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Sauks 5tu
taikos kongresą

16,000,000 nuostoliu pri 
darė ekspliozija

Paskendo tally kariškas Isivas; 
\ 600 žmonių žuvo,
^500.000.000 surinko angiai karės 

tęsimui į pusę dienos

Vokiečiai bombarduoja Galatz
REIKALAUJA SUŠAUKI
MO TARPTAUTINIO SO

CIALISTŲ KONGRESO 

rė svarbų žingsni taikos į- 
vykinimo tikshuš. Šalies 
socialistų partijos pildanty-^ 
šią jjęmįtetąs Jžleido. aį 
kimą, kuriame ’ reikalauja- .e 
ma sušaukti tarptautinį so-1^ 
cialistų kongresą Haagoje, ,

rsčius taikos pienus.
Kalbamas atsišaukimas 

buvo užmanytas Viktoro 
Bergerio, pildančiojo parti
jos komiteto nario iš Wis
consin valstijos. Laišką j 
Socialistų Partiją parašė 
Berger ir Spargo.

Sekamas laiškas taps pa
siųstas Camillo Huysman’ui, 
tarptautinio biuro sekreto
riui, į Haagą.

“B ud a m a e r s i t i k r i n u s, 

linęs ant pamatų sukoncen
truoto darbininkų klesos ju
dėjimo link ūmios, teisingos 
ir pastovios taikos, Suvien. 
Valstijų socialistų partija 
reikalauja sušaukti tarpta
utinį socialistų kongresą bi
rželio 3 d. 1917 m., Haagoje. 
Jei iki kovo 1 d. biuras ne
padarys jokių žingsnių su
šaukimui šitokio kongreso, 
musų partija pasiskaitys sa
ve teisota paimti tame da
lyke tiesioginę iniciatyvą.”

Šitas laiškas pasiųstas į 
visas prisijungusias prie 
Tarptautinės partijas.

Kopijos šito laiško buvo 
pasiųstos ir įvairių Europos 
valstybių pildantiems komi
tetams su sparno turinio t
priedu:

“Mes rengiame jūsų parti
ją paremti musų reikalavi- 

/iną ir pasiųsti mums savo 
V* atsakymą musų kaštais.

Pakvietimai atsiųsti į ko

legrafuoti į Vokietiją, Aus
triją, Holanuiją, švedijŲ, 
Norvegiją, Daniją, Angliją, 
Franciją, Italiją, Ispaniją, 
Šveicariją, Rusiją, Belgiją,

Išleido atsišaukimu. A.
Pildantysis šios šalies so

cialistų partijos komitetas 
išleido sekamo turinio atsi
šaukimą:

Trisdešimts 1
siu praėjo nuo 
arės užsiliepsnojimo. Nie

kuomet dar pasaulio istori-

mėne-

ardymo ir baiseny-

dvidešimtasai amžius su sa 
vo mokslu ir išradimais, sa 
vo ekonomiškąja organiza 
cija ir atsiekimais pralen 
kia visą pirmeseniąją žmo 
viršija visas buvusias žmo

durnu, baisenybėmis, naiki
nimu ir pražutingumu. Vi
sas išradimų genijus ir tvė- 
rybos pajiegos daugumos di
džiųjų šių laikinių tautų, 
kaip neutralių, taip ir ka- 
riaujanačiųjų, parsidavė ka
rės geiduliams. Dabar, kuo
met milionai gyvasčių tapo 
paaukauta, ir milionai kitų 
gyvasčių tapo sulaužyta ir 
pakrikdyta, civilizacija pas
tatyta pavojun, pavargus 
nuo karės žmonija merdėji
mo balsu šaukiasi taikos. 
Net valdančios klesos paga

išreiškiamą baisenybę ir be- 
rgždumą, ir pradeda atvirai 
kalbėti apie pageidavimą ta- 

! ikos.

valo ir gali būti didžiausit 
pasaulyj spėka, vedanti žmo 
nes prie taikos. Pasaulio
socialistai gali daugiau nu-jriamųjų pajiegų
veikti, kad įvykdžius teisin
gą, nusprendžiančią ir pas
tovią taiką, negu viso pasa
ulio diplomatai ir valdinin
kai krūvoj. Net neveizint 
pekliško karščio ir nuožmu
mo karės uždegtų jausmų, 
dažnai su didžiausiu sau pa
vojumi draugai, esantįs į- 
vairiose kariaujančiose val
stybėse, ištikimi tarptautiš- 
kumo principams,. tvirtai kratiškumo.
priešinasi vartojimui barba-jjzmas, kurs tapo prijungtas 
riškų kariavimo būdų, ir prie militarizmo karėje, yra

drąsiai šaukė prie atrptau- 
tinio solidariškumo ir tai
kos..

Butų pragaištis, lygi pa
čiai karei, jei organizuota- 
sai pasaulinis socialistų ju
dėjimas nepavartotų savo 
didžios intekmės paskubinti 
galą karės pasiutimui. To- 
liaus, tarptautinis socializ
mas praleistų didžią progą 
ir suviltų įsitikinimą j jį, jei 
nepašvęstų visų savo spėkų 
apsaugojimui darbininkų 
klesos reikalų ateities tai

kos metu.

Taika privalėtų būti 
teisinga.

Daug svarbesnis, negu vi
si atlyginimo ir rubežių nu
statymo klausimai, yra užti
krinimas, kurį turi gauti 
proletariatas, kad susitai
kymas privalo būti teisin
gas ir pastovumą žadąs; kad 
jame nesislėptų busimų ka
rių diegų. Kiekvienai kapi- 

monei, kuri teiktų galimybę 
busimų karių, tvirtai priva
lo pasipriešinti išnaujo susi
vienijusi tarptautine social
demokratija.

jų užduotimi yra iššaukti 
reikalingą darbininkų klesos 
jausmą ir sumobilizuoti vi
sas spėkas, idant užtikrinus 
priėmimą priemonių, reika
lingų išvengimui atsikarto
jimo Jkaraių. .Visa, kas sta
to pavojun tautų brolišku
mą, turi būti išvengta, ka- 

labai svarbus tikrai ir pas
toviai taikai. Išnaujo susi
vienijusi darbininkų klesa 
turi parodyti savo pasiryži
mą panaikinti mirtį nešan
čius ginklus oro, jūrių ir sa
usumos; ’Visus pramonės į- 
nagius, kuriuos valdonai ir 
karės vadai pavertė žudymo 
įrankiais, darbininkų klesa 
turi pakeisti teikiančiais gy
vybę industrijos įnagiais.

Musų pareiga yra žiūrėti, 
kad reakcioniškiem biurok
ratų įsakymam, kuriuos ka
rės reikalavimai pagimdė 
demokratiškiausiose šalyse 
ir nepaprastai susitiprino 
kitose šalyse, — nebūtų lei
sta gyvuoti toliau. Prapla
tinimas demokratijos teisių 
visose šalyse turi būti musų 
uždaviniu taikymosi laiku, 
kurį didi pasaulio tragedija 
atneš.

Iš kitos pusės, tos kolek- 
tivizmo priemonės, kurios 
tapo įvestos karės metu į- 
vairiose šalyse, privalo būti 
paliktoj. Kaipo socialistai 
mes visuomet žinojome ir 
skelbėm, jog kapitalizmas 
nepajiegia plačiau ir tiks
liau gamtos dovanaų ir tve- 

suvartotrr 
Karės pavojuj ir sunkeny
bėse valdančiosios klesos ir 
karės vedėjai atidengė tatai, 
ir kaipo pasekmė to, kapi
talistiškuosius išdirbimo bu
dus buvo priversti pakeisti 
ypatingu kolektivizmu. Ta
sai karės socializmas, apie 
kurį dabar ’taip daug kalba
ma, nėra socializmas. Soci
alizmo negali būti be demo- 

Bet kolektivi- 

tai netikusis pritaikymas di
delių ir išganingų principų, 
reikalaujančių apvalyti nuo 
netikusio panaudojimo ir 
parodyti jų reikšmę žmoni
jai tikroj šviesoj. Karės ko- 
lektivizmas privalo persi- 
weisti į visuomeninį sociali
zmą. Augščiau visų reika
lų privalo stovėti reikalas 
pasaulinės organizacijos, pa
remtos visų tautų solidariš^ 
kurnu. Visi užtvarai, kurie 
stovi ant kelio — tarifai, ap
siginklavimai, pirklybinės
sutartįs ir tvirtovės prie lykai buvo sudėti sandėliuo- 
svarbių strategišku žvilgs
niu pertakų, tarnaujančių 
žmonijos susinešimams — 
turi būti sulaužyti. Ant pa
juodavusių griuvėsių šios 
didžiausios visų žmonijos 
tragedijų turi būti uždėtas 
pamatas angščiausio visų 
žmonijos idealų — pasaulio 
federacija.

Galima atgaivinti 
solidariškumą.

Suprasdami svarbą parei
gų, gulinčių ant Suv. Val
stijų socialistų, atstovaujan
čiu socialistu Tarntauti-

neutraliu 
šalių, socialistų 
siėmė iniciativą

būti atnaujinti 
ryšiai

sušaukimui 
nepaprasto tarptautinio ko
ngreso, kuris turi įvykti il
gai neatidėliojant, kad galė
jus sutikti sunkias augščiau 
trumpai išdėstytas proble
mas. Mes tikime, kad šito
kio kongreso pagelba gali 

sutraukyti
tarptautinio soli

dariškumo, ir kad mes ga
lime patraukti visų šalių da
rbininkus, kad ir toliau pe- 
tis petin kovojus milžiniška
me klesu susikirtime, idant 
nuvertus ekonomiško išnau
dojimo ir pavergimo siste
mą, kurios natūraliai vai
siai yra žudynės, plėšimas, 
naikinimas ir karė. Musų 
draugams visose užgautose 
šalyse mes siunčiame pas
veikinimus ir draugiškumą, 
ir tikimės, kad mes galėsim 
susivienyti su jais bendrai 
kovai už sociakdemokratiją 
ir taiką.

Victor Berger, 
Morris Hillquit, 
John Spargo, 
Anna Maley, 
John M. Work.

DAR NAUJOS EKSPLIO- 
ZIJOS AMUNICIJOS 

DIRBTUVĖSE.

NEW YORKAS, sausio 
13. — Keletas žmonių už
mušta, kuomet dviejose Du 
Pont kompanijos dirbtuvėse, 
esančiose Haskel, N. J. išti
ko ekspliozijos. Ekspliozi- 
jos atsitiko vakar vakare, 
apie 9:30 vai.'
* Kartu su žiniomis apie 
šias naujas ekspliozijas ap- 
laikyta pranešimas, Cana
dian Car and Foundry Com
pany pardėtinių, jog gais
ras ir ekspliozijos jų kom
panijos dirbtuvėse pridarę 
nuostolių apie $16,000,000. 
Manoma, kad ekspliozijos ir 
gaisras čia pasitaikę netikė-

Ekspliozijos ištikusios 
vakar vakare Du Pont pa
rako kompanijos dirbtuvėse 
buvo taippat labai stiprios 

ir jų spėka jausta daugelio 
mylių plote. Kone kartu su 
ekspliozijomis čia kilo gais
ras. Jį matyti buvo galima 
iš labai toli.

Apie eksplioziją, atsitiku
sią užvakar, Kingslande, 
kur pridaryta nuostolių ant 
$16,000,000 kompanijos vir
šininkai sako, jog kompani
ja turėjus didelius amunici
jos užsakymus iš Rusijos. 
Du kontraktai jau buvę už
baigti ir atiduoti rusų ats
tovams. Granatos ir kiti da- 

se. Jie tai ir tapo sunaikin
ti. Nuostolių, girdi, pada- 
ryta už $16,000.00; iš to ska- 
itliaus, kompanijos turto 
žuvę už $6,000,000; kiti'gi 
nuostoliai buvę rusų val
džios.

PASKENDO DIDELIS 
ITALU KARĖS LAIVAS.

BERLINAS, sausio 13. — 
Didelis italų kariškas laivas 
Regina Marguerita užvažia
vo ant minos ir paskendo. 
Tai atsitiko prie Albanijos 
pakraščių. Iš 830 laivo ko
mandos paskendo apie 600 
žmonių.

ANGLAI DUODA PINI
GUS SKERDYNIŲ

TĘSIMUI.

LONDONAS, sausio 13.- 
Prasidėjo užrašinėjimas an
glų karės paskolai teikiamų 
pinigų. Vakar nuo ryto iki 
popiet pasirašyta daugiau 
kaip ant $500,000,000.

Didžiausią sumą pinigų 
paskolino Prudential Assu
rance Company. Ji paskoli
no $100,000,000.

VOKIEČIAI BOMBRADA- 
VO GALATZ7Ą.

AMSTERDAM, sausio 13 
— Vokiečių laikraščiai pra
neša, kad vokiečiai ir bulga-

Top to Bottom , 77-7 //S A?/S 
'"'von bhtocki 
LOfėD DEVOh/PORT •

Photos by American Press Association.

