaidinimas žmo
nių. Mes jai tokį melagingą ko
respondentą pagavom ir nuro- 
dėm, o ji vietoj jį “išrauti iš ša
knų”, ir ant toliau leidžia šmeiž
ti musų miestelio SLA. 207 kp., 
TMD. 103 kp., DLKVD. ir LDLD 
80 kp. Tas aiškiai parodo vi
siems “Lietuvos” redakcijos 
veidmainystę. Todėl mes, že
miau pasirašę, išreiškiame kuo- 
didžiausią papeikimą “Lietu
vos” redakcijai už jos veidmai
nystes ii' klaidinimą žmonių.

J. Januškevičia, 
J. Krauzaitis, 

J. Lukštas.
J. Tvaronaitis.

Vasario 19 d,., mažų vaikučių 
draugijėlė, “Žiburėlis” parengė 
koncertą. Programas susidėjo 
iš dainų, deklamacijų ir muzi-

Skyriaus organizatorius — drg. 
V. J. Dubrcndis apturėjo tele
gramą nuo rajono sekretoriaus, 
kur pranešama, kad vasario 24 
d. apsilankys pas mus drg. V. /
Kapsukas. Organizatorius, pa

dienėmis pas mu., 
W. W. sorkininkas 
tikslu pasipelnyti iŠ 

darbininkų. Rodė paveikslus 
bent du vakaru iš karės lauko ir 
tam panašius. Inžanga • buvo: 
vyrams 25c, moterims — 15c. 
Berodant įvairius paveikslus, 
nepamiršo išniekinti 4<itaš parti
jas. Ant plakatų buvo minėta, 
kad bus ir^Geležėlė, bet, mato
mai, tas nedrįso čia atsilankyti, 
nes praeitą rudenį apipylė pur
vais visą progresyvę visuome
nę. Grikštas nepamiršo nė sa
vo nuotikius papasakoti: kiek

žiRones nuo bado, nuo mili- 
tarizmo naštos ir nuo kares 
baisenybių, jeigu jie patįs 
tarn nesipriešins?

KAs-gi privers valdžią su
silaikyt nuo blogų žingsnių 
ir rupinties žmonių reikalais, 
jeigu lietuviai darbininkai 
tylūs, lenkai tylės, vokiečiai 
tylės, anglai tylės?

Jeigu kiekviena organiza
cija ir kiekviena tauta many
tų, jogei ji neprivalo protes- 
tuot, dėlto kad ji viena netu
ri pakankamai spėkų praša
linti blogumą, tai juk tuomet 
butų džiaugsmas tik tiems 
ponams, kurie tunka iš žmo
nių nelaimių.

Nusilenkimas, kurį skel
bia musų "‘Saliamonai”, yra 
patarnavimas ne žmonėms, 
o iu skriaudikams.

Valdžia neai)gina žmonių 
nuo maisto spekuliantų, ir 
badas didėja diena 
Valdžia reikale 
honų dolerių 
lams. Valdžia 
Įvest kar 
kyklose i 
via v imą 
siems vyrams. Pagalios, va 
džia pastatė šalį ant'kare 
bedugnės krašto.

Bet musų “Saliamonai 
šaukia: Neprotestuokite

firmas Lietuviu Dienraštis Amarikoje 
fatdžia NAUJIENŲ BENDROVE iru 
‘ ^Kasdien, išskiriant nedeldienius

Visiems tariu širdingą aciu. 
Turiu patėmyli, kad yra malonu 
matyti, tokias vestuves, kurio
se m* vien apie bačkutę ir jos 
lankus yra kalbama, bet atme
nama vargai savo brolių, kurie 
kenčia neišpasakyta vargą, iš

rnilionai darbo žmonių Vo €
kietijoje ir visose šalyse si 
džiaugsmu pasveikins jo kai

me pabrieze, kad Kova ;r N. 
G.” butų užrašinėjama už tiek, 
kiek reikia pasiųsti į adm. Tuo
met pakilo lermas — visi iškar
to pradėjo kalbėti... Tapo nu
tarta, kad butų duodamos dova
nos, vieton nuošimčio, bet tik

“Aido“ choras darbuojasi. 
Vos penktas menuo gyvuojam o 
jau net Iris koncertus surengė, 
visus po vadovyste Į). J. Žiūrono. 
Publika lankosi labai skaitlin
gai, nes lai yra vienintelis Pitls- 
burgho choras, tarnaujantis 
darbo žmonėms

Jau 291 “N.”

uijicnosc , 
nutarė 

rengti paskaitas visu sezonu, ir 
p. F. J. Ragučius apsiėmė atlai
kyti visą eilę paskaitų. Seredos 
vakarais p. Ragučius laikė apie 
seses paskaitas. Publikos visa
dos prisirinkdavo pilna svetai
nė. Vasario 11 ik rengimo ko- 
misija pranešė, kad ši yra pas
kutinė p. Bagočiaus paskaita. 
Dalyvaus ir choras. Vasario 
21 d. turėjo atsibūti p. Rimkos 
paskaita. Kuomet įėjau į sve
tainę, pažymėtame laike, ir su
skaičiau susirinkusius - viso 
buvo apie 25 ypatus. Po pusva
landžio pirmininkas apgailestau
damas pranešė, kad paskaitos 
neįvyks... Gal man kas pasaky
tu, kode! ta publika nemyli lo 
prelegento?

riningos ir susirinkusiems la 
bai patiko.

Vienas nemalonus apsireiški 
mas, kad dalis publikos ne 
moka ar nenori mandagiai už

tininkams”, mat pas juos nėra 
vienybės.

Dabar ""Aido” choro nariai 
mokinasi didelį ir puikų veika
lą “Du Broliu”, kuri ketina pa
statyti scenoje prieš Velykas. 
Veikalas atvaizdina lietuvių gy
venimą Amerikoje, dėlto vi
siems pittsburghiečiams reikia 
būtinai pasinaudoti proga — 
pa matyli dramą “Du Broliu.”

Sokietis.

Tūli musų veikėjai ir laik
raščiai labai mėgsta šiandie 
dengties gudriojo Saliamono 
skraiste.

Jie ragina žmones “nesi- 
karščiuot” ir neprotestuot

laikraščiui ič kitiems žmonėms, 
bereikalingai užima brangią 
laikraštyj viętą ir bereikalingai 
nyskriaudži
Musų laikraštyje retai pasitaiko

oro
VTATSVTAS i8 formule* 
recepto; suteikto ifcniutia. 
fu Egypto sokoniuku,

genias ir J. r 
galima užsira 
rašei u s, kurie 
ninku unijas, 
iioma, d>rt] 
ekas duod 
tiems kuri nors socialistišką lai 
kraštį. Viršminėtas sumany 
mas ~ kad nedavus progos se 
niems agentams neva daryti i: 
to “biznį” yra peiktinas. Pa 
tarčiau draugams, remiant ko 
kius nors įnešimus, visados ap 
tarti, ant ko jie yra paremti ii 
tik tuomet vvkinli gyvenimam

Prieš ir po Lietuvių Dienos, 
Chicagos “Lietuvoje” tilpo J. 
Gudaičio korespondencija iš So. 
Manchester, Conn, apie vietos 
progresyvius žmones, rėmusius 
L. š. F. Lietuvių Dienoje. Ka
dangi minėtas rašėjas nepriklau
so, nei į S. L. A. nei į TMD., nei 
prie vielines DLKVD. lodei ir 
apie prisi rengimą prie Lietuvių 
Dienos jis nieko tikro nežinojo.

Apie tai mes savu laiku prane- 
šėm “Lietuvos” redakcijai. 
“Lietuvos” redakcija mums at
sakė, kad lai “parodo kores
pondentų menką išauklėjimą ir 
stoką vyriškumo” už reikala
vimą atitaisyt tuos melus. La
bai puiku, ar ne?

Progrcsyvė visuomenė mažai 
ką paisė tų prasimanymų. Bet 
štai “Lietuvos” nr. 47 p. m. iš 
So. Manchester, Conn, ir vėl pri
rašyta melų 
jai bei i 
vardan I 
aprašom

tik rcklcmavimą Geo. V 
ton, koks jis geras ir 11 
ras užėmė vietą p. 
Pradėdamas kalbėti 
kalbėsiąs apie mokslą 
užviešpatavo tyla. Publika su
žiuro. Kalbėtojas stovi ant pa
grindu, bet nekalba. Tuomet 
publika pradėjo nerimauti: juo- 
Kties, šnekėtis. Kalbėtojas vėl 
iilsijjeikčjo ir pradėjo kalbėti. 
Bet publika pradėjo eiti laukan 
iš svetaines, ir j trumpą laiką 
pasiliko apie pora tuzinų ypatų, 
; riskaitant ir laikraščių reportes 
rius.

Galop St. šlcinis, skaitė pas
kaitą apie “sapnus”, versta iš 
riisų kalbos, bet ji buvo apdirb- pilna publikos. Pasirodžius drg

reisKe uz nmna 
kirtima, c-

Buržuaziniai atstovai r 
chstage ėmė sukauti ne 
va i s balsais 
m in i n kas p;
Ledebour’o 
rtarchiją es< 
špataujanči 
kaizeriui), 
busiąs už tai nubausta

Kaizerio bernai, ž 
turi galios uždėti b

Vasario 18 d. čia turėjo vietos 
sekamas atsitikimas. Lietuvis 
Juozas Bulkevičia susitarė su 

I

p-lc Veronika Rozinnaite apsi
vesti. Sukatoje, vasario 17 d., 

ipsivedimo lai
mu i n gasis suž iedo t in is

vestuvių dieną paskyrė panedė- 
lį, vasario 19 d. Daryta visi rei
kalingi prisirengimai prie ves
tuvių. Re t turėjo atsitikt nelai
me. Nedėlioj atvyksta J. Bal
kevičiaus konkurentas, Jonas 
Tamošiūnas, ir dalykai susideda 
taip, kad pastarasis užmoka J. 
B. $150 nž padarytas išlaidas ir 
laimi jo... sužįei 
si, J. T. laimėjo 
noma,

Well
jaunai porai ilgo ir 
sugvvcnimo. O J. B

a ir balių
V U

'e. Sumiš

■ r i /'-• riį,'

v ■ ■ r ' 1
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Turi but sulaikyta
Prof. Scott Nearing.

Amerikos milijonininkai 
siunčia miltus ir drabužius 
ir avalinę ir maisto produk
tus Europon, kad ten apden- 

X gus ir pavalgidinus karei
vius musių laukuose. Tie 
kareiviai dirba ten žiauriau
si, baisiausi darbą, skersda- 
mi ir žudydami savo artimą 
—tokius jau žmones, kaip ir

darbiai labai menkai tepacli- 
dėjo, tai ir daržovės, tas vy
riausias jų gyvasties išlaiky
mui -penas, pasidarė jiems 
nebeprieinamas.

Kad kainos pieniniams ir 
miltiniams produktas, taip
gi vaisiams, ir ne taip nes
vietiškai pakilo, kaip kiti 
valgomieji daiktai, vis dėlto 
ir jiems kainos taip augštos, |

viai galėtų prideramai tą 
skerdimo ir žudymo darbą 
varyti, juos šilčiau aptaiso ir 
geriau peni, iš dalies, Suvie
nytųjų Valstijų pirkliai ir 
fabrikantai, dėlto kad iš to 
jie turi didelių pelnų.

Yorke dabar kilo 
riaušės del maisto, 
moterų, kūdikiais

žmonių
Minios
ant rankų, užpuolusios mies
to may oro valdybą reikalau
ja duonos. Kitos moters

go m y j u daiktų sankrovų.
Riaušėms gesinti pašaukta

moterų buvo aštrių mušty
nių., 

k■

Kodėl tos moters alkanos.

rke juk buvo maisto sandė
liai prikrauti kupinai, dau
giau nei kuriais kitais lai
kais. Vokiečių submarinų 
karė sutrukdė išgabenimą 
maisto produktų iš Ameri-

iš visos šios šalies geležinke
liai nepaliovė gabenę maisto

is čia siuntus juos užsienin. 
Visi tie maisto produktai — 
baisybės jų — buvo krauna
mi čia sandėliuose ir laivų 
stotyse. Taigi New Yorkas 
buvo verstinai užverstas val
gomaisiais daiktais. O bet
gi miesto dalies, vadinamos 
East Side, moters minių mi
niomis šaukiasi majoro, kad 
jis gelbėtų jas ir jų šeimy
nas nuo bado!

Paaiškinimą šito stebėti
no apsireiškimo randame 
dar ve kokiose žiniose: East 
Sides gyventojai, mėsos kai
noms neapsakomai pašokus 
augštyn, ėmė didžiumoj mai- 
tinties daržovėmis, kurios 
jiems atsiėjo pigiau. Bet pa
galinus ir tie produktai ne
apsakomai pabrango, pata
po neturtingiems gyvento
jams nebeįperkami.

Kaip tie daiktai pabrango, 
matome iš New Yorko svar
sčių ir saikų komisionie- 
riaūs pranešimo. Jis paro
do, būtent, kad, pvz., cibu
liai, kurie metai atgal buvo 
parduodami po 2,Z> cento 
svaras, dabar jau už svarą 
cibulių reikia mokėti 14 cen
tų ; morkos pabrango dvigu-

vės pabrango keturgubai. O

kad Eastsidės neturtingieji 
gyventojai atsidūrė vargin- 
giausiame padėjime.

0 tuo tarpu mekleriai ir 
jobberiai ir perpirkliai ir 
visokie maisto spekuliantai 
turi apžioję maisto sande-

čiau išsiimtus juos Europon, 
ir begėdiškai, nežmoniškai 
kelia, kainas laukdami pas
kelbimo karės. Jeigu Vokie
čių blokada nepavyktų, tai 
maisto spekuliantai atsitūps 
didelių pinigų už maisto pro
duktus iš anglų ir jų talki
ninkų. Jeigu gi Suvienyto
sios Valstijos įsivels karėn, 
tai tie maisto spekuliantai 
atsilups didelių pelnų už sa
vo produktus iš Suvienytųjų 
Valstijų gyventoiu ir val-

Apsaugojimui žmonių nuo 
nesvietiško maisto speku 
lianty išnaudojimo ir suval
dyti kėlimą kainu ant gyve
nimo reikmenų Suvienyto
siose Valstijose tėra tik vie
na priemonė. O tai — už
drausti gabenimą . maisto 
produktu svetur.

tatai

Tegul suvaldo, tegul ne
beleidžia piniguočiams ir ne
pasotinamiems maisto spe
kuliantams apiplėšti ir ba
du marinti Amerikos žmo
nes !