Trįs maisto diktatoriai: vi
ršuj — Thierry (Francijos), 
antras — von Batocki (Vo
kietijos) ir Lord Davenport 
(Anglijos).

rai pradėję bombarduoti ru
munų tvirtovę Galatz. Di
džioji miesto dalis sugriau
ta.

OLSZeWSKIO ORGANIZUO
JAMAS STATE BANK JAU 

IŠRINKO DIREKCIJĄ.

CHICAGO, Ill., sausio 13. — 
Užvakar vakare Mildos svetai
nėje tapo išrinkta direktoriai 
Olszqwskio organizuojamojo 
State banko. Į direktorius pa
kliuvo: John Bagdžiunas (lietu
vis), Joseph J, Elias (lietuvis), 
Frank J. Palt (lenkas), Anton 
Olszewski (lietuvis), Michael 
Kiras (lietuvis), Arnold H. Bra- 
utingam (anglas), James Doo
dy (anglas), Stephan Vilimo- 
vitz (lenkas), Joseph Krasows- 
ki (lenkas), d-ras Jokūbas Ku
lis lietuvis), Otto Beutlcr (su
vokietėjęs lenkas), Michael 
Swiontkomsk'i (lenkas), Felix 
S/wiontkUwski (lenkas), Felix 
rence Azukas (lietuvis), Vin
cent Rutkauskas (lietuvis). 
Taigi, lietuvių j direktorius iš
viso pateko septyni, o svetim
taučiu astuoni, v

Tuo tarpu pinigų sudėjo lie
tuviai $150,000.00, o svetimtau
čiai vos $50,000.00.

sūriuinkų, kaip A. Olszews- 
kis praneša, kad organizuoja- 
masai bankas turi 552.

KĖSINOS GUBERNATO
RIŲ NUŽUDYTI.

SAN FRANCISCO, sau
sio 13. — San Francisco’je 
šiuo laiku perkratinėjama 
byla tūlo Mooney, kaltinamo 
dalyvavime suok a Iby j, ku - 
rio pasekmėje buvus mesta 
bomba tarp maršavusiųjų 
“preparedness” parodoje, 
San Francisco’je.

Teisme prokuroras užrei- 
škė, jog jisai turįs laiškų, iš 
kurių matyti, kad bomba 
buvo mesta tikslu užmušti 
Californijos gubernatorių 
H. W. Johnson.

GELEŽINKELIŲ DARBI
NINKAI NEBESTREI- 

KUOS.
CHICAGO, sausio 13. —. 

G. Lee, prezidentas vienos 
didžiulių geležinkelių dar
bininkų organizacijų užrei- 
škė, jog visuotino gelež. da
rbininkų streiko nebebus. 
Tatai jisai paskelbė po kon
ferencijos, kurioj dalyvavo 
640 geležinkelių darbininkų 
organizacijų viršininkų.

VOKIEČIŲ AEROPLANAI 
BANDĖ UŽPULTI 

PARYŽIŲ.
PARYŽIUS, sausio 12.— 

Vokiečių aeroplanai bandė 
užpulti praėjusią naktį Pa^- 
ryžių, bet buvo nuvyti.

MARŠKINIŲ SIUVĖJŲ 
STREIKAS PRASIDĖJO.

NEW YORKAS. — Sere- 
doj sustreikavo 15,000 mar
škinių siuvėjų. Dešimtą va
landą ryte darbininkai pra
dėjo apleisti dirbtuves. Per
dien įvairiose vietose įvyko 
keletas didelių susirinkimų. 
Streikininkų upas puikus. 
Ju reikalavimai tokie: 50 
valandų darbas savaitėje ir 
pakėlimas mkesties 20 nuo
šimčių dirbantiems nuoda
liai ir pakėlimas algų dviem 
doleriais dienoje tiems, ku
rie dirba padieniui.

Siuvėjų streikas 
baigiasi.

Per Keletą pastarųjų sa- 
vaičių besitęsiąs siuvėjų 
streikas jau baigiasi su lai
mėjimu. Jau didesnė puse 
darbininkų sugrįžo į darbą. 
Nuo sausio 22 d. griš į dar
bą visi siuvėjai vyriškų dra
bužių.

Laimėjimas tokis. Pir> 
miau didžiuma dirbo 50 ir 
52 vai. į savaitę, dabar dirbs, 
tik 48 vai. į savaitę ir visi 
darbininkai gaus pakelti už
mokestį $1.00 į savaitę.

Lietuvių unijos skyriai 
stovi gerai. Nuo naujų me
tų mokėjo po $5.00 pašalpos 
i savaitę vyrams, o mergi
noms po $3.00.

Pikietavimas jau apsisto
jo pas lietuvius, tat ir suare
štavimas neatsitinka.

Aukos dar pribuvo. Ku
rios dirbtuvės darbininkai 
sugrįžo į darbą, tai mielu no 
ru aukauja po 10 procentą 
ir šiaip dar biznieriai auka
uja. P. Bugailiškis, groser- 
ninkas — $5.00 paaukavo. S. 
Pociūnas — $10.00 ir dar ki
ti, kurių tai]) greitai nei va
rdu nesusekėm. <r-

Presos komisija:’
P. Montvila,
A. Sirgydas,
A. Scdekerskiutė.

PRE. WILSON AS NESI-* 
SKUBINA RAŠYTI AN-

TRĄ TAIKOS NOTĄ.

WASHINGTONAS, sau
sio 13. — Prezidentas Wilso— 
nas turėjo ministerių kabi
netą sušaukęs susirinkiman, 
paskui kalbėjosi su artimes
niais savo patarėjais, kaip, 
sakoma, vis delei talkininkų 
notos.

Tarimosi pasekmės laiko
ma paslaptyj. Tik viena ži
noma, kad antrą taikos no
tą prez. Wilsonas rašysiąs 
ne tuoj.

SMARKIASI MŪŠIAI 
PRIE RYGOS.

BERLINAS, sausio 13. — 
Smarkus mūšiai siaučia šia
uriniame Rusijos fronte, 
prie Rygos ir pietuose nuo 
Dvinsko. Rusų atakas ant 
Vilniaus-Dvinsko geležinke
lio tapo atmuštos.

VOKIEČIAI GRĄSINA
SUSPAUSTI PRANCŪ

ZUS KARĖS NELAISVIUS

BERLINAS, sausio 13. -— 
Kadangi vokiečiai patyrė, 
jog Francijoj vokiečiai ka
rės nelaisviai netikusiai už
laikomi, tai ir jie prigrąsi- 
no žiauriau algties su fran- 
euzais, vokiečiu nelaisviais.

NUKRITO METEORAS
400 SVARŲ.

ROCKFORD, Ill., sausio 
13. — Meteoras apie 400 sv. 
sunkumo nesenai nupuolė 
netoli Pecatonica, 10 mylių 
nuo Rockfordo.

BERLINAS, sausio 13. 
— Rumunijos miestelis La- 
burtea tapo paimtas vakar. 
Rusai ir rumunai traukiasi 
atgal.
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Mes dirbame 

naujas koncerti
nas ir sutaisome 
visokius muzika;

tiškus intsrumentus. Taipgi 
mainom naujas ant seny ir— 
kam nereikalingos—atperkant 
ir naujas parduodame už pri
einamas kainas.

J. BUBULAS ir J. NUKAS 
753 — 32 St., antros duris nuo 
Halsted St., Chicago, III.

MESIROFF,
Jei jų« sergate ir reikalaujate patarimo arba vaiatų, ateikit pas mane. Afi buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Afi esu 
draugas žmonių S. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN? ST.,__  CHICAGO, ILL.
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PADARYK TVIRTĄ SUSITAI 
KYMĄ.

Šiandien žmonės to 
kovoja su savo pilvais, 
apgailėtinas dalykas veda 
Vidurių užkietėjimo, gazu, gal
vos skaudėjimo, migrenos, ner- 
Vuolumo, nenorėjimo valgyti, 
energijos tokos, aplaino susilp
nėjimo ir 1.1.

Padaryk tvirtą susilaikymą su 
savo pilvu! Išvalyk vidurius ir

rio Amerikonin'io Karčiojo Vy
no Eliksyro pagelba, kuris yra 
vieninteliu ištikimu - vaistu 
nuo pilvo kliūčių. Jisai yra 
sutaisytas iš karčiųjų ir didžiau- 
sios.gydomos vertės žolelių, šak 
nų ir žievių ii 
išsistovėj usio, 
nojo vyno. 5 
ka rtum ynų v i < i u ri a m s, 
swttlpnina virškinamuosius or
ganus, kuomet Trinerio Ameri- 
koninis Karčiojo Vyno Klixyras 
juos susti] 
A |>tiekose.

toją su Triperio Linimento pa- 
geilia. šitas vaistas yra nesu
lyginamas taipgi susižeidus, nuo 
išsisukimo, sutinimo, n 
mo ir 1.1. Kaina 25 ir 50( 
tiekose, krasa 35 ir 60c. -

PASARGA BANKO DEPDZITORIAMS
Jeigu renkatės Banką del savo taupymo, Jus 

atsargiai apmąstote vedimą ir stovį Banko, JUS 
IŠSIRINKSITE—

WEST SIDE TRUST and SAVINGS BANK
Tvirta, gerai vedama Valstijos Banka.

Paranki Jųsų namams ir užsiėmimui, dėlto kad 
musų Direktoriai visi gerai žinomi, pasekmingi 
užsiėmimo žmones, ir musų valdininkai patyrę 
bankicriai.

Šie faktai užtikrina Jums visišką saugumą Jū
sų nuolatiniam taupymui.
MUSU TURTAS YRA $5,500,000.00

Atdara
Pancdėlio
Utaminko
ir Subatos
Vakarais

Kalbama
Lietuviškai
Lenkiškai ir
Rusiškai

WEST SIDE

Geriausia Šokių Mokykla
CHICAGOJE

Buk Pardavėju
Mes išmokysiu) jus prekystės i 

anglų kalbos. Jus dirbant šapo.] i 
būdami savo namuose galėsite iš

savaitėje. Prisiųskite štampą, gan 
site paaiškinimą kaip galima išmok

MONTELLO CORRES. SCHOOL, 
Montello, Mass.

VICTOR
6RAMAF0NAI

Kampas 
Dvyliktos ir 
Halsted gat.

Comer 12th 
and Halsted

WWWWWW www w
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VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPORT©
VYRAMS IR

padengimui persiuntimo Icj 
Jos. Triner, Manufacturing Cl 
mist, 1333-1339 So. Ashla 
Avė., Chicago, III.

SLAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 Ir au
kščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
auRŠčiau. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviSku- 
mas, akių skaudėjimus, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuris Rali 
būti prašalintos Kerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei veržti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akįs sil
psta, netęsk ilgiau, o jieškok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink kad mes kož- 
nam gvarantuojam akinius ir kienkio- 
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas,

Geriausia Laikrodel.Krautuvė
Virokių auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypatingu! laikrodė

lių šliubinių žiedų ir t.L, .parduodu pigiausia kaina. Gerai 
taUau vi-okius laikrodėlius. Kviečiu savo draugus ir pažįsta
mus ateiti ir pamatyti mano naują krautuvę. Adresas:

903 W. 33rd St., prieš pat šv. Jurgio bažnyčią, 
CHICAGO, 1L1

Dr. Render

Ateik j vienintelę Šokių Mokyklą. Visi šo
kiai mokinama sulig naujausios mados, mo
kinama: waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padeppan, vengerka, taipgi ir ki
tokį šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
šokti netur savyj smagumo. Ales gvaran- 
tuojame, kad išmokysime jus j trumpų laiką 
šokti. Šokiai atsibuna kas panedėlį ir ket
vergi), 7:45 vai. vakare. Muzika po vadovyste 
T. Bernatovicz.
PROF. J. SLAZAS IR PAGELBININKAI. 
Geo. M. Chernausko Svet., 1900 S. Union av. 
kampas 19-tos gatv. Chicago. Tel. Canal 3922.

Ir lietu
viški Re

kordai.
. $10 00 
i Ir aygšč.

WINOGRAD & COR^GOLO
11418 MICHIGAN AVENUE 

Arti Kennington Ave.
Phone Pullman 655. Chicago, Ill.

Pirmas Maskinis Balins
PROGA MUZIKANTAMS $

Mes atidarėme J

Dr-stūs Lietuvos Kareivių

NEDĖLIOJ, SAUSIO-JAN. 21, 1917 
A. J. LAUTERBACH SVET., 

4819 W. 12th St., kampas 48(h CL, 
CICERO, ILL.

Pradžia •! v. po piet; įžanga 25c yp. 
Bus 70 prajsų. Puiki nnizika.

Visus nuoširdžiai kviečia Komitet.

Kaip Tai Buvo!
Praeitais Metais!!

Ir vėl vienas metas pri | 
klauso praeičiai.

Tuose praeituose metuo
se daug permainų įvyko 
kiekvienam iš musu.