Tegul pavartoja savo ga
lią ir paskelbia embargo (su
laikymą gabenti svetur) ant 
visų gyvenimui reikalingai 
daiktų, kol neįvyks ramu
mas ir kol gyvenimo reik; 
mens, nęatpigs taip, kad 
žmonės galėtų gyventi. Mi
lijonai žmonių skursta, mili- 
onai puola desperacijom Vi
soj šalyj žmonės nerimauja.' 
Apsireiškiančios žmonių 
riaušės grūmoja išsivystyti 
į atvirą sukilimą, revoliuci

Išvengimui nelaimės, išlai
kymui šalyj ramybės, apsau
gojimui žmonių nuo katas
trofos —Jegul kuogreičiau- 
sia valdžia sustabdo išgabe
nimą gyvenamųjų reikmenų 
svetur, kol dar ne vėlu!

Amerikos Lietuviu Mokykla
Mokina Anglų kalbos g

Lietuvių kalbos p
Aritmetikos 3
KnygvedystSs k
Stenografijos p
Typewriting |
Pirkt y bos teisių C
Abelnos historijos ?
Suv. Valst. historijos ? 
Geografijos <
Pilietystės į
Politinės ekonomijos $ 
Dailarašystčs

✓

& Mokinimo Valandos: > )
n Nuo 8 ryte iki 5 vai. po piety. $ 

Vakare nuo 7:30 iki 9;30
R .3360 Emerald Ave. Chicago. )

PRAKALBOS LW.W
Kalbės Drg. L. GRYKŠTAS

veikslais iš kares lauko ir streikų Amerikoje.

T bus rodomi šie paveikslai: Kaip iš karės lauko padarkius baisė
ta nvbės musų gimtinėj šalyj Lietuvoje; Paveikslai iš re\oliuci.jos 
Z laikų; Paveikslai ir laisvos šalies, Suv. Valstijų, perleistus darbinin- 
A kų streikus baisiausiomis tragedijomis. Kiekvienam yra proga 
X paliudyti šitas skerdynes savo akimis. Atsibus —

•
 KOVO 5 d. ŽEMAIČIO SVET., Kampas Union ir 18th Sts.

KOVO 6 d., MILDOS SVET., 3 čios lubos (Bridgeporto dalyj).
A KOVO 8 d., LIEOSYBSS SVET., Kampas Girard st. ir SVabansia av. 
▼ ^OVO 10 d., JBL1.XSIRUPO SVE1’., Kampas Hermitage av. 45th St. 
d L. Grykšto kalba užganėdina 1000 darbininku, taigi vra proga 
■ kiekvieniun išgirsti. Inžan^t 10c. Kviečia visus L W. W. KomitetAs
4>MPl 1MIMIOI tPE®•J*®

| Prasėsimas visiems Ameriko- į 
I niškos Mokyklos Mokiniams.| 
t ’■ Kurie esate prisirašę prie musų Korespondenci- 3 
K jinio kurso anglų kalbos, bet delei kokių nors prie- | 
o žasčių nesimokinate, malonėkite nuo šios dienos pra- ? 
f dėti mokinties ir stengkitės, kad užbaigus kursą | 
| kuogreičiausiai, nes mes negalime laikyti mokinių A 
g knygose po kelis metus, kurie visai nešimokina. 1
J Esame priversti pranešti per laikraštį del to, kad J 
® dauguma persikraustė į kitas vietas ir mes jokiu bu- S 
| du laiškais negalime pasiekti. Taipgi, yra daug to- | 
? kių, kurie persikraustydami į kitas vietas, paduoda ? 
f neaiškius antrašus, tąsyk visi musų laiškai ir lėkei- f 
i jos grįžta atgal, žinoma, klaida gali pasitaikyti ir i 
I pas mus pačius. Tokiame padėjime, jei kurie siun- Ž 
| tėte lekcijas ar kokius laiškus ir negavote jokio at- I 
® sakymo, malonėkite duoti mums žinią tuojaus. • I Jei kada, grįžta kokie laiškai ar lekcijos, mes ne- | 
? rašome laiško, nei nesiunčiame naujų lekcijų, bėt ? 
S laukiame nuo mokinio žinios, nes daugumas moki- z 
S nių persikrausto į kitas vietas pirma, negu praneša V 
t mokyklai, tokiam padėjime musų rašinėjimas butų | 
S veltui. a

Jeigu kurie delei kokių viršminėtų priežasčių ? 
nesulaukiate musų korespondencijos, nemanykite, f 
kad mes sustojom mokinti. Musų svarbiausis tiks- A 
las ir mieris yra, kad suteikus kiekvienam pagalbą Ž 
išmokime anglų kalbos, kurie tik kreipiasi prie mu- ? 
su, o kas svarbiausia, mums ne tiek rupi mokinių už- | 
simokėjimas, kaip jų užganėdinimas. Taigi, šiuomi įjį 
užkviečiame visus pradėti mokinties išnaujo ir mes i 
iš savo pusės stengsimės, kad užbaigtumėt kursą su 1 
geriausiais pasisekimais. S

Rašydami laiškus, visada paduokite savo korės- | 
pondencijinį numerį, nes be jo mes negalime suras- | 
ti knygose vardą. J

Į BUSIMUS MOKINIUS. J

(lyti, ateikite pas 
Radio-Scope Rag-

Egzaminacija ati- 
)igą ir jei aš ap- 

jųsų sveikata ir 
grąžinta. Ateikit pas 
• ne prie imituotojų, 
neklaus jus, kur jums 

?, bet jis 
imo.

Specialistas ir jo vėliausios Eur. metodos
Jei kiti negali iš” 

mane. Mano prietaisai 
gi-X ir pilno įrengimo 
boratorija ir Kraujo 
dengia man jūsų tikrą
siimsiu gydyti jųsų ligą, 
spėka bus Jums sug 
pkrą specialistą 
Tikins specialistas 
skąuda ir kokią jus ligą turi 
jums pasakys pats, po apžiūri 

DR. C. H.’HAIR
Mentor Bldg.

I'*imk elevated. Kambarys 122.

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

Prieš BCaspines arba Pilvines Kirmėlės
Tūkstančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok palis 

apie tai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kilų ligų ir 
todėl negali išsigydyti.

Jei kaspininę kirmėlė yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo 
glevčtos išmetus, paeinančios iš kasjn’iiinčs kirmėlės dalies.

Žmonės sergą tąją baisia liga, paprastai jaučia dideli skaudėji
mą pilve; jiems rodosi, tartum kas iš vidurių slenka augšltn j gerk
le, verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšline žarna, neiuri noro 
valgyli, naktimis negali užmigti, jaučia dideli nusilpnėjimą, kar
tais labai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurių sukiotijimai, gal
vos skaudėjimą, spindimą ausyse, taip-jau skaudėjimą po krutinę.

Daugely.! atvejų įvyksta nervų suirimai,, kraujapludis pas mo
teris, nereguliariškumas andrapanių, traukymas ir pagalios bai
siausia liga — nuomirulis.

Jeigu kas tokius apsireiškimus turi, tai be. abejo jis Imi J:as- 
pininę kirmėlę ir jeigu nori Iš to išsigydyt ant visados, per kokias 
penkias (5) valandas, tegul tuojaus kreipiasi pas mnae.

■5 ■rf” ’B*4!! H 1332 Milwaukee Avenue

Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare, 
nedėliomis ir šventomis, nuo 9 ryto iki 12 p’ictij.

•i’

Kurie norite pramokti anglų kalbos, bet neturite t- 
progos lankyties į mokyklą ypatiškai, tariame savo f 
korespondencijinį kursą anglų kalbos. Šis kursas $ 
yra labai praktiškai sutaisytas, taip kad kiekvienas I 
be vargo gali išmokti anglų kalbą, ir gramatiką sa- * 
vo namuose. Rašykite platesnių žinių. KLESŲ y 
SKYRIUS DEL MOKINIŲ, KURIE GALI LAN- $

g PILNAS GRAMMAR SCHOOLĖS KURSAS | 
I Del mokinių, kurie nori įstoti i HIGH SCHOOL I 
® arba del savo kasdieninių reikalų, mes patariame se- f 
© kančias šakas: Aritmetiką, Gramatiką, Geografiją, ® 
jįj Fiziologiją, Siliabavimą, S. V. Istoriją, Kompoziciją | 
i ir Kaligrafiją. Šis kursas yra labSi reikalingas del | 
1 kiekvieno žmogaus kasdieniniuose reikaluose, todėl | 
® kiekvienas turėtų stengties įgyti jį. Minėtą kursą į 
g musų mokykloje galima užbaigti labai greitai, vie- | 
t nok-gi laikas nėra paženklintas, nes viskas guli ant X 
® mokinio pirmesnio prisirengimo ir jo gabumo, bet ! 
? tiek mes galime paminėti, kad musų mokykloje jis 1 
| galima užbaigti labai greitai. t
t PI1 NAS HIGH SCHOOLĖS KURSAS. | 

f Penkiolika units yra reikalaujama kaipo lyguma J 
I high schoolės kurso. Unit lyginasi su vieno meto A 
Įmoksiu ant dalyko. Šis kursas yra patartina del tų, Z 

kurie mano lankyti kolegijas, bet neturi high schoo- S 
les mokslo arba kurie del kitų priežasčių negali lan- • 
kyti high schoolės. Del įvairių reikalų, mes pataria- g 
me sekantį kursą.

* Gramatika,
§ Algebra,
A Fizika,
| Botanika, 
t Geometrija,

Zoologija,
Literatūra, 
Abelna Istorija, 
Civil Government,
Chemija,
Retorika,
Lotyniška kalba.

kursą, reikia eiti State
® Suv. Valst. Istorija,
| Išmokus' high schoolės
I Board Examination, del kurio mes prirengiame, ir |
| užtikriname, kad musų mokiniai pereis be vargo. ?
1 AMERICAN SCHOLL of LANGUAGES I
? 1741 W. 47th St., Chicago, III. J,

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyrų ir moterų drabužių.

PASEKMINGI MOKINIAI VISUR

| 118 N. La Salle St., Room

MOKINIAI VISUR
Musų''sistema ir y pa t iškas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpą laiką.

Mes turime didžiausius ir ge
rinus kirpimo-designing ir siuvi
mo skyrius, kur mes suteikiame 
praktišką patyrimą kuomet jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos mu
ši uvįni’O .skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musu mokyklą bi
le laiku — dieną ir vakarais ir 
izauli sp?ciališkai pigią kainą lai
ke šio menesio.

Pelrenos daromos pagal Jūsų 
mierą — bile siuitas arba dydžio, 
iš bile madų knygos.

, Diplomai duodami mokiniams. 
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, principalas. 
416-417 Prieš .City Hali.

SKAITYKITE IR PLATINKITE “NAUJIENAS.”
. .

■ a — >i 11 h < Kišta tauCi

ženklas Bankos Saugumo 
Chicago Clearing House

Bankos. priklausančios prie 
cages Clearing House yra po jos at
sargia jiricžiura. Laikas nuo laiko 
bent s\ kj į metus, Clearing Hous< 
revizoriai nuodugniai ištiria savo* 
bankų slovj ir būda jų vedimo. Vi
si pinigai \ ra suskaitomi, notos, bon* 
dai, morlgagei ir kitos apsaugos per* 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai 
kilnos bankuose patikrinti ir knygoa 
ištirtos, l iktai tikra apsaugos ver
te gali bul knygose parodyta. Abejo
tina tvaika arba atsargumas, yra 
ncdalcidžiamos. Jeigu banka nusto
ja savo Clearing House teisių, tri 
\ ra ženklas, jos abejotino stovio.

liktai tvirčiausios ir saugiausios 
bankos gali but Clearing House na-

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo Įvestas 
pirm dešiml metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka 

ne.subankrutijo., Reikalui esant, 
Clearing House bankos ateina vie
na kitai su pagelba.

The American State Bank priklau
so prie Chicagos Clearing House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi jo« 
teišeini ir iGluoda penkias pilnas at
skaitas j melus.

Ji taipgi \ ra po valstijos priežiū
ra. > ra reguliariškai tyrinčjama ir 
kas metų išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankinei Valdybai Illinois

sutleli siol.je bankojoyrt 
anl kiekvieno pareikola-

viino.
čia galima gauti pirmus Aukso 

Mortgages. Taipgi Aukso Mortga*- 
ges Bondtis po $100.00 ir $500.00.

sis bankas yra atsakančiausis Lic-

čia kalbama Lietuviškai ir LenkR-
Kapitalas ir perviršis; $60Gt0O0.(ML

GERA NAUJIENA
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentančių vyrų ir mo
terų negauna pagelbos. Ko
de!?* Delio, kad įtiksiančiai 
kenčia nuo slučkinčs kirmė
lės, bei gydomi nuo kilos li
gos be jokių pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokių 
parazitų yra: perėjimas mažu 
šmotų arba dalelių slučkinės 
kirmėtas.

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus rinkiai 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
nuslojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkes, svogūnų, uksuso, ir tt. 
dargi Pavejantis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpne 

jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, lakioji- 
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerklės, rukštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuo^gL zvimbi
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų * žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, inurmlenimo ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
Rimas, nųovargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir 11.

Jeigu jus esate kankinamas 
slučkinės kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 

Į priimdinejimu vaistų del jūsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo slučkinės kir
mėlės j keletą valandų, be jo 
kio jautimo bei sngaišimo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

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

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

Chicago, Ill.

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA ĮŠTŲ?

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nulindęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
sti) atmintj, prastą regėjimą, 
dvokiant) kvapi), širdies plaki
mą,- katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus linkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su
skylamas, dusulis, spuogai, ru
di plėniai, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate 
gydymo.

Jeigu jus pirmiausia esate 
atsargus nuo bile ligos arba 
silpnumo, jus neturite gaišinti 
laiko bandydami, bet eikite 
pas geriausią Daktarą arba spe 
cialistą pirmiausia ir čėdykite 
laiką ir pinigus.