Tūkstančiai ypatų padidi 
no savo turtą pinigišką ir 
kitokį. Betgi yra ir tokiu, 
kurie ir daug uždirbdami 
nieko daugiau neturi, negu 
turėjo metai atgal. Tie pri 
klauso prie tu klesos, kurie 
neatmindami ant ateities, 
gyveno tąja diena, vos pri 
laukdami sekančio mokes
čio. Pradedant šiuos nau-

Tel. Canal 2118

L YuškaSOr.
Gydytojas ir Chirurgas 

1749 So. Halsted St, kampas 
18-tos gatvės, Chicago, Ill.

į atmintį tą tiesą, nuo seno 
skelbiamą, kad vien tik ta 
lipydami gali įsigyti turtu.

Jeigu dar nepradėjai tau 
pyti, pradek tuojaus, pra 
dedant nuo vieno dolerio 
Jeigu turi pinigu kitoje ba 
nkoje, atnešk mums taupo

c
Raumatizmas Sausgele

mąją knygutę, o mes patįs 
užsiimsime išjieškojimu 
procentų ir perkėlimu pini 
gų į musų banką, kuris yra 'S?

d žios ir aštrios revizijos 
Chicagos Susivienijimo I 
Chicagos Susivienijimo Ba-

<XM>XHX>:o<>a

Už visus piningus padėtus ne 
vėliaus kaip 15 d. Sausio, 

užmokėsime procentą 
nuo Sausio Imos

1201 Milwaukee
UD I

Didžiausia banka

siekia nčiu 7 milijonų dolerių.

o

Nesikankykitc savęs skaus- * 
mais, Reumatizmu, Sausgėle, A 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu a 
-—raumenų sukimu; nes skau- A 
dėjimai naikina kūno gyvybę x 
ir dažnai ant patalo paguldo. A 

CAPSICO COMPOUND nio- S 
st is lengvai prašalina viršmi- 
notas ligas; lininis šiandie dau- a 
gybč žmonių siunčia padėka- A 
vones pasveikę. Kaina 25c, J 
per pautą 28c.

Justin Kulis

X J. STASULANIS
Turiu didelę krautuvę ir dirb
tuvę muzikaliau instrumen
tų. Užlaikau geriausius Vic
tor gramafonus. Gvarantuo- 
ju ant trijų metų; kas negerai 
pataisau už dyką. Turiu ir 
Rekordus visokiose kalbose 
dideliame pasirinkime.

Užlaikau įvairius muzika- 
liškus instrumentus — nauj us 
dirbu ir senus taisau.

Turiu geriau s ('patyrimą perdirb
ti iŠ seno, prasto smuiko ( naują 
— geriausių balsų, ir pasidaro 

' brangios vertes smuikas, 
£su praktikavęs 37 metus 

tą darbą.
SO. HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737. 
CHICAGO, ILL.

3240

1 - mas DIDELIS BAUDS

g Knyga /‘ŠALTINIS SVEIKA- 
# TOS”, augalais gydyties, kai- 
T na 50c.

Parengia
Jaunų IJet. Pašalp. Dr-stė 
SUKATOJ, Sausio-Jan. 13 d. 
A. MICKEVIČIAUS SVET. 
3308 12 So. Morgan Street, 

Pradžia 7 vai. vakare...
Muzika B. Ežerskio
Inžanga 25c porai

Visus, senus ir jaunus kuo-

rn

KENOSHA, WIS.
Šiuomi pranešam visiems 

kenoshiečiams ir apielinkės 
lietuviams, kad L. S. S. 58-ta 
kuopa rengia didelį balių su
imtoj, sausio 13 d. Germania 
svet.; įžanga 25c porai; prie 
to bus dar dovana — puiki 
rankų darbo staltiesė. Mel
džiame visus atsilankyti.

Mano speciališkumas yra gydyme paslaptingų vyrų ir moterų ligų 
Chroniškos ligos vyrų ir moterų yra gydomos su dideliu pasiseki 
mu. Ligos PŪSLĖS, INKS 
ROS.. PATARIMAI DYKAI.

Užsiscnėjusios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dynio, yra mano speci- 
ališkumas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytų pacientų.

Visiems viena kaina.
1827-29 Blue Island Av.
Mano ofisas arti 18-tos 
gatvės ant banko.

. .Valandos priėmimo: 
Nuo 8 ryto iki <8:30 va
kavo. Nedeliom ir šve
ntadieniais nuo 8 ryto 

iki 12 po pietų.

Aš duodu kainas už 
patarnavimą pagal jū
sų išgalę. Neaik vokite 
laiko, tuojaus rašykite 
man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir len

I
 Iškilmingas Metinis Balius

Rengiamus J AUNŲ LIET. AMER. T \l'T. KLU BO įvyks

Sausio-January 21-rna dieną, 1917
ŠV, JURGIO PARAI*. SVET.. 33-čia gatvė ir Auburn Ave.

Pradžia 5 vai. vakaro. Inžanga 25c y pala.
Kviečiame visus atsilankyti į musų taip puikų ir iškilmingą 

balių, nes bus Įvairus pamarginimai, žingeidus pamatyti ir išgirsti

kiekvienam, kadangi Chieagoje panašiu balių labai retai rengiamu, 
ika po vad. p-no Stywen grieš naujausios mados

J. L. A. T. Kliubo Komitetas

$250.00 DOVANU $250.00 
Bus išdalinta ant

4-to Maskinio Baliaus
Parengtas BALTOS ŽVAIGŽDĖS KLIUBO

Subatoje, SausioJanuary 13 dieną, 1917 g
MELDAŽIO SVETAINĖ JE. 2212 W. 23rd Place. H

a 7.30 vai. vak. Muzika F. Jereck’o.
Tikietas nuo narių 25c; prie durių 35c

C
J

u
C 
C

LIETUVIŲ K. KLIUBO Savitarpinės Pašelpos
Su-ibatoje, Sausio - Januaj’y 13 <1.
ATLAS SVETAINĖJ, 1436 W. Emma St. tarpe Milwaukee avė. ir Noble St.

Pusė bloko i vakarus.

1917 m.

X Gerbiamieji Viengenčiai, minėtas Kliubas kada parengia balius arba 
kitokius pasilinksminimus, visada skiriasi nuo rengiamų kitų draugijų ba- 
lių. Todėl nuoširdžiai kviečiame Chicagos visuomenę atsilankyti, ir patįs

x galėsite spręsti, kuo skiriasi musų balius nuo panašių kitų vakarų. Komitetas
w w w w w w w w w w

Chicagos Latvių Socialistų Kliubas Rengia
ARTISTU VAKARĄ Sausio Jan. 14, 1917

VORWAERTS TURNER SVET., 2431 W. 12-ta gatv. ai 
Bus labai puiki programa,po programo — šokiai.

Pradžia 3:30 vai. po pietų. Pabaigt
Inžanga 35c ypatai. Garderobą 10c.

Nepamirškite atsilankyti. Kviečia Komitetas.

•J

2-ras Didelis Maskinis Bal
RENGIAMAS BALTO DOBILO KLIUBO

Sobatoje, Sausio=January 20-tą dieną 19
COLUMBIA SVETAINĖJ, Kertė 48-tos ir So. Paulina St. Tikietas
Prasidės 7.30 valanda vakare. Muzika V. AMBJ

P. S. Atsilankiusieji gaus dideles Dovanas. Kl

WWW#WWW#WWWWWW Hi!llliililllHiliNhllll!lillllililHllllllllhlilllllllhlll!liil!lli;il||||||||||||||||||||||||||||||||||||||IIIIIN

x arengtas VAIKŲ DRAUGIJelėS “BIJUNeLIO 
NEDELIOJE, SAUSIO-JAMJARY U d., 191* 

J. JUKNIAUS SVETAINĖJE
Pradžia 5 v. vakare Programas prasidės 7 v. v.

Programas bus išpildytas per “Bijūnėlio” narius iš dainų ir dcklemacijų.
Kurie mylite dailę ir norite paremti dar jauną “Bijūnėlio” draugijėlę," 

bus puikiausias vakars šiame sezone.
lėsite savo vaikus prirašyti prie “Bijūnėlio” dr-jos.

Dainuos ir didelių chorą? 
_ meldžiami a 

Balako orkestrą grieš puikiausius šokius.
. Su pagarba,

norėsite ga

arengtas KEISTUČIO PAŠELP. KLIUBO BRIGHTON PARK

Nedėliojo, Sausi o-January 14-tą diena 1917 metuose./'*
MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd Place, Chicago, Ill. 5 ...

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 25; 35 ir 50e ypatai

&

w * ■

UjMHI

Scenoje statoma: “JAUNYSTĖS KARŠTIS
Karpovičius, ir Dialogas: SUSIŽIEDAVIMAS PAGAL SUTARTĮ”, parašė 
vertė K. Spižas. Be to dar bus vokiečio solo, choras, o taipgi ir juokeliai, 
nutes nutraukti paveikslai ir spėka.

^Gerbiamieji, nepraleiskite šios progos, o atsilankykite visi, nes progr 
labai žingeidi ir pamokinanti. Pabaigoj sudainuos keletą dainelių Keistučio r 
Balius bus labai linksmas, nes muzika bus da lietuviams negirdėta — Latvių 
yra puikiausia muzika. Visus kviečia Keistučio

www w^ w ww w^^ w ww& w w e w w
n ■
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Musu korespondentų pranešimai

SHEBOYGAN, WIS.

nedėkingu
dirva...

siėmimas girtuoklybe.

pasidarbavimui

pirma ine

moksią apie naują
(iraugystę. Iskoneveikc suma
nytojas ir priklausančias nau
jai draugijai nares. Aš betgi

Moters, manydamos, kad ku
nigužis turbūt yra neteisingai 
painformuotas lutų davatkėlių, 
■mtarė pačios perstatyti jam

Bet

ns ir
kėjosi įvarysiąs “bedievėms"
baimės. . Bet šios visai nenusi-

da atsileido ir pats
Jis pasakė, kad nors

kunigužis.

privalančios

konstituc'i jon.

Tuoniet kun’igužis dar 
perpyko. Bet motei

reikia. Dirbkime,
nepaisykime ką sako musų ga
nytojas. Jo grąšinimas prakeik
ti rjus “iki septiniai paka 
jai“ yra tik muilo burbulas.

F. M. I).

DETROIT, MICH.

pa surengė vakarą.

gšo keturių veiksmų 
“Pinui Žingsniai." Vis

blogiausia, lai

pbtiko: dėjo įvairių “pridurkų", 1 
kurie tik gad'mo žiūrėtojų sko- ■ 
ui. l ai negera.

sokiai su i
Pirma do- į

vaną laimėjo
Varnienė

Žmonių

no.

WESTVILLE, U,L.

pa surengė balių. Žmonių bu
vo gana daug. Nors tiesa, bu-

jei butą pri
siųsta

kutai. Nors užsakymas buvo 
paduotas laiku, bet nežinia ka-

nei atsakymo negavome... Ne
žiūrint to, žmonių buvo daug,

pumų l-spudĮ. Apie 2 vai. jau
nimas nenoroms išsiskirstė lin
kėdami laimingų Naujų Melų.

no.
30 dolerių gryno pel

Gavusiems daugiausiai at-

uos — • iveieix 
dėžė saldainiu,

", melams, ir 
$1.50 vertės.

B RID (J E W A T E R, MA S S.

Sausio 7 d. Lietuviu Moterų4. <-•

Boston.

apie moterų padėjimą seiliaus 
ir dabar, remdamos istoriniais

visoms dirbti išvieno.

Broliai ir sesutės, ar

pasinekucia vus.

ro visus

kiekvieno nedėl-

Diskusijų te

m m gus

sima

ciaus neg:

!)(‘S

pripažinta.

Klausimą parė-

Brocktono

ROCKFORD,

!io choras si įrengė

na matėsi noras ir

alcman-

L* ir laimingesne i c

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CI11CAGOJE.

Po priežiūra Valstijos'ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitu 
ir taupymo padėjitnų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves. 

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys
H. E. OTTE 

vice-prcz. Naf. City Bank.
GEO. C. WILCE

Co, vice-prez. T. Wilce Co. prez. Atlas 
JOZEF SIKYTA [Brewing Co

kasierius,
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB/ xMA LIETUVIŠKAI

W. KASPAR 
prezidentas 

OTTO KASPAR 
vice-nrezidentas 

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros.

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas

PADfeJLMAS 
PERVIRŠIS 

KAPITALAS

V. F. MASHEK

J. PESHEL
sekr. 'Turk Mnfg. Co

Ice

A. Šimonis su ple M. Jankaus
ku te. si i ubą erne eixili. Drg. 
A. Šimonis yra gerai žinomas

veikliausiu socialistu. C C
Laimingo šeimyninio sugyve

nimo jaunai porai!

rengia

Intienė iš Cbicagos. Vieta Moo- 
;e Club svetainėj ant Mulberry

Ta pati dr-įa savo metiniam 
susirinkime paūkavo 10 dol.

Jaunutis.

MAHANOY CITY, PA.
(donai yra susitvėrusi L. D. L. 