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo speciališku- 
mo ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa
tyrimas padengia laiką dauge
lio metų, gydyme vyriškų li
gų, kurios suteikia man daug 
pirmybes.

Mano sąžiniškas patarimas 
del jus yra tas, kad juo įgysite 
tikrą medikališką patarimą ir 
gydymą be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai atidėlio
site, jus busite vienas iš dau
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai 
apgailestavo, kad jie nesimatė 
su geriausiu daktaru pirmiau.

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darot!’, mas. Kuomet dėkingas

as ,ii

i.šgydžiau. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
Pasitarimas dykai. Valandos: 
9 rvto iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d.

DR. SCHNEIDER
1553 W, 47 gtv. kam. Ashland 
Ave., antras augštas, Chicago.

Silpnas
Norvvcias
Užkristas

606-914Nuo
K raujo
Ligų

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

PRIVATIŠKOS LIGOS šlapinimosi kanalo ir 
------------ —-- ------- - jvairių keblumų tekė
jimo šlapumo, tai lygiai uždegimo pūdės, aš 
visai išgydysiu.
NUSILPNĖJE VYRAI: Ar Jums stokuoja li- 

-i iii-i-- n ksm u mo, energijos
ir gyvumo, kuriuos gamta suteikė kiekvienam 
vyrui, ar jus prarandate savo s] 
sale sutingę, silpnos atminties 
vuotas? Jeigu taip, tai pasiir 
nim tuojaus.
PŪSLĖS ir inkstų ligos, retas

Ligų

nor
ma

kipninna

turite 
šlapinimosi 
ku budu.
RECTAL

skausmą kryžmoje ir strėnose. Visas 
gjdau savo systematiš-

ligos, fissures, fi.-tulas 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 arba sutrukusių gyslų 

gydau tuojaus.
RAMATIZMAS

išgydoma visai

visose jo formose kaip sutini
mo arba sustingimo sąnarių, 

mano gydymu.

EGZAMLNACIJA DYKAI.

Valandos: 9 ryto iki 8 vakare; nedčldie- 
niais nuo 1,0 ryto iki 2 vai. po jąjetų.

Dr. Burgess
-122 So. State St.

Priešais Siegel Cooper and Co.

Dr. Whitney
Priiminėjo ir gydė vyrus 

per 20 moty
Jeigu jus gydetės kur nors be pa

sekmių, ateikite ir pasimaty- 
kite'su juo tuojaus.

Jis gydo vyrus tiktai, ir jo 
SPECIALES NAUJOS METODUS 
išgydė, kuomet kitos negelbėjo. 
Jis gydo pasekmingai į kaip gali
ma trumpiausią laiką, visas pri- 
vatiškas ligas," kaip tai: užnuodi
ji mą kraujo, strikturą, puliavimą, 
nykimą, nusekintą, praradimą 
spėkos, raudonąją gyslą, silpną 
pūslę, inkstų ligas ir 1.1. Jis var
toji!
Tikrą importuotą Prof Ehrlich’o

<SO(E5~91<1
Gonorrhea, Vaccines, Rheuma

tic, Philagogens, Serums, Bacte- 
rins, ir t.t., kurios parodo tikras 
pasekmes be perl raukinio nuo jū
sų užsiėmimo.

Jei jus (‘sale ne tas žmogus kas 
jus turėtumėte būti, pasitarkite 
su Di’. Whitney be atidėliojimo ir 
stokite ant kelio j sveikatą, stip
rumą ir laimę.

Pasikalbėjimas dykai ir užkvie- 
čia

Dll. WHITNEY
505 S. State S., kampas Congress 

Chicago, III.
Valandos: Kasdien — 9 iki 8; 

Nedaliomis — 10 iki 2.

2 TELEPHONE YARDS 2721 t
DR

MEDIKAS IR CHIRURGAS
JONIKAITSS

* 3337 So. Morgan St., Chicago Č
C M-čio PL if Morgan St. 4

Prezidentas,
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., Loomia U 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedčliais, Ketvergats fr 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

Vyriški) Orapany Sargeliai
N’miji, neatimti, daryti ant už$t- 

kymo r i u lai ir overkotai, vertės nuo 
•<30 iki ?50, dabar parsiduoda po f Ii 
t r 25 dolerius. .

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
.535 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iii

Pilnas pasirinkimas kailiu pamoč
ių overkofų.

Visai mažai vartoti siutai ir ot€r-< 
koats ,vertčs nuo $25 iki $85, dabar 
>5 ir augŠčiau. Kelnės nuo $1.50 IH 
$4.50. Vaikinams siutai nuo U.14? 
iki $7.50.

Atdara kasdien*, ncdčliomis Ir vi
karais.

S. GORDON
1415 8. Hxtated SL. Chicago. Ilk

TURĖKITE

Jus galite juos tureli. Kiekvienas 
gali juos turėti. $5 iki $200.00.

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

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir lt.

Paskola ant algos padaroma į S 
minutes. ’

Paskola ant rakandų — į 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimą 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus tupite arba k® 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis Dužiau
sia mieste. Tas yra del ko jų& 
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 augštag
Telephone Drover 2116.

vakarai

HOKYKIS SIUT MOTERIŠKOS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų sinti u a minim daik--j 
tus arba aprčdalus. Diplomo 
kiekvienam, kurs išsimokinu 
Valandos dieną arba
del jūsų parankamo. Ui f 13 
išmokiname j ui aiut visokiu* 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES* 

2336 W. Madison g. Weateni st, 
1850 Wells gatvi.

SARA PATEK, MOKYTOJA,
--------- -------------------------------------------- m —-

$

JOSEPH C. WOLON
EIETUVM ADVOKATAS

Rnlnaas S/02-904 National Dtfe BMft*
So. Is SaRa St., Oklcara, JU

Tel. Centra) Atdara t Uta*
nir.ko. ket vergo ir t abato* vakandft ftNM

T«L HumbalAt M.

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOS BVIUNMS
W. Monr«« Bfc, Bmnb IS

Chicago, Hl.
’nonw Contra) Cl to ftp (MB



Panedėlis, kovo 5,19ML

CHICAGOS ŽINIOS
Pranešimai

TA8ARGA.—Draugijų pranešimas skalbiama 
• užmokesties. Praneiimnl bet«l turi but 
ridnodami iš vakaro, laiškeliu arba telefonų, 

’rlduotl tų pačių diena, kada spausdinamas 
tanraštis, nebegali but |ditl. •— “Naujleni”

Spoilcijo? lieutenantai prisipaži
no davę kyšius buvusiam 

policijos viršininkui 
Healey.

Jau nekartą buvo “Xaujicno-

nas, būdamas policijos v irsi niu

ro galim

taigų savininkai buvo pri 
mokėti tam tikras duokles.

petkyj.

lai žiūrėdavo per pirštus.
Bet mat vienas kartas nebe- 

iitdavo. Iš giedro dangaus tren- 
kėrperkunas. Pasirodė, kad prie
šakyje visų grafienių stovi Hea-

pamažėl vynioti visą kamuolį.
Juo tyrinėjimai ėjo tolyn, tuo

šiy mėnesių Healey gavęs “ant 
'Atimtos” už visokius Į>a tania vi
rinis apie $30,000.

viena žingeidi istorija. 8 | 
jos lieteuantai prisipažno,

ciną.

ninku i $3.200.

“LMPS,

pihiutele

ir

Neminint g< 
atakusius savo

K ai o

lki ragas 
Protu!ė; ii 
iwyletojos.

Reporteris.

-KOVO

jienu” reporteris.

lies, 
m<>.

uždanga

i grndis mušė; kas tai 
ridėjo už 'scenos ir galo 
ga pasikėlė. Ant šerno; 
ką sau šoko vaidelytės.

♦pdovanojus Lūkėtais visus lo
jusius “Pa Jocius Ežero Dugne“, 
bet šį syk. puikiausiai savo rolę 
atliko Grynuolė. Juk dabar da
uguma žiurėtojų gali pamanyti,

mo (Iryuuoles gestus ir tikrai 
artistišką atvaizdinimą skaitytų 
mažesnės vertės už priėmusią 
••yvų gėlių linkėtą, kurios visi 
judėjimai buvo gana nedrąsus. 
\belnas vakaro įspūdis —■ pui
kus. K. N. N.

Walter Petries, 43 18 W. 28th,

yra kaltinamas užmušime 
eisto David Magee. Betgi

906 Elcteher, apsirėdė nuskuru
siais drabužiais del kokio tai 
specialiu pokylio. Tuo tarpu 
įsilaužė piktadariai, vienok, pa
žiūrėjęs į drabužius, jie paliko

žmones.

Jos. Pentis nuteistas 14 metų 
kalėjimai:. L’žmušo savo nu
mylėtinę 'Lillie Poeppel, 1466 
Madison, už tai, kad ėjo su ki-

pamažėl

3 metų, J 121
* karštu van-

neinu.

įpuolė po traukiniu.

Policistas Andrew Park, 4922 
W. Van Buren, nuteistas 60 die
nų kalėjimam Atsisakė duoti 
K|5 menesiui užlaikymui savo

užmušta
metu,

Win. Jenkins, j>abėgęs iš Ka
nados armijos, išsivežė iš Chi-

j, uemorališ- 
Areštuotas.

(.Ims. Boeltncr, 1812 
avė., apiplėštas. 7

Wabash

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras,

Namų Ofisas :

1123 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:

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

Tel. Central 4411

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedėliotais pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 92-ra GATVt.

NAUJA “N.” STOTIS.
Kad laika skaitymui laikraš

čių galėtumo sunaudoti karais 
važiuojant, mes įvedėm naujas 
stotis sekančiose vietose:

Adams ir LaSalle (N. W. ka
mpas)

Halsted ir 12 st. (prie 12-to 
st. štoro..

Milwaukee avė. ir Halsted st.

PRANEŠIMAS.

Bridgeporto “Naujienų” sto
tis persikėlė po numeriu 3346 S. 
Halsted st. Turėdami kokius 
reikalus kreipkitės prie J. Jo- 
i ubausko, Bridgeporto “N.” a- 
gento. “N.” užžiurėtojai.

Pajieškoįimai
PAJIEŠKOJIMAS.

Aš, Mikolas Ežerinckis, paeinan
tis iš Girininkų sodžiaus, Naumies
čio valsčiaus, Raseinių pavieto, Ka
uno gub., pajieškau savų pusbrolių 
Rukšlaukių, kurie paeina iš Pajūrių 
miestelio, silalio valsčiaus, Raseinių 
pavieto, Kauno gub. Jie iš Lietuvos 
atvažiavo į Chicago, Ill. Norėčiau 
susižinoti. Atsišaukite šiuo adresu:

Mikolas Ežerinckas, 
Box 675, Bridgeville, Pa.

Pajieškau brolėno Kazimiero Var- 
nausko, Gindvilių sodžiaus, Vilkme
rgės pavieto, apie 13 metų gyvena 
Amerikoj, penki metai praėjo kaip 
nebežinau kur jisai apsigyveno; pir- 
miaus gyveno Brisvielyj, New York 
apielinkėj. Norėčiau sužinoti, ar 
kas iš pažjstamų man malonėtumėt 
pranešti.

Povylas Varnauskis, 
149 E. 107th st., Chicago, Ill.

Pa j ieškau savo brolio Vinco Me- 
rccko, Kauno gub., ir pavieto, Rum- 
škių parap., ir valsčiaus Dovainių. 
kaimo. Kas žinote, malonėkite pra
nešti, ar jis pats tegul atsišaukia.

Mikolas Mereckas,
2334 Berlin str., Chicago, III.

PAJIESKO vaikinas bardo. su val
giu. Geistina, kad butų apie 18 ir 
21-mą gatvę. Praneškite laišku.
P. O., 1810 So. Halsted St., Chicago.

Pajieškau savo švogerio, Jurgio 
Butkaus, Suvalkų gub., Panemunio 
par. Dirbo mainose, Indiana valsti- 

Ar- 
jis

joj. Apie 6 metai atgal gyveno 
mandeel, Ind. Kas ji žinote ar 
pats malonėkite atsišaukti.

Adomas Mickevičius,
540 W. Maxwell St., Chicago, UI.

Pajieškau savo brolio, Kaz. Kon- 
tauto, Kauno g. Telšių pav., Videikių 
sodžiaus Plunges parapijos; 11 me
tų kaip gyvena Amerikoj. Gavau 
laiškų iš Lietuvos. Malonėkite at
sišaukti arba žinantis jj praneškite.

Juozapas Kontautas,
136 E. 107th St., Chicago, Ill.

Randai
ANT RzVNDOS visas namas, gata

vai ištaisytas del saliuno, ir 8 kam
bariai del pagyvenimo, antros durįs 
nuo kampo, prieš pat McCormick 
dirbtuves. Alus $5.00 už bačką. 
Randa $35.00 į mėnesi. Kreipkitės į 

Jono Bagdžiuno Banką;
2334 So. Oakley Ave., Chicago.

Reikalavimai
Reikalauja darbininkų.

Valstijos nemokamas Darbo Biuraw 
reikalauja daug darbininku 

Chicagoje ir kitur.
Valstijos nemokamas Darbo Biu

ras, 526 So. Dearborn St., Chicago, 
reikalauja: o siuvėjų

tapytojo
dekoratoriaus
kurpiu
prie rakandų apmušimo 
mašinisto
molderių
auto niobi I i ų d i rbt u ve.j
prie Gordon fyderio 
dėžių dirbtuvėj

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
matninkų kitokiems darbams.

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

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjimui, mokinties įvairių a> 
matų etc. ‘

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja 
ma moterų ir merginų įvairiems da
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, narni; 
darbui, plovėjų, skalbėju ir k.

G

REIKALINGAS džianilorins, ge
rai nusimanąs apie boilerius ir yra 
dirbęs prie lietuvlškos-rusiškos pir
ties „ir kad kalbėtų lietuviškai, ru
siškai ir nors kiek suprastų angliš
kai. Darbas pastovus, gera mokes
tis. Atsišaukite laišku i ‘‘Naujienų’'

REIKALAUJAMA — nudėtų prie

tvarkymo skudurų. Pastovus dar 
bas ir gera mokestis, H.^LOEB,

Chicago.1250 W. 15 st.,
*>, .........................

mokyties barberystėa 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. Mndiflon SU Chicago, III.