I). 18-ta kuopa, kuri jau prade
da ši-ta veikti. Sausio 7 d. su

Kalbėtojas aiškino L. I). L. I). 
organizavimos reikalą, delko ji

renkamos aukos padengimui su
rengimo lėšų. Surinkta $8.88.

rase

ne
giamas, tai ir 
savo trigrašiu.

Bet kas

Negana,

štai Maba-

reli

bedieviu” 4.
tau, jau

kur no-
rel'j klausytis kunigo “p 
bos"... Jie sako: “mes jo

susirinko apie tris šimtai pasi
klausyti musų kalbėtojo išva
džiojimų. Bot musų kunigas
žingeidus,

gos.

eida mi

Bet
pasodino. Aa ir 

ar tai gražus dar-

KENOSHA, WIS.

suretini

žmogaus

kalbėti žmonų

Žmonių buvo apie 200.
J. Martin.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodevili au s Perinai n a: 
Panedelyj, Ketverge ir Sukatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedelioinis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.

/ HALSTED ir 32-ra GATVE.

Telephone Yards 5032

Dr. M.Stupnkki
3109 So. Morgan St., Chicago. 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJ 
TAUTIŠKO KLIUBO AiŽYlNISTR. 

Chicago, Ill.
3423 So. Halstcd St.

F. Šatkauskas, pirmininkas,
M. M. YTiodis, pagcliuninkas,

3252 So. Halstcd SI.
D. Gulbinas, protokolu raštininkas, 

3213 So. Wallace Si. 
J. Gustaitis, turtu raštininkas,

2934 W. 39th PI.
T. Radavičia, kasierius,

936 W. 33rd St. 
Geo. Lukas, organo užžiurėtojas,

3031 So. Union Avė.
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 

VIRŠININKAI:

3252 S. Halstcd St.
Mitingai atsibuna kiekvienų pir

mų nccleldienj mėnesio 1-nią valan
dą po pietį], '1\ Badavičiaus svetai-

repeticijos atsibuna toje pačioje 
svetainėje. Choro repeticijos atsi
buna seredomis 7:30 vai. vakare. 
Teatrų repeticijos atsibuna pčlny- 
čiomis, 8-tą vai. vak. Taigi, jauni 
vaikinai ir merginos, jei mylite pra
silavinti dailėje, kaip tai dainose ar 
trų lubų. Taipogi choro ir dramos 
teatrų lošimuose, tai kviečiam pri

gulėti prie Jaunų Lietuvių Am. Taut. 
Kliubo, nes J. L. A. T. K. nevien lik 
užsiima dainomis, lošimais, bet taip

gi ir pašalpa ligoje. Taigi, kiekvie
nas lietuvis ir lietuvaite privalo pri
sidėti prie jo auklėjimo.

EVESKIO Sft

čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradinė? 
ligi augSčiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Mąjematikos, Istorijos, Geografijos, Politiš 
Ekonomijos, Knygvedystes.DailiaraSčio, Lai
škų raSymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUĘLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL b 
PREKYBOS KURSUS, VISKAS AIŠKINA 
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted St.,Chichi

$10 INDĖJIMAS DANTIES .. $4.00
laike sausio Menesio

$10 viršūnės ................................. $3.00 iki $4.00
Bridge work ................................. $3.00 iki $4.5C

Specialistas Dantų Traukinio

ft Ištraukiau 16 dali
ji tų prie Bostono 
f Dentistų visai bo 
k skausmo ir augštai 
y juos rekoinenduo- 

j u — H. D. Wa
ll terman, krautuvė, 

4520 Evanston av.

BOSTON DENTISTS
135 State St., Kampas Adams. 

Virš Peacock’s, urM “The Fair’’ krautuvu

PROGA KIEKVIENAM.
ar-

pusę kainos, kokios lik nori. 
Nereikia jokių įrankių negi pa
tyrimo: į dvi minutes gali pa
daryti kvortą skanaus ir svei-

gu
o mes

4255 S. Richmond, Chicago, III.

£ TELEPHONE YARDS 2721 J
| DR. J. JONIKAITIS o 
X MEDIKAS IR CHIRURGAS S
f 3337 So. Morgan St., Chic 
Q Kertė. 33-čio Pi. ir Morgan St.

žmogaus Triūso
Jie įgyjama tiktai pačedumu, taupymu ir pasisekimu, kuriai 

gali išnešti pirmyn vaisius del pasigėrėjimo.
Banka yra dirva, jūsų taupomi piningai augmuo ir bankinė

Mes mokame f

KAPITALS IR PERVIRŠIS $700,000.00. TURTAS VIRŠ $7,000,000.00.

PEOPLES STOCK YARDS 
STATE BANK

Ashland Avė., kampas 47tos gat.

DIDŽIAUSIA VALSTYBINE BANKA
NUOŠALIAI VIDURMIĘSČIO

ik. w. iraraisz
LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAI

Kas turi skaudančias arba silpnas akis, 
galvos skaudėjimu, atsilankykite pas mane

Dr. W. Yuszkiewi.cz
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*.
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

1 Amerikos Lietuty Mokykla
2 Mol <ina
o ”
zR »

Anglų kalbos

Ari (metiko

Typewriting

Abelnos bislorijos 
Suv. Vaisi, hislorijos 
Geografijos

Politinės ekonomijos 
Dailarašystės

Mokinimo Valandos:
Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietų. 

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

MUZIKOS STUDIJA
MOKINAMA

SMUIKOS - PIANO - MAN DALIMS
E. MIRONKO,

859 NO. ROBEY ST., CHICAGO 
Kainos vidutinės. Skolin. instrumentai

S Telephone 131

I Dr. A J. Tananevicze |
Q Gydytojas ir Chirurgas ©
g Gydo įvairias ligas vyrų p

moterų ir vai h
Q 3417 Michigan Ave.,

Į g INDIANA HARBO! IND Q

K.NURKAITIS O.D
Opfametristas ir Optikas 
Pritaikau akinius pagal

1617 N. Robey St., Chicago.
Prie Milxvaukee ir North aves.

A r nori būti gražus?
kurią išdirba Mentholatum (’o. ir 
visi daktarai ir aptiekoriai pripažą- 
sla geriausia.

Ištepant moslim veidą prieš ci-

ima visokius spuogus ir dėmes (plė- 
la.šus.nudegimus ir

J. RIMKUS,
Box 36, Holbrook, Mass.

Telephone Drover 9693

Ur. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišką, Vyriškų, Vaikę 
ir visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—II ryto, 4—5 po pietų, 7—8 
kare. Nedtdiomis 10—1 po pietų.

3354 S. Haisletl St. arti 34 St. Chicago
va-

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUMS BEMISTA

feUudos: nuo 9 ryto Iki 9 va# 
Nedėliomit pajai sutarimu

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-Ags galvCn,

I
 Telephone Humboldt 1278 9

M. SAHUD M. D. | 
Senas Itusns Gydytojas ir Chirurgas. O 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai- M 

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų. M

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., *

Kampas North Ave., Kambarys 208. Al 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; H

1 :30 iki 3 ir 7 :30 iki 9 vakare. 8

Praktikuoja 25 metai.
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kerte 32 
Chicago, Ill.

at.

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikę 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

Telephone Yards 687

OP.. M, HERZMAN
IŠ RUSIJOS

t Gerai lietuviams Žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir lebaratorijn, 102S XV.
St., netoli Fi.sk St.

Valandos: Nuo 10—12 pietų; ir 
vakarais. Telephone Canal 8110. <5

Gyvenimas: 3412 S. Halst-ed Street, fį 
\zalandos : 8—9 ryte, tiktai.

ISth

j Dr.A.I.EPSTEIN f
| GYBYTOJAS ir CHIRURGAS |
1 SpecsaHstas meteriškų, t i 
i vyriškų ir vaikų ligų

Ofisas ir Gyvenimas! į
3600 S. Halstcd St., kamp 36 «t | 
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—S 'f 
po piet ir vakarais. I

Telephone Drover 4974 I

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
“ N A U J I E N A S ”

Dr. Ramser
AKIU 8P®CLALI8TA»

Prirenka visiems tinkamus akinius, cgtamf* 
nuoja ir patarimus duoda lykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago
lubos. VALANDOS* Nuo 9 išryto 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 

Tel. Haymarket 2484.

Av». 2-rot 
iki vaka

vo pietų.

Lietuvių laikraštis, 
sdinamas su įvairiais 
k s 1 a i s. 1 Ve n u m e ra ta

3. KENTRITIS,
118 Leonard St.,

$1.00

Svsrbus pranešimas
K n-t i k i n taisiau naują va

karinę šviesą, su kurios pa
geliai nutraukiu kuopuikiau- 
sius paveikslus, lyjančiose 
ir tamsiose dienose. Taipgi 
vestuves, grupas ir kitokius 
paveikslus traukiame vaka
rais. Darbas atliekamas 
kuogeriausiai.

Kurie norite (urėti pui
kius paveikslus, meldžiame 
kreipties prie musų ,o mes 
iš savo pusės gvarantuojam 
užganėdinimą.

P. CONRAD
3130 S. Halstcd St., Chicago, IB. prie Mildos teatro, Td Drover 6369

UMBROS
Malsted & 20™ 5t. -f

Taupyk 
Elei n Bros

jos taip-

kaip pini
gai.

Musų Metinis Pagadyty 
Firanku išpardavimas

1500 poru pa

u z mažiau negu 
pusę kainos.

taip menkas, kad 
jus palis nepatė- 
mysite jų, pakol 
mos nenurodvsi- 
me. Kiekviena f i

>*w;. t ■ v'Z ’įA

ge ra.

c E V ER Y K Ų Iš PA R D A VIM AS 
Moteriški šilti pamušti, su kuyp- 
kiais arba api varom. ėcverykai 
Moteriški *1.5(1 susegami iš šalies 
arba iš viršaus

PAGADINTOS FIRANKOS 
Gana plačios, gero ilgumo, di
delis pasirinkimas už pora..

25c ___

PAGADINTOS FIRANKOS 
3 ir 3’--> vardų ilgio, pilnas ri- 
savojimas, vertos virš iki 1.50, 
už porą .....................................

59c
P A G A D1N' r O S FIR A N K O S 

Puikus Nolthingbam tinklas, 
pilnas ilgumas ir platumas. 
s2.5(l vertės, pora ....................

99c

PAGADINTOS FI RAN K OS 
Pilno ilgumo ir platumo. Nolt- 
ingliamo tinklas, xei’les iki *5. 
pora ..........................................

$1.69
P A G A D l N T O S FIR A N K O S 

Pilnas ilgis ir plotis, Notlhing- 
ham tinklas, vertė iki *6.00,

$2.39

PAGADINTOS FI RAN K OS 
Tikro Brussels nurodxino Fi- 
rankos. vertos iki *10, už porą

$3.44

Mot ('risk i *2 ir -2.50 ccvcrx kai 
P‘\
Vaikų $1.39 ceverxkai, įvairios 
skaros, po

♦ 
♦

♦
♦

Yuszkiewi.cz


N A U J I E N 0 S, Chicago, III
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mineta-
trečdalis

humanitariškais nio-norė- ne
Aldis.

nių pakraipų.
Washingto-Address: NAUJIENOS, 1840 S. lialsted, Chicago, III

ncden linčiavęs socialistu, t 4ne

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

tams.

Redakcijos Straipsniai mėgina
Brook lyno seimas, L. S. Fondas, 6 w

liniuku puses.
keiktuosius aprašymus soeialis-

mas jų jaunas protas patri-

(Redakcija neatsako už nuomo-

KARĖ IR TAIKA.

Tai v ra
lai musu4,

žmogu'i irmas ritins jisai paraše Baud. Kryžiui,

imi.

visus jos
žino, kokios taktikos Gerbiami

jiems akis. nėra
ir priklauso.

šaukimą ir telegrafu išsiun-

lavo lietuvių visuomenei.

išliet ant socialistų — ir dabar
domusis komitetas,

nėšio 1 d., tai Suvienytų Val- 111 e griez-
mo, kuriame jisai šmeižė socia-

sianti pati iniciativas ir sa
ka rėš 'ir tol savo šmeižtus arba ne.

Paskui tą

duoda ta,m tikrą
būti sroviu vienybes, o “Ateitis c *-

. Pil-

išnešusie ji
prmcipialępadaryta.

Amerikoj

delbudis, bet tuo labiau dabar,
supratimas

vii nojudėjime suirutei Europoje,

1)0 iš principo, bent pasielgė

res nevisos buvo blogomis, bu-ningumą ii

mesvarbesnių momentų ir svar-
atmušimu svetimu

atsakomu uz savo darbus.

Cesare in New York Evening Post.

Mirtis

v

nių badavimas jiems mažai

kurias ne klerikalams ir ne so
cialistams buvo duodama tik še-

Three months 
Canada, one >

TAUTININKŲ 
HUMBUGAS.