REIKALAUJU pusininkės j gerą 
biznj— merginos arba našles bevai
kės su $200. Atsišaukite laišku j 
Naujienų Ofisą No 4.

REIKALAUJAMA 2-jų patyrusių 
pardavėjų merginų į “dry goods” ir 
čeverykų sankrovų. Gera mokestis 
ir pastovus darbas.

Bach Dept. Store. 
3641-43-45 So. Halsted St., Chicago.

REIKALINGAS 14 ar 16 metų vai
kinas pagelbėti autom’obiliaus drai- 
veritii išvežioti duonų.

New Process Bakery, 
949 W. 34th St. Chicago.

Phone Drover 1048

Reikalaujama 10 gerų vy
rų pardavinėti lotus lietu
viams.

Dykai vartojama automo
biliai. Gera propozicija tei
singiems žmonėms ii* atei
tis geram darbininkui. Pa
tyrimas Real Estate nerei
kalingas. Atsišaukite j: 
54th and Kedzie avė., arba 
Telefonas 9635. Klausk po
no GEORGE VON KEENE.

REIKALAUJU kriaučių ir mergi
nų finišerkų prie moteriško darbo. 
Darbas ant visados. Mokestis ge
ra.

L. Kasper,
3117 So. Wentworth avė. Chicago.

Pardavimui

PARSIDUODA 2-jų aukštų namas 
ir saliunas. Atsišaukite šiuomi ad
resu: 3559 Emerald AVe., Chicago.

EXTRA
Parsiduoda “Jewel storas” ne

toli nuo Chicagos, puikioje, lietuvių 
apgyventoje vietoje. Priežastis pa
rdavimo — savininkas turi apleist 
minėtą vietą del tūlų priežasčių. 
Informacijų klauskite pas:

M. Petrauską, 
“Naujienos”, 1840 S. Halsted St.

PARSIDUODA kriaučių krautu
vė, taipgi ir valymo ir prosiiimo 
vieta. Atsišaukite į “Naujienų” o- 
fisą No 8.

------------ ................... ,--------. .................. -T- , ■■

II ĮSIGYK musų nuosavybių su-
5 rašą Člel pirkiiavim'o. J
J McDonnell, x
II 2630 W. 38 si., Chicago @

ŪKĖS.

Nukirsto miško su 2 aker. 
išdirbtos žemės. Namais, 
karvė, 2 kiaulės, 12 vištų la
bai lengvais išmokėjimais.

Ši yra jūsų gyvenimo pro
ga. Mes turime nuosavios 
žemės 60,000 akrų. Jus gali
te išsirinkti vietų prie mies
to ir mokyklos.

Mes tveriame čia naujų 
Lietuvų.
SANBORN COMPANY, 

c-o Lithuanian Colony direc.
Eagle River, Wis.

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

6800 Grojantis Pianas už pirmi) pa; 
siūlymų: $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

Vartoti vos 90 dienu*
1019 Jackson Blvd., arti Kedzie Avė. 

Chicago, Ill.

PARSIDUODA grosernė lietuvių 
r slavų apgyvento] vietoj. Senai iš- 
lirbta vieta. Inėjimas iš dviejų ga
tvių. Parsiduoda priežasties ski- 
rimosi pusininkų. Atsišaukite šiuo 
adresu: 1022 So. Halsted St.

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

SUPPLY CO.,
1637 W. Division st., Chicago 

Cor. Marshfield Ave. 
Kalbama Lietuviškai.

PIGIAI NAMELIS.
537 West 32nd gat 6 kambarių 

mūrinis namelis; toiletas ir gesas vi
duj; 26 pėdų lotas; asphaltu ištaisy
ta gatvė; išmokėta; kaina vos $2,000, 
galima susitaikyti išmokėjimą. Del 
platesnių žinių kreipkitės j

ERNIS E. FEENEY, 
3108 Wallace st., Chicago, 111.

PARSIDUODA pigiai grosernė ir 
bučernė. Greitu laiku atsišaukite:

, Joc Szkleinik.
2118 22 Lake St., Melrose Park, Ill.

PARSIDUODA pigiai bučernė ir 
grosernė iš priežasties savininko li
gos. Vieta išdirbta per 6 metus. 
Daugiausia parduodama “cash”. Me
ldžiu atsišaukti laišku i “Naujienų” 
Ofisą No 2. Chicago
|.. ...I. .1—mil ..-p. .Irfim.i. į.1. .1 .. „w

PARSIDUODA saliunas geromis 
sąlygomis. Prieš McCormick dirb
tuves, 2558 Blue Isląnd Ave. Chicago

PARSIDUODA saliunas lietuvių ir 
svetimtaučių apgyventoj vietoj prie 
didelių dirbtuvių. Nedėliomis at
daras. Ląisnis $500 i metus; moka
ma per 3 sykius. Atsišaukite Šiuo 
adresu: F. L., 15600 So. Hal
sted St., Phocnix-IIarvey, Ill.

PARSIDUODA pigiai labai geras, 
puikus registeris (Register). Atši
šaukite pas: K. Jamonats,
1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA restoranas, gerai 
išdirbtas, lietuvių ir svetimtaučių 
apgyvenioj vietoj.

Pasinaudokite šia proga! Veikite 
tifojaus. 1619 S. Halsted St. Chicago

I
EVESKIO m;
SSŠM0KYKIA 

čia gali iSmoktl Augių kalbos nuo pradlnw 
Ugi augSČiauslaŲ tolpgl Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos,, AugSt. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolltlS. 
Ekonomijos, Knygvcdy sifts,Dailia ramčio, Lai- 
fikų rafiymo. Prekybos teisių ir lt Čia gali 
utbalgtl FUJU.IC SCHOOL, HIGH SCHOOL b 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVJAKAL

3106 So.Halsted St .Chicago

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH
Rusas gydytojas ir Chirurgas

Ujį?echjIhte»M MoterJISųp, Vyriflng, Valku 
h- viny chroitilik^i Hir*.

Valandom: X0—11 ryto, 4—k po pietų, f—8 va
kar*. Nedftliomiu 19—1 po pietų.

33S4 S. Halsted St. aril 34 St. Chicago
— mi.   i iii' i ■ I.              i’.i     —»

Dr. G- M. Glaser
Praktikuoju 25 metal. 
Gyvenimas ir Ofinaw 

8149 S. Morgan St., kerte 82 at 
Chicago, Hl.

Specialietaa ant 
Moteriškų, VyriSkų ir Valku 

Taipgi Chronišką Lig 
Ofiso valandos:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ii' nuo 8 iki 8:30 va. Nedėldir. j 
iriais vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Yards 087

Telephone Humboldt 1271'- M

M. S AH UP M. D. | 
Senna Rusau GydytojMN ir Chirurgių*. O 
Jb.n'c,kiliui »h Moloi Jlkų, VyrUkų ir Vm<-. M 

kiSkų, taipgi ChroniSkų Liinj. M
OFISAS: 1670 Milwauke« Av«., M

Kampan North Av«., Kambary* HOU. M
VALANDOS: 8:80 iki 10 Jiryto; į}

1:80 iki « ir 7:«0 Iki K vakar*. ft

Phone: Yard# 4S1V

Or. A.R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai

\ Gyvenimas yra tuščias
kuomet pranyksta re- 
gejimas.
Męs vartojamo page- 
^iiitų Ophthalmometer 
Ypatinga doma atkrei-

< "TL piama į vaikus.
ValundoM: Nuo H ryto Bd W vokais; m«44He* 
tnla nuo 10 iki 12 dieniu.