Komitetu) ir 
socialist us,

re panaikino juodu 
Tokių kariu buvo 
šiandie nuožmiausi

me; anl 
simano,

1 
f

PLŪSTASI IR 
MELUOJA.

anl žmonių atminties trumpu
mo.

rim i tas visas skerdynes žmonių C- • C

’ir nesistengiami' rasti būda iu

mus prieš “Kovą“, 
labai indomus dalykas, 
vienam protaujančiam

prie kurios lietuvių socialistai

$1.00
$6.00
$7.00

kurie nori pasinaudot Lietuvių
Dienos aukomis. Belo, tame

ZA- -,i!> p.

darbe nėra ir negali būti vie
nybes.“ šilo jau išsigando ir 

m jienos”...

sutinka, 
minėto jų reikak 
čia lis tų proporcij 
kruiu nuo karės

pačios “T

Ii taikos ir maisto. Tokiu bu
du žmonių gyvenimas darosi ne- 
normalis, jie pasideda savo 
gyvenimo likimui. Mes turime

nių,

nieko blogo.

neapykantą kaip tik prieš “Na
ujieną” kritiką žinomųjų soci-

diškai pra
lįstai nori

tęs. Kiekvienas pasakysime tei
singai, kad tenai laukia žmoni
jos sunaikinimas. Mes gyvenan-

lautininkai negali nieko priro- 
tyti. Juk jis buvo kaltinamas 
ne už laiškų rašymą Baud. Kry
žiui, o už tą, ką jisai papasakojo

sielgime nebuvę
Patriotai mano, kad žmonės jau 
yra užmiršę, kame nusidėjo

tas socialistams nuo karės

laimino tautininkus.
gas, kurių kilos srovės, savęs 
nenaikindamos, priimti ne
galėdavo. Dabar V. Kapsu-

sniui pilnai pritaria ir lik kro 
kodiliaus ašaras lieja del “ne 
marksistiško“ pamatavimo, 

veidmai-

jRašytojy ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikras- 
iyj rankraščius adresuoti tįsiai Naujieną Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Irardu. Reikia Imtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popicros puses, be to 
fraliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
tai rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
jnl, arba gražinami atgal, jei bėgiu dvieju savaičių autorius pareikalauja 
Jn ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Užsisakomoji kaina:
Cbicagoje — per išnešiotojus 12 

IftntU savaitėje. PaČtu siunčiant, 
Cbicagoje metams $6.00, pusei me
tai $3.50.

Kitur, ne Cbicagoje, metams $5.00
Pusei melų.................................... $3.00
Trims mėnesiams ...
Dviem mėnesiam .
Kanadoje, metams

niją prie nela’imių ir išsigimi
mu. Mes žinome, kad visokias c

gumą,“ “nacliališkumą” ir U. 
Tie komplimentai kaip tik jai

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

I2 cents. By mail one year, $6.00; 
six months, $3.50.

Outside Chicago, by mail, one
$5.00
$3.00 
$1,75 
$6.00 
$7.00

kartas skaitlius dauginasi. Rei
kalavimai taikos su visokioms

kurios lai
as “At.” redaktorius gerai žino, 
kad jau dveji su viršum melai

Bcl “Naujienos”, kurios

Mums r 
j’okodiliaus ašaros

sirdiškimas. Suprantama, kad 
kare vra mirties laikas, nežiu- v

ro darbo klausimuose. Bo

so. Ji prikiša iNaupenoms ne
sąžiningumą, “krokodiliaus aša
ras,” nachališkiuna ir U. Bit

Ateičiai” (kaip ir visiems tau- 
ė, o

bailiais L.S.S. Pild. K-o nutari
mas apie

buk socialistai su “Naujienom
mis” beveik visuomet., šalinęsi „ . , _ ,,
nuo bendro darbo; visi žino, kadį amunicija^>. (dešinėje), siunčianti mirtį, 
socialistaiydaug kart^^negb^y nusveria gyvybę, yį

■ ■. ■■ y--M.

o su ja'is ir “Naujienos” Lie-

MAUJOEH0S
Firmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje 

Leidžia NAUJIENŲ BENDROVE iru
Kasdien, išskiriant nedeldienius

Del tarptautinio 
socialistų kongreso

Skaitytoją 
Baisai.

nacionalis pildomasai
komitetas paskutiniame sa- 

kimui tarptautinio socialis- 

nys butų — surasti priemo
nių ir pavartoti visokiu bu

tautinę.

Socialistų Biurui, taip vi
soms prie jo prišlijusioms 
socialistų partijoms.

Kongresą turėtų sušauk-
7 žinoma

Biuras.

tautinį kongresą birželio 3 
dieną šių metų.

Atsišaukimas jau šutai- 
sytas ir išsiuntinėtas.

Šitą Pildomojo Komiteto 
žingsnį reikia pasveikinti. 
Galima buvo jau seniau ta
tai padaryti, bet geriau kad 
ir vėliau, ne kaip niekad.

vinus ir išvien veikus tarp
tautinio socializmo uždavi
niu linkui.

Už laisvąsias 
mokyklas.

Kareivinimas

darbininkus.
bo Federacija 

mokyklų
Prie šito protesto turi prisi
dėti visi, kuriems tik savo 
vaikų auklėjimas rupi, ypa; 
tingri turi protestuoti dar
bu inkų minios. Nes tai jų 
interesuose kovoti 'prieš mo- 
k y k h i k a re i v i n i m ą. J vedus 
kareivišką lavinimą į moky
klas, vaikams bus pučiama

Firs! Lithuanian Daily in America 
Published Daily Except Sunday 

ny the 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. .Inc.

menėm O juk darbininkai 
geriausia žino, nes ant savo

tai yra milicija Suvienyto
se Valstijose. Tai su mul
kintų, kareiviško amato iš
lavintu darbininku discibli- 4, A.
n nota organizacija kapita-

kams laužyti ir darbinin
kams šaudyti žudyti, kada

išnaudojimo
prieš savo išnaudotojus šu

venimo sąlygų reikalauja.
Kas eina milicijon tarnau

ti? Kapitalistų, turtuolių 
sūnus? Anaiptol. Tai tik 
apdujusiais protais, arba 
tiksliai suvadžioti darbinin- 

, ir tik darbininkai, ku- 
sulig savo viršininkų 

komanda, šaudo kitus savo 
draugus — darbininkus. 
Susipratusieji darbininkai 
neina milicijon. Bet jeigu 

i darbininkas nėra susipra
tęs, jeigu darbininkų vai
kams iš mažens kalama mi- 
litarizmo dvasia mokyklose 
ir lenkiama juos prie never-

Įkvepiama jiems neapykan
ta prieš savo klesos žmones, 
tuomet darbininkų judėji
mas, darbininkų reikalai tu
ri juo baisiausia nukentėti.

Todėl tiek darbininkų or
ganizacijų, tiek apskritai 
.žmonių priedermė yra kovo
ti visomis priemonėmis prieš 
reakcionierių pasikėsinimą 
paversti viešąsias mokyklas 
kazarmėmis, įstaigomis mi- 
litarizmui ugdyti. Chicagos 
Darbo Federacija tą kovą

remtų darbininkų minios, ir 
viešosios mokyklos bus iš
gelbėtos.

Suvienytųjų Valstijų kon- 
esas užsispyrė būtinai

tymą ateivystei suvaržyti, 
įvedant reikalavimą, kad ne 
vienas nemokąs rašto nebū
tų Amerikon įleidžiamas.

tymu ir prezidentas Wilso- 
nas, nors pirmiau jis buvo

Įstatymo ateivystei var
žyti ypatingai geidžia A- 
merikos darbo organizaci
jos, vyriausia Darbo Fede
racija atžagareivio Gomper- 
so vadovaujama, kuri atei- 

viuose mato negeistinus ko
nkurentus darbo rinkoj.

vo ""dinstą”.
'kompanijai,

torius Lowdenas užėmė sa- 
Savo rinkimu c.

sako, Lawde- 
apie milijoną

dolerių, kuomet, kaipo gu
bernatorius, jis gaus algos 
metams tik 12 tūkstančių 
dolerių, arba 48 tūkstančius 
per visus keturius guberna- 
toriavimo metus.

kurie jam dirbo, 
gubernatorius.

zmo-• • • ir jis
Well,

Vos spėjus jam

diplomatiški planavimai prezi
dento Wilsono nepadarys laikos

socialistais.
Lietuviu socialistu

c c

gyvenime atneša kares, bet iš
vengimui tų negeistinumų yra 

Karė gali 
blogais

“Ateities“ pliauškaluose, lai 
mato kiekvienas. Viena, “Atei-

'.4: ;.w. ■

Kadangi yra nemažai žmonių,

turim 
komitetus 

ir organizuotis sykiu su kitomis 
tautomis. Tas darbas v ra bū
tinai reikalingas, l ik tuo būdu 
mes galime išgelbėti žmoniją 
nuo galutino sunaikinimo.

J. B. Puskunigis.

kėli nuritą. Imama 30c niro 
kiekvieno dolerio. Jeigu mui
tas nėra apmokėtas, tai priė
mėjas to siuntinio turės Rusijoj 
mokėti nuo kiekvieno rublio 30

DEL “DRAUGO” KONTESTO.

teliudysime automobilius, kiek 
savo ausis... Manding, kad kun.

Redakcijos Atsakymai

&

%

V-'

A. Neverauskui, Rockford, 
III. Tamstos pranešimo mes 
suvis neaplaikem. Atsakymas 
buvo kitam musų korespon-

•’V-'-

užimti sostą, keturi tūksta
nčiai įvairiausios rūšies po
litikierių atsišaukė j jį rei
kalaudami “džiabu”.

Vieton prokuroro Hoynes 
paimto nelaisvėn policijos 
viršininko Healey, kurį kai

Schuettler. Pastarasis esą*s 
"‘švarus”, bent ilgu policijoj 
tarnavimo metu jo rekordas 
išlikęs clear. Darbininkai 

betgi jo recordą žino. Strei
ko metu Schuettler nelabai 
renkasi priemonių ""maišti
ninkams” streikieriams ""su 
valdyti.”

Ant s varsty klų duona (kairėje), teikianti gyvybę, ir 
šiandie

įvykimmą tarptautiškų tiesų. 
Tada nebūtų tokių skerdynių, 
kaip šiandie. Mes nemanyki
me, kad negalima įvesti tokio 
dalyko ir perveikti militariŠkos 
Europos valstijas, tas dalykas

Sausio 13, 1917

tenai 
lygiai įtemptos spėkos .abiejų 
pusių ir nevisi priešintus musų 
teisingam reikalavimui.

Sausio 7 d. Tribūne rašo, kad 
prezidentas Harvardo universi
teto, La u react' Lowell darbuo-

Hutchinson 
sudarymui komiteto. I komi te- *• c
tą išrinkta: James A. Patten,

Kaip visiems žinoma, “Drau
gas paskelbė kontestą. Dova
noms skiriama automobiliai ir 
kiti įvairus daiktai viso 33.

Mes, kontestantai, dirbame 
per naktis ir dienas, tenka ir 
sušalti ir sušilti. Žinoma, vi**
s'icms norisi laimėti automobi-i

“Draugas“ paleido savo k< 
lestantus i visas lietuviškas ko
lonijas. Genys margas, o “Dr-

ją tarpo pasitaiko net ir kunige- 

un. Skripka. Kur tu bied- 
žmogus aali lenklvniuotis

su važiuoti ai c

kas nors kitas.
Vienas iš kontestantu.

KAIP SIŲST DAIKTUS J 
RUSIJĄ.

siuntimus Į Rusiją.
Perkant bile koki daiktu siun-

* 4.

t imu i, reikia gauti iš pardavėja 
pirkinį sykiu 
nusinešti pas 
Konsulas iš- 
pa liudijimą.

Siuntinį reikia apvynioti sto
ru popierių, o iš viršaus baltu 
plonu audeklu. Adresas turi 
būti užrašytas dvejopai — loti- 
niškomis ir rusiškomis raidė
mis. Priegtam reikia pažymė
ti siunčiamųjų da'iktų vardus.

Andrius K.

Kunigo Simui, Racine, Wis. 
— Išspausdinome anksčiau pri
siųstą kilo musų koresponden
to pranešimą.

Jaunučiui, Bockford, Ilk — 
Apie “Kanklių” dr-jos vakarą 
apleidome: jau buvo rašyta nr. 
9. Rusinėkite mums dažniau.

Keidės Sunui, So. Omaha, 
Nebr. — Išspausdinome anks
čiau prisiųstą.

Pridavus,iam Chic. Dr-jp pra
nešimą. — Nepnduodate save 
pavardės. Tokių praneAifnų 
Redakcija negali dėti laikraėtin.

1 ■ .
* k

vi
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Laiškas iš Rygos. Maberly, Mo., kuri kaltino Geo.
Cochran jos suvylime, mirė ne-

Du negru primuso Agnę Lan
gan, kasierę. Paėmė iš kasos 
$10.

NAUJIENOS, Chicago, HL, i
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Malonus A n d Pink!
Tamstos siųstuosius rubus C

2-jus batus, melsa kostiumą ir 
triko kelines gavau; širdingą 
ačiū. Taipgi vakar atėjo <32 rub. 
Aš juos priimu iš Tamsios, kai
po paskolą, kurį geresniems lai
kams atėjus sugrąžinsiu.

Rubus ir batus reikėjo išpir
kti, nes kožnokradai buvo už
griebę ir pareikalavo 57 rub. 
muito. .Jeigu butu neišpirkta, 
sako, butą pardavę per aukci- 
joną, o pinigus sau į kišenių but 
susikišę... Mat jiems nepatin
ka, kai jų žmonės iš kitur gau
na apredalus, -. tegul, geriau
buna nuogi, arba, jeigu nori 
but i apsirėdę, tegul duoda koz- 
nokradams uždirbti. Taigi 
man tas Tamstos siuntinys kai
navo 57 rub., neskaitant parve
žimo iš Petrogrado. Maniau, 
kad ir pinigus reikės išpirkti, 
bet... nereikėjo!

Tamstos du atviruku ir laiš
ką gavau. Bet laiškas atėjo 
atplėštas ir sukarpytas, tai 
domiojiedų cenzorių darbas. 
Iš sukarpyto laiško nedaug ką 
tesupratau.

Aš rašiau lietuviškai ir ap
draustą laišką siunčiau. Nors 
jis visvien turės eiti per cenzo
riaus rankas, kuris, nėra abejo
nes, sukarpys, išteps ir išbrauks 
jį, — juk jis iš to duoną ėda. 
Bet artinasi laikas, kuomet ir

i-

J. Maurice Pettie kaltinamas 
užmušime savo pačios. SAUGUMO SRYTIS

■rt VAI STYBINe BANKA 
•iūkauja saugumą ir patar
navimą: paremta 25 metų 

patyrimu.
Jus turite dėti pas mus 

pinigus.

c \Y

lesi

S

Turtas Virš $2,800,000.00
Imo

SMTE BAKKSCHIFF Ana COMPANY
Į VIRTA banka VAKARŲ PUSĖJ.

liSilb S'l RKErr AKTI HALSTED S5T . CI I1CAGO.

N a u j i e n ų Trijų Metu 
Sukaktuves

jos kas metais didėja: 
mokestis už važiavimą paliko nepakeista.

Alga, plienas, konkretus, medis, kur 
viskas pabrango; mokestis už važiavimą pali-

Ilgumas važinėjimo daugiau negu dvigubai 
pasididino į dvidešimts metų; mokestis už va
žinėjimą pasiliko už 5 centus.

Naujos ir pagerintos mašinerijos reikalau
jama del geresnės transportacijos; karai dide
sni, bėgiojimas greitesnis, ir daugiau kainuoja 
negu kuomet pirmiau; varis, kurs yra taip sva
rbus del elektros transportacijos, pabrango, — 
kiekvienas elementas, naudojamas didelėj tran- 
sportaciios sistemoje pabrango — ir tie patįs 
penki centai turi mokėti bilas.

Gatvekariu mokestis yra beveik vienintelis 
dalykas, kuris NEPAKILO.

Mokinanties ekonomijos, moksliškai val
dantis, pasisavinant geriausią formų mašineri
ją kompanijos stengėsi padidinti ir pagerinti sa-

Vyru .Ligos
JEIGU Jus kenčiate nuo tūlų privati sky lijtų, 

jus turite pasiduoti į rankas specialisto, vieno, 
• ris turėjo metus patyrimo ir pasekmingą 

gydymą aštriose ir chroniškose ligose, įvairiose 
jų formose. Ne vienas nėra geriau įsirengęs su- 
Kodi jums pasekmes, kurią jus norite už tokią 
"emą kainą kaip galima trumpu laiku . Mano 
moksliškos metodos vadovauja, kitos — paseka.

Ar Jus Turite

Su Vasario pradžia sukako trįs m. 
nuo NAUJIENŲ gimimo.' Dėlto, jų 
trejų metų sukaktuvėms apvaikš
čioti Naujienų Bendrovė rengia 
g'randiozų Vakarą sekamo Vasario 
men. 18 dieną Pilsen Auditorium 
Salėj, kampas Blue Island Ave. ir 
18tos gatves. Rengkites ! Artimes- 
nios žinios bus paskelbta vėliau.

Sukaktuvių Vakaro Komitetas

KRAUJAS. Pasekmingai gydo- 
Salvarsen (GOG) ir 

u teikiama

NETYRAS 
ma vėliausia metodą, 
pagerintas Neosalvcrsen (914) 
’ o kausmo bei neparankumo
GONORRHOEA. Išgydoma į kaip galima 
greičiausj laiką mano metodą. Visi skau
smai, paliuosuojami ir deginami sulaiko
mi r atvedami į sveika stovi suteikiant 
jums nuolatir.es pasekmes.
VARICOCELE. 1 ’rašalinama be skausmo 
arba pjovimo, be peilio ir kitko skaudė
jimui. Šis kirmėlynas kaip susikuop’.mas 
i krūvą tankiai yra priežastim nustoji- 
mo gyvumo, leiskite man jums išaiškinti 
mano pavyzdingą metodą.
PKOSTATIC kliūtis atgaivinama u 
mai, mano gydymas sumažina uždegimą 
ir sutinimą ir daleidžia sąnariams išnau- 
jo veikti savo veikmę atsakančiai.
MASTURBACIJA. - Jeigu Jus kenčiate 
nuo pasekmių jaunystės įpratimų, pama- 
tykit mane tuojau, kuo anksčiau tuo ne
geriau, pirm negu bus pervėlu.

PRARASTAS GYVUMAS. Mano gydy
mas šiame atsitikime daug bugrąžino į 
gerą sveikatą, ji atitaiso dalis ir sustip
rina sąnarius.
INKSTŲ ir PŪSLĖS kliūtis irreitjii pa
lengvinama. Daug žmonių kenčia nuo 
šios ligos delei neteisingo gydymo tūlų 
privatiškų ligų. ,
RECTAL LIGA. Raudonoji gysla, fistu
la, ir tt. gydoma be skausmo arba pjovi
mo. Jeigu jus kenčiate nuo kokios not s 
Rectal kliūties, ateikit ir leisk’t man pa 
rodyt jums ką aš galiu jums padaryti, ir 
kaip tai yra 
STRIGTU RA. 
mui strieturos 
urinos. nereikali 
bei njuvimo, v 
teikia jums 
HYDROCYLE, 
NUTEKĖJIMO 
viskas gydoma 
moderniškomis 

kainą.

Jano nauja metodą gydy- 
•itdaro kanalo ir tekėjimo 
alinga didelio tyrinėjimo 
&nas gydymas kartais su

pa sek mes.
ORCHITIS, SILPNUMAS.
URINOS, ŽAIZDOS ir U 
pasekmingai vėliausoimis 
nietodomis už žemiausią

New City Savings Banko Reikale
SUSIRINKSIĄS.

New City Savings Banko visi depozitoriai ir kredito
riai kviečiami susirinkiman, kurs Įvyks Panedėlyje, sau
sio 15 d. 1917 m. Zolp ir Pierzynskio svetainėje, 4600 So. 
Paulina St., 8 vai. vakare.

Yra labai svarbu, kad i šita susirinkimą atsilankvtų 
visi depozitoriai, idant apkalbėjus kai]) atgaut savo pi
nigus.

Susirinkiman kviečia Komitetas.
. A A Z.J J

D. Pivarunas,
J. Jankowski,

cenzoriams prisieis eiti į apka
sus, tada jiems atsirūgs svetimų 
laišku darkymas! <z •/

Aš gyvenau po senon ve i: dir
bu, kur ką gaunu; dar pakol 
kas esu nemobilizuotas, o kaip 
ilgai mane laikys iiuosu - ne
žinau. Pas mus gyvenimas ei
na savo keliu. Likome tik li
goniai, seneliai, paikeliai ir mo
terėles. Bevaikes moteris ir 
merginas, mokančias skaityti ir 
rašyti, paėmė prie visokių vai- 

nemokytas- — 
prie apkasų kasymo.

Maistą mes gauname tik pa- 
gal tam tikrą kortelę. K. S.

kti. Ir tas gali taip testies, jei nebus galima 
prašalinti daugumo sunkenybių, kurias užkrau
na miestas ir kurios nieko bendra neturi su 
transportacija.

Grindimas, pergrindimas, laistymas, valy
mas ir taisvmas kompanijoms kainavo į devy 
nis metus 8^2,000,000. Tas reiškia, kad trisde
šimts du milionai dolerių, užmokėtų už važiavi
mų gat.wknriais, nebuvo suvartota transporta- 
eijos reikalams.

Malonėkite tą apmąstyti.

Mano gydymas gelbsti, kuomet kiti nepagydo; jeigu jus nebuvote gydytas, kodėl ne 
atsiduoti i rankas specialisto tokio, kuris turi gerai {rengtą ofisą ir patyrimą, suteikti 
jums pasekmes, kurių jus norite. Nežiūrint kaip ilgai ir nuo ko jus kentėjote, aš noriu 
pakviesti jus j mano ofisą ir pavelyti mnn parodyti jums ką aš galiu jums padaryti. 
Mano X-Ray egzaniinacija dažnai atidengia stovį, kurio kiti nepastebėjo, mano labora
torija ir vaistą skyrius yra prirengtas iki mažiausio mažmožio ir mano ofisas užlaiko 
prietaisus suteikimui jums tų pačių pasekmių, kurių jus norite. Neleiskite savo pini
gų ilgiau he įgijimo pasekmių, aš nieko nerokuoju už pasitarimą ir visą egzaminaciją, 
ateikit ir pasipasakokit man savo negales.

219 South Or/kl Prieš Pačtos office
Deaborn Street ”rOL UOClOr KOyfl CHICAGO
Ofiso valandos: Kasdie 9 iki 4 ir 6 iki 8. Nedėldien. nuo 10 iki 1 tiktai

P. Butler,

-M— ..M  —....      M.    ....................................... ...............

Cfiicagos Žinios.
Cbas. H. Chandler, Cedar Ra

pids, la., biznierius, numirė 
Northwestern geležinkelio sto- 
tyj- Priežastis — širdies liga.

Sylvaster F. Koons, 4153 She
ridan rdXnori gauti persisky
rimą. Pati apleidusi jį, kuo-

Herbert Thomas, 16 metų, 
854 W. 51 st., areštuotas. Už
puldinėjo moteris.

Louis Lemagna, 1437 Spru
ce, areštuotas. Grąsino revol
veriu nušauti savo pačią ir ke
turis vaikus.

Clifford Mitchell, ’553 W. 
Madison, areštuotas. Pati sa
kė, kad jis mušęs ją. Susitaikė.

Wanda Tyre la, 7 metų, 660 
Liberty, užkrito ant pečiaus. Su. 
degė. 

—
!><m W. Osborne, Topeka, 

kas., išėjo iš Fort Dearborn vie
šbučio pusnuogis. Nugabentas 
į ligoninę.

Frank Mailiff, 31 metų, būti
nai norejo prieiti prie teisėjo 
Landis. Jį nuvežė į ligoninę - 
ncnormalis.

Katierine Beatty, 17 melų.

CHICAGO SURFACE LINES
804 BORLAND BUILDING. CHICAGO

Citizens State Bank
MELROSE PARK, ILL
Bankas prie kampo

Pradėk taupyt šiandien dėdamas pinigus į CI
TIZENS STATE BANK. Tas suteiks jums visišką 
saugumą ir mokės 3% už jųsų pinigus. Ši banka y- 
ra po priežiūra Illinois Valstijos Valdžios, kuri už
tikrina visišką saugumą jos depozitoriams.

Ši Banka yra tvirta naminė taupymo Banka, 
kuri yra valdoma ir kontroliuojama vadovaujan
čiais vertelgystės žmonėmis Melrose Parko.

Valdininkai ir Direktoriai šio Banko yra gerai 
žinomi žmonėms šios apielinkės, kaipo žmonės pini- 
giška atsakomybe, o taipgi ir del jų teisingumo

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS Į VISAS 
SVIETO DALIS

VYRAI ! KODĖL
JUS RŪPINATĖS?

Kum gaišuojate laiką rūpindamiesi praeičia — skubėkiIc 
hiojaus pasiliuosuoti nuo esančių kliūčių, ir padarykite galą 
geresniai ateičiai. Leiskite man pagelbėti ir patarti jums, 
parodyti tiktai ką daryli. Ateikite tuojaus del ištikimo pasi
kalbėjimo uždyką. Ateikite del sužinojimo pat pradžios da
lykų; patirti kur jus esate. Aš pašvenčiau savo profesiona
lišką gyvenimą los rųšies ligoms, ir aš vadovauju tikru pa- 
t vrinui.

AR, JUS NORITE BŪTI STIPRUS IR MIKLUS?
Ar jus esate nerviškas ir nusiminęs, silpnas ir nusilpnė- 
pailsęs rytais, be ambicijos, be gyvumo, silpnos atmin- 
palengva pailstas, klystąs ir susierzinąs, turite stoką e- 

nergijos ir užsitikrinimo? Ar jums stoka stiprumo, išsisėmi
mo sistemos? Pasitark su ištikimu specialistu.