46*9 0. ASHLAND AVM. 47 ii.

Br„, JL Van Paing
Vyru Chroniškos Ligon

Elektriška Diagnoze Ir Gydymo 
Specialifika medicina nuo 

uinuodijimo kraujo
Vandenota IMI c dega Slaptom Ligom 

2221 S. KEDZIE AVĖ., 
Netoli 22-ros glv.

Valandos: 1—3 do pietų ; 7—9 vak

RiMifpr,’-,

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

COFFE
SVIESTAS

Geriausios 
unetonos, go- - a

nt P 11 n J p 
kur jus 
lit gauti ..

1871
205*
1045
1610
2880

U

WEST HID*
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee A v. 
W. Madison St. 
W. Madison 8L

RYŽIAI COCOA
Geriausios 

njšies, 10c ve 
'tčs, parai- 
i uodą ui ..

Gartacma A 
Jankes, suly- | H p 
rink su bent j *y U

ARBATA
Friimrrtao- 

ria, G varan- j| ft a 
luotą, vertės (L j I P 
Oo parsidua • sv * 

ia po....

10*4
1886
2612
1217
1882
1818

VF. Ohicfc»c Av.
Dlu* A v.
W. Nor»* A v.
S. 84.
H. Mt.w. mu HL

8141 Vf. Mind ML

SOUTH BIDN 
5482 Went wortfe 
*427 8. Halsted

5 A*hl*>»*

NORTH HM 
ue W. Divistaa 
720 W. North A* 
2444 LiucoJa Av* 
8244 Lincoln Av» 
Ull N. (tek

Štai proga Išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi

AttOHcSA ‘ /♦' »Wio1 
f■* M

DYKA)

KOREBPONDENCLHNI8 8RYKIU8.— Kiekviena? gah Omoktt 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose ii lekcijų sutaisytai 
ypač tam tikslui. Šia kursas yra labai paranms k i-ekvienam, 
kuria nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos tau- 
kytiea i mokyklą ypatilkaL Geresniam persitikrinhaul, *tan- 
člame grašiai iliustruotą, nu daugeliu paaiškinimų KATA.LOGA 
DYKAI. Rsšyk laišku tuojaus ; indčk dvi markes priaiuntimal 
KATALOGO.
KLEBU HKYH1UB. Tiems, kurie gali pribūti t mūrų jtae- 
kyklų ypatlkkai, turime dienines ir vakarines kleeas. Mokta** 
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Liesose irgi turk* 
nj<j hUMrą Mitsb.vtą inusų pfeėių rt< ]
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau ruprantanti#**? 
turime GRAMMAR ir HIGH J.CHOO) clj.im.

Viskas silkiniu* a Lietuviškai
Dvi mokyklos i 731 W. 18th SU ir 1741 W. 47tk tft.

LalMu. h<l> Hrhovl »f ).»ngu»xo, )74) V5«*t *7l.t Hl , f>

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 8103 So. Halsted Street.
Tel. Drover 7179 

VALANDOS: 9—11 išryto;
2—5 po pietų ; 6—9 vakar*. 

GYVENIMAS: 8341 8o. Uaion Aro 
Tel. Yards 537.

PIRMA NDilJ PIRKSI GAUK MUSU KAINAS I
Ant Durifi Lentų Rėmų Ir Stoginio PopUrot ■

CARR BROS. WRECKING CO. |
<!♦ Chicate, I1L I

5 Telephone ImAn

Dr.M.Stupnicki
So. Motjak HL, Oktcbjr#.

VALANDOS: nuo 8 Dd 11 Uk 
I ryto, nuo I ill M vafcarfr. D r. W. YUSZKIEWICZ

Dr.A.I. EPSTEIN
GVDVTOJASirCHIRIRCAS į

Specialistai moterlikų 
vyriškų Ir valkų Ii k ų

Ofiou* tr t*yr
MfiOO S. Halated St., kamp nt
Ofl»n.» atdarau Iki lt vAL ryto, 1—-2 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover <174

HR. M. HERZMAN
J IŠ RUSIJOS 
ft ®ern^ lietuviams žinomas per 16 m*- 
X tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- 
O gas ir akufierls.
Jt Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy- 
X rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
y metodas X-Ray ir kitokius elektros 
X prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, 1021 W. 18th 
M St., netoli Fisk St.
A VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
¥ 6—8 vakarais
£ Gyvenimas, 3412 S. Halsted st i 
ft Valandos: 8—9 ryte, tiktai. T

Telephone Canal 8110

LIETUVI4KA8 AKIŲ GYDYTOJAI 
Kas turi uksudanfiio* ar b* bUptmui aki*, m . 
tfalvoB Bkaud&JLmą, atallankykita psa

Dr. W. Yuszkiewica -
1155 M ii trauke# Ava.

Valandos: Nuo 9 ryto nd 9 vakar*.
Nodillomls nuo • ryto fld 1 po pi«t>.

■..................... .. .................................................. ... ■■■ >■■■■* ■ i 1

Tel. Drover 7«41

Dr. C.Z. Vezelis 
num: kutisth

Valandoi: bho 9 ryto Dd I 719
N»d*liomi» pM*l 

4712 Ho. Abhhrtd Avt
arti 47-toi gatvftf,

Dr. Ramsar
AKIU 8PKCIAU9TA1

Prirenka visiem. UnJuutnu* akintus* 
nu«ja ir patarimus duoda lykai.
785-88 M U w sukės Ava, arti Ckicays Ars. »-»*• 
lubos. VALANDOS’ Nuo 9 iiryto iki »»k». 
rul. Nedčliomh nuo t iiryto iii 1 H

T«L Haymarket 2*14.
t-,.—.... . ,.i ■ . . ii— i i « < ■ *>—

¥

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos akaudėjimę,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Ii aklę,
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu

Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga į krūva, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimu akių,

tau skauda akys skaitant arba alavanl* Gaakarl lai
P reikalingas akiniu-
» Duokite apŽhirėli *;»vo akis sprciidislui jAių, 1 m h tm I H m»la 9^
I tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti suliji jų»U akla 19 
h akiniai padaromi belaukiant, labai viduiinišK:a Kaina.
į • jrOHN J. SMETANA
į ZUkiu 0pereita
J TF.MVKrj' MANO OZBAMA-
! 1BO1 fSOt-TTH ASHLjAND A VĖL
t Kanipaa 18-ton 
t Valandos: nuo

Tel. Canal 5335.

DAKTARAS
Spiclillstis Iš

WISSIG,
»no krajiu:

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

Bpcciališkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstu ir pusUta, uinuodijims kraujo, ad**. 
liuan, LdztbiH, reumutlzmų, galvon nknusmu* ko^jhn*, Irkite
ekaudčjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* čia kr 
peraitikrinkito, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel j metų ir iigyd* 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VAI.ANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedaliomis iki 11 dlma. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampu 19-toi *at., virtoj Benkes. Tel. t.aa.l SftU