Pasisekimas paeina tik iš tikros priežasties ne paviršu
tinių apsireiškimų arba sujudinančio gydymo.

Ar jųsų nervai silpni, drebą ir intempti. Ar jums sto- 
kuoja stiprumo ir energijos? Ar jus turite bile nervišką pa
sipriešinimą? Ar jųsų mintis sumizgusi? Ar jus negalite 
naktimis miegoti? Ar jus kelete rytais jausdamies silpnais, 
nuvargusiais, nualsintais? Ar yra apsunkinimu jums pasiju
dinti, dirbti, arba mąstyti per dieną? Ar jus turite apkvai
timą, arba silpnaregystę? Ar jus turite tamsius rinkius pa
akiuose? Ar jus turite mėlynes? Ar jus turite neaprašomų

pna nugara, drebėjimus, arba širdies plakimą?
Man rodosi, kad kiekvienas žmogus reikalaujantis inedi- 

kališkos pagelbės nuo jo turėtos, taipgi nepripažintos arba 
priešinančios gamtai, turi tą žinoti ir turi. įvykinti, kad jis

be patarnavimo tikro gydymo. Tai yra nepažeminimas ken
tėti nuo tūlų ligų, bet tai ištikrųjų yra pavelijimas plėtoties 
be gydymo iki pasiekimo pinklių arba neišgydomo padėjimo. 
Nebūk sarmatlyvu negi bailiu, ateik pas mam* su užsitikėji- 
nm, papasakokjnati priežastis jų pasekmių taip plačiai, kaip 
jus žinote, ir aš patarsiu jums , kas galima jums daryti, kiek 
kainuos, ir nurodysiu jums kiek maždaug laiko ima išgydyti 
jųsų ligą.

X-Ray Egzem i nacijos 
Kuome Reikalingą
Jeigu jus turite pilvo, pančių, širdies, ja- 

knų, inkstų arba pūslės klintis, arba, jeigu 
jus kenčiate nuo raudonosios gyslos, suski- 
lim;ų, reunėatiznio, dusulio, senų žaizdų, 
skaudulių, išbėrimo, prietvarą arba bile ko- 
?tvarkę, ne truk pasitarti su manimi, aš iš

aiškinsiu savo patobulintas gydymo metodas.
Aš turiu didelį sandėli 606 ir 914 Prof. Ehrlich's tikrų 

vokiškų vaistų, kuriais aš aprūpinu savo ofise už labai priei
namą mokesti iš priežasties savo didelės praktikos.

rt’gg egzaminacijos yra tobulos, aš įsigilinu į patį dug- 
gną. Taipgi daug remiasi ant atsargaus rūpestingumo egza- 
miiiacijos, suradimo pačios priežasties ir vietos kliūties. To
buli paskučiausiai puikus gydymai, kuriuos aš vartoju, atne
šė man dideli ir pasekmingą patyrimą, aš šiandie gelbsčiu 
daugumui be vilties ir nusiminusiems, kenčiančius grąžinu į 
sveikatą.
PASIKALBĖJIMAS, EGZAMINACIJA ir PATARIMAS DYKAI 
Valandom: 9 iki 8 vakare. Nedėliomis: 9 vai. ryto iki 12 dieną.

Rr. C. R. Layton
14 So. Halsted St., arti Madison St.*, Visas antras aukštas. 

Sekantis prie Mid-City Bank.

3343 SO

Musu Krautuvė dabar yra dvigubai padidinta ir 
pripildyta visokių naujų t a vorų, taip tai: laikro
dėlių, žiedų, deiincntų, frainofonų, brilvų, budil- 
ninkų, perfumų postkorčių ir t.f.
Mes užlaikome didžiausį knygyną Chicagoje. kur 
galima gauti visokių knygų, kokios tiktai yra lietu
vių kalboje.
Pas mus pirkęs nesigailėsi, kainos visiems prieina

Juozapas F. Budrik į
L HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. Tel. Drover 81G7 Ji

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
St. Te! Kedzie 8902 

Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12(h 
St., Chicago. I1L

XJ9J3CCT53W

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Kas mane išgelbėjo nuo varginančių lifnj! 
Salotaras Hitleris. AS per praeitus 4 metu* 
buvau vos tik gyv®. Aft kentėjau nuo nevi- 
rinimo riJvc ir dispepsijos. Mažai tcstaJėd*. 
vau valgyt ir suvalgytas maistaa suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skiHyf 
skausmui, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutino, Šonuose ir strėnoae 
Niekur aš negavau pageltas de! savo sveikatom 
■Bet kada aS pradėjau reikalauti Salutaros Bit
ter i» ir Salutaras, Rcgulaatria, del moterų, 
pradėjau perai jaustiem, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smogu viskas. Per 6 mėnesiua ai 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaraa Bftteria. Kai. 
na SI.00. Galima gauti goresniuose saliunuo- 
re ir r.ptickose, o kur negali gaut, kreipkis |l

SA LUTA RAS CHEMICAL INSTITUTION 
Žolės nuo visokių blogumų.
T. J. BALTRENAS, PROF.

Ttl. Canal 6(171709 So. Halsted St, Chicago, fnė|yų|

Veislių Atsiradimas
DARVINO TEORIJA .

Knygelė parašyta Mečislovo Kaufmano. Sulie
tuvinta Dr. A. J. Karaliaus. Leidinys ‘"Lietuvių 
žurnalo”. Dabar galima gauti ""Naujienose”. 
Kaina 15c. Adresuokite:

v
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St, Chicago, Ill.
t

4 į J
1:

«

ir t . ' . Ii

TIKIETUS IŠANKSTO GALIMA GAUTI ŠIOSE VIETOSE:
North Side Kriaučių Unijos ofise, 1579 Milwaukee Ave., kampas North, ir pas p. Si. Barčaiti. 1659 North Ave., kampas 

Paulina St., taipgi ir pas Draugijų narius.
“Naujienų” Ofise, 1840 So. Hąlsted St., ANT BRIDGEPORTO, pas A. Visbarą, 3111 So. Halsted Si.
M. J. Darni Jonaitis^ 901 W. 33rd St., kampas Auburn Avenue;. Ant Tov’Yi of Lako, J. J. Zoln ir Picrzvnski, 1600 S. Paulina s 
West Side, pas M. Meldaži, 2242 W. 23rd PI.; CICERO, ILL., pas Lemont ir Gavalis Aplickoje.

Šiame vakare dalyvaus žymesnieji musų dainininkai, p-lė S. Laurinavičiutč. Karolius Sarpa- 
lius, Lietuvių Kvartetas, Vyrų choras. Kalbės advokatas Kaz. Gugis. .
Gerbiamieji, nepraleiskite šios progos, atsilankykite visi, nes programas bus labai įvairus.

Visus kviečia KOMITETAS.

; Pirmas Didžiausias Vakaras
J' NORTHSIDĖJE.
► PROGRESYVIŲ DRAUGIJŲ SANRYŠIO JSTEIQIMUI VIEŠO KNYGYNO

■ Nedelioje, Sausio=Jimciry 2l=mą dieną, 1917 Metuose
k SCHOENHOFEN SVETAINĖJE, Kampas Milwaukee ir Ashland Avė.
r Durįs atsidarys 4:30 po piet; programo pradžia - įžanga prie durų 35c. Išanksto perkant 25c

nuolatir.es
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Atmintis ties musų dabartis neturėtų 
reikšmės, nes tiktai su pa- 
gelba praeities idėjų mes

Atmintis yra svarbiausia 
dalis musų proto veikimo. 
“Atmintis yra tasai gabu
mas, kuris duoda mums pa- 
jiegą sukrauti ir palaikyti 
ateičiai viską, ką mes tiktai 
sužinome” — D. Stew a r d.

“Atmintis yra sankrova, 
kurioj susideda pajautimai, 
faktai ir idėjos, iš kurių pa
sidaro Žinija”—H e l v e t i’
ll s.

Be atminties mes negalė
tume nieko išmokti, be at
minties mes negalėtume nie
ko nuveikti. Net paprasti, 
liuosa valia atlikti judėji
mai be atminties negalėtų 
būti padaromi, nes atmintis 
rišasi su kiekvienu tiksling- 
gai padarytu musų pasiju
dinimu.* Be atminties mes 
negalėtume savo valia tin- 

j karnai ranką suriesti, nes, 
kaip Dr. D. Hartley sako, 

, “atminčiai suirus musų va
lia padaromi veikimai (ju
dėjimai) lygiai nukenčia.” 

' Be atminties mes net negalė 
turn jaustis gyvi esą, be jos 
mes nebūtume žmonėmis, nė 
gyvūnais, bet bejausliais 
kūnais, nes atmintis yra vi
sų sužiningų esybių ypaty
bė, nes kaip prof. Drum
mond sako, “pradedant nuo 
archangelo ir užbaigiant gy
vūnu (žvėrimi) mes supran
tam, kad kas nors panašus 
atminties organui randasi 
pas kiekvieną.” Tūli tvirti
na,-kad gyvūnai neturi jo-į nes 
kios atminties, kad jie todėl nuopuolio 
gyvena tiktai dabartimi. Gy
vūnai neturi tokios atmin-' kokiais 
ties, kaip žmonės, bet vis-gi veikslais bei maitintis atmi- 
turi ką nors panašaus .

žinom, jog ne 
kiekvienas žmogus turi, taip 
sakant, gerą atmintį. Prie
šingai, sunku rasti žmogų, 
kurio atmintis butų arti to
bulybės. Daugumos atmin
tie yra taip silpna, kad ant 
jos negalima pasitikėti. 
Vienok visai neteisinga sa
kyti, kad turintis paprastą
atmintį žmogus yra protiš-1 mylėjus ir pametus,

galime suprasti savo dabar
tės pati rimus. Be atminties 
mes matytume tiktai daik- 
tus-negyvus, be reikšmės, 
liūdnus daiktus. Akmuo,

va, stalas, automobilius ir tt. 
mums išrėdytu vienokiais, 
šaltais, be reikšmės daik
tais; mes neturėtume jokių 
atsiminimų apie 
atrą, mišką ir tt.

Gera atmintis

knygą, te-

cl 
u

Stewart’o

nauja yra suteikti mums ga-

sekmes musų praeities pa- 
tirimo nustatymui musų pa
sielgimo”, nes, kaip Isaac

“talentuo-

ir išmieruoti tas visas skait
lingas, išmintingas ir pui-
kias idėjas, kurios per jo 
mintį perėjo del kokio nors 
vieno dalyko, kaip tinka
mas jis butų paduoti teisin
gą nuosprendį apie visus

kius.”

tės smagybių paeina 
praeities atsiminimo.
su senatvės £
prof. Baiu,

nuo
“Mu-
sakolaimė,” 

“didesnėj 
a iš linksmų 

jaunatvės atsiminimų.” Pra 
eities atsiminimai dauge
liui suteikia norą gyventi, 

“valandoje liūdnumo bei 
”, sako J. G. Fitch,

“ ž m ogu s ga 1 i p a s i d ž i a u gt i 
nors praeities pa

minu praeities linksmos va
landėlės, kuri, nors senai 
praėjo, su atminties pagel- 
ba gali jį raminti šioj pusėj 
grabo.” Ir nesugrąžinamos 
valandos,
rios mums buvo kitados ma
lonios, bet kurios mums pra
nyko amžinai — ir tokių va
landų atsiminimas yra ma
lonus, pasak poeto “geriau

kai silnas. Neretai yra
net priešingai. Vienok, kaip

> Dr. Beattie sako, “kuomet

patirimas ir Žinija bus pro- 
porcionaliai silpni, ir netin
kamas pasielgimas bei pai
ka nuomonė yra būtina pa
sekmė.”

Aiškus dalykas, kad gera 
atmintis yra labai svarbus 
šiam gyvenime. Ji mums 
duoda progą pergyventi mu
sų praeities įspūdžius. At
mintie duoda mums progą 
susigrąžinti pergyventus įs
pūdžius, juos perkratinėti, 
gauti iš jų pasimokinimą. 
Tokiu budu, nors praeities 
negalima sugrąžinti, atmin
tis duoda mums progą ją su
sigrąžinti ir jausti kaip ji 
mus mokina, veda, perserg- 
sti bei padrąsina. Be praei-

mintis paeina nuo nežinoji
mo jos principų ir nuo ne
teisingo jos naudojimo mu
sų kasdieniniam gyvenime. 
Tinkamai lavinama atmintis 
galėtų būti daug geresnė 
k i e k v i e n u atžvilgiu. Kitą 
vertus, tankiai mes bando-

atmintis vra

dirbus, neretai praeities įs
pūdžiai mums prisimena, 
nors kartais mums apie tai 
visai nemąstant.
siminti, kad vien
nors atsiminti jau 
kad apie tariamą
mes

Reikia at- 
noras ką 

reiškia,

<ą nors atmename, nes 
j juk ir atsimint nebū

tų jokio noro. W. Hamilton

Mechanics & Traders State Bank
DIREKTORIAI

Wm. F. Abbott 
Calvin F. Craiff 
William R. Dawe. 
Henry Gainer 
Frank Gould 
Joseph E. Otis
8. A. Rhodes 
C. B. Scoville 
Norton F. Stone

&
Prairie Safe Deposit Co.
Washington Blvd.
& Desplaines St.

VIRŠININKAI
Calvin F. Craiff, 

Prezidentas.
William R. Dawes, 

Vice-Prezident.
Norton F. Stone, 

Cashier.
Frank W. Collins,

Ass’t. Cashier.

Si YRA VALSTIJOS BANKA IR PO
CHICAGO CLEARING HOUSE 

CHICAGOS BANKIERIV SUSIRINKIMAS 
Siunčia i EUROPĄ savo rėmėjų pinigus.
Moka TREČIA NUOŠIMTI už padėtus pinigus.

PRIEŽIŪRA

Daro abelną bankinę vertelgystę ir yra gera, tvirta, saugi banka 
veikti del jysy

MECHANICS & TRADERS STATE BANK
WASHINGTON BLVD. IR DESPLAINST. CHICAGO.

sako: “Kaip tik pradedame 
ko nors atmintyje jieškoti, 
tai tuo pačiu laiku jau pa
rodome, kad ne visai esame 
užmiršę tai, ką norime atsi
minti; mes da laikome dalį 
to, ka norime

koki nors įspaudimai ant 
fonografo rekordų, kad lai-

atsiminti ir
isą dalyką

mes k a 
visados

šau persistatyti.” 
atsitikimuose, kad 
nors neatsimename, 
mes ka nors — bent dali —

L- » •'

atsimename, tik trūksta ga
lėjimo visą dalyką persista
tyti. Reikia pasakyti, kad 
daugelis tik ir atsimena da
leles kokio nors dalyko.

Yra žmonių, kurie tvirti
na, kad nėra tokio daikto, 
kaip kad ko nors pamirši
mas, jei kartą prote buvo

Ir čia yra daug tiesos. Mes 
žinom, kad tie dalykai, ku
riuos mes rimtai apsvars
tėm, kurie prote padarė di
delį įspūdį, mums visada 
greičiaus prisimena. Jei ko 
nors su atida prisiklausėm 
ir supratom, tai mes visada 
atsimename.

Pirmiau, negu kalbėsime 
apie atminties sustiprinimą, 
prie progos čia turime pri
minti, jog atidos ant dalyko 
atkreipimas yra pirmas ir 
būtinas reikalavimas atmin
ties tobulinime.

Nekartą mes gėrimės kito 
puikia atminčia, bet užmirš
tame, kad jis tik todėl gerai 
viską atmena, kad jis visuo
met atkreipia atidą ant ap
kalbamo dalyko, stengiasi jį 
suprasti ir neima kito daly
ko patol, pakol vieną nešu
lį ra n t a. T i r i n ė j i m a i paro
dė, kad “gabiausi” moki
niai daugiausia prie lempos 
sėdi ir mokinasi, kuomet ki
ti miega. Ir reika pripažin
ti, kad atidžiai besimokinant 
jų ir atmintis laikui bėgant 
pasigerina. Todėl darbštu
mas ir kantrybė gali net ir

atgaivinti, t. y. atsiminti. 
Žinoma, mes čia supranta
me, kad materiale permai
na yra labai, labai nežymi, 
nematoma, bet turime da- 
leisti, kad ji vis-gi yra pa
daroma. Ir šitas yra fiziš
kas atminties pamatas. 
Mes tikime, kad kiekvienas 
įspūdis, kiekviena musų 
mintis smegenįse tampa už- 
rekorduoti ir tam tikrose 
fiziškose sąlygose gali būti 
atnaujinami, pasak Dr. Be- 
neke “kiekvienas įspūdis pa
lieka žymę, tikrą fiziologiš
ką žymę, kuri gali būti tin
kamose sąlygose atgaivin
ta.”

Musų pajautimai tobuli
nasi, jei jie tinkamai lavina
mi. Muzikanto ausis, me
džiotojo akis ar chemisto 
liežuvis bei uoslė yra daug 
jautresni, bet sykiu jie lavi
na ir kitas kūno dalis, pv., 
muskulus. Išlavinti tokiu 
budu greičiau ir aiškiau 
smegenims įspūdžius per
duoda ir smegenįse užtat 
pasidaro gilesni įspaudimai 
— tada atsiminti yra leng
viau. Bet be pagelbos mu
skulų, kaulų, odos tie pajau
timai negalėtų vystyties; 
jie negalėtų smegenims per
duoti įspūdžius taip tvirtai 
ir aiškiai. Ot delko mes ir 
sakėme, kad kiekviena kū
no dalis dalyvauja atsimini
mo akte; ot delko mes ir 
skelbiame fizišką pamatą 
atminties.

Briedžių Antanas.

Kiauliena, už 100 s v.:—
20—40 svarų ........... $12.50—14.50
40—60 svarų................12.50—13.50
60—100 svarų ........... 11.00—12.00

Bulves, beišeis .................... 1.65—1.95
Jaunosios bulves, guri) 2.25—3.50 
Saldžiosios, stalinė .... 3.00—4.50 

Daržoves:—
Burokai, didelė bačka ..3.50—5.50 
Kalafioi 
Agurkai 
Salierai, 
Morkos, 
Kopūstai, 100 sv..............
Žalieji žirniai, gurbas 
Lima pupos, did. gurb. 
Salotos, galv. 2—1 tuz. 
Cibuliai, 100 sv...............
Stringbeans, gurbas .. 
Tomėtės, dėže, 10 svar. 
Grieščiai, statinė ....

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

Cukrus, už 100 sv.:—
Pjaustytas, II. and E. . 
Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus .........

MILTAI 
žiemkenčių kviečių— 

Patents .........................
Straights ........................
Clears ......................

Vasarių kviečių— 
Standard ....................
Patents .............................
Straights ........................
Clears ................................

Ruginiai ................................

Gyvulių turgus.

10-24 galvų. 1.25—2.25

2.00—5.00

2.00—3.50 
1.00—2.00 
1.00—1.10

2.00—6.00 
2.25—3.00
1.75— 3.50
2.75— 3,25

9.00—9.60 
3.20—8.75 
7.60—8.10

—10.00
9. .|0—9.75 
8.85—9.20 
8.15—£.50

patobulinti. Vienok apie tai 
bus kalbama vėliau.

ma, kad atminties vieta yra 
smegenįse, bet ištikrųjų tai 
kiekviena musų kūno dalis 
dalyvauja atsiminimo akte. 
Ką nors gerai atsimenant 
mes visada jaučiame pergy
ventą įspūdį visame kūne. 
Kiekvienas musų pajautimų 
laike atsiminimo pergyvena 
tokias pat permainas bei ju
dėjimus, koki buvo padaryti 
laike originalio įspūdžio 
p r i ė m i m o. Tiktai origina
liai judėjimai arba virpėji
mai prasideda pajautimuose 
ir eina smegenų linkui, o at
simenant viskas buna atbu-

Kaslink čia paminėtų vir
pėjimų, tai musų gadynės 
fiziologai pripažįsta, kad 
kiekvienas jautimas yra sa
vo rūšies virpėjimas; kiek
vienas mąstymas padaro sa
vo rūšies materialę parmai- 
ną musų kūnuose, ypač 
smegenįse. Ilgas žiūrėji
mas, ilgas, įtemptas klausy
mas, gilus mąstymas mus 
nuvargina — nuvargina vi
są musų kūną lygiai taip, 
kaip kad būtume kokį sun
kų darbą dirbę. Kodėl? 
Jau sakėm: kiekvienas jau
timas bei mąstymas yra sa-

mas. Ir nėra idėjos, kuri 
nepaeitų nuo kokio nors jau
timo. “Nėra nieko intelek
te”, sako J. D. Morell, “kas
nepaeina iš pajautimų.

Yra daug pamato manyti, 
kad smegenįse padarytos 
permainos laike mąstymo 
neišnyksta, bęt pasilieka, it

Hi iže luland Avė., Kampan Loomis ir 18-tos Gatvių. 
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS 

$600,000.00
Valetybi»ia Bankas su dideliu kapitalu arti jųsų narni 

Reituliariškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Associa
tion. žinoma <varancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir 
kad jie bus Urnokčli, kuomet jus pareikalausite.

Atdara Ketverge ir Subatos vakarais iki 8:30 v. vak.

Kalbama lietuviškai ir lenkiškai.

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus 

JAS F. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kasteriu*.

benta šiaip: galvijų ('a.
— 15,000; 
duodamos
Galvijai—

Jaučiai, 
Kiek menkesni ...........
Mituliai ........................
Stockers and Feeders. 
Veršiai, parinktiniai . 
Karvės, vidutiniškos . 
Buliai ...........................

2,500; avių 
kiaulių — 26,000. Paduo- 
kainos:

parinktiniai $10.00—11.80 
8.00—10.00 
9.50—11.40

6.50— 7.40 
7.00—8.75
5.50— 7.25
6.50— 7.50

Kiaulės—
Sunkiosios (240—400 sva

rų) .......
Vidui. (100-2
Lengvesnės
Paršai, geri

Avįs—
Mitules ....
Senės, geros
Avinai, geri
Erai1.............

10.40—10.65
10.35—10.50
10.00—10.50

. 11.90—12.40
.. 8.00—10.00

.. 8.00—10.25
.. 11.00—14.15

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus su didžiausia atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie

tuviška aptieka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių «nlit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisių
siu per expresu.

X. Sidlautskis
Aptlekoriu» ir .aviniuką.

SOUTH BOSTON, MASS.

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.

CHICAGO, Jan. 12, 1917 
Žemiau paduodamos produktams 

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

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

Oleo margarinas:—
Stalui ..................
Kepimui ...........

Kiaušiniai:—

Paprastieji firsts 
'Maišyti .............

Purvinieji .........

-a. * j**;,

... 38% 
37—37%

31—31%

16—18

.. . 48—49 
.. 43—44

. .. 36—39

30

22 %—23%
23 %—23% 
. 30—35
. 23—23% 
. 19—20

Suris:
Twins, svarui . .
Daisies .............

Young Americas
Longhorns .........
šveicariškas ... 
Liinburger .........
■Brick ....................

Paukščiai, gyvi:—
Kalakutai (svarui) .... 14—22
Vištos ................................. 15—18
Viščiukai ................................. 19
Antis ................................. 15—19
Žąsis ...................................... 14—16

Paukščiai, išdarinėti:—
Kalakutai (svarui) .... 28—29X
Vištos .................................... 17-i1^%
Jaunos vištos...................... 18—7*19

Veršiena:— /
50—60 svarų, svarui 14—14%
60—80 svarų,
'JO—100 svarų 
100—120 svarų 

Jautiena: No. 1
Bibs (svarui^ 
Loins .29
Bounds .13
Chucks 1
Plutos .1

—16% 
—17% 

No. 3

10%

Tai yra viena puikiau
sių lietuvių kalba iš
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 darbininkas su
tiks didžiausiu pasi
gerėjimu. j

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

Aprašyti visą šios 
knygos vertę čia nei 
negalima. Pasakysi
me tik tiek, kad ji pa
rašyta taip interesin
gai, jog pradėjus skai 
tyt sunku ir beatsi
traukti: skaitai kai 
kokia pasaką ir tuoPavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomis spalvomis.

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

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai,. ir jų nusamdytieji agitatoriai 
besistengdami trukdyti socialistišką darbininkų judėjimą, pliauškia prasimanę 
visokių nebutu dalyku 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 į kiekvieną priešų užmetimą mokės 
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 ir technikos žvilgsniu bus tikra lietuvio darbininko knygynėlio, pažiba. 
Stambios, aiškios raidės, daili spauda, gera gryna popiera. Ypatingai puikus kny
gos viršelių paveikslas, pieštas žinomo musų dailininko, p. Jono Šileikos. Tas 
paveikslas ant knygų viršelių spausdintas keturiais dažais.

Knyga turi 230 lakštų.
Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais tvirtais audekliniais apdarais, $1.
Užsisakykite tuojau. Pinigus siųskite Money Orderiu, ne kitaip. Geriausia 

iškirpkite šitą žemiau paduotą kvitukę, parašykite savo vardą ir adresą, įdėkite 
kartu su money orderiu konvertan ir siųskite mums.

NAUJIENOMS, Mėnesio........................................... Iflg
Chicago.
Indedu čia money orderj (CeH) ant aarno* ......... Prašau atsieti man knygą Socialia- 

mo Minties Blaivumas. Adresas:

...................................... .. • •
Vardas ir pavardė

P. O. Box arba namų No, gatvė ir miestas*

1840 South Halsted Street

ft /jy;,
• ■* ' 'a '

0 ' ‘ A. > .. . /
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viską Valstybinė Banka Amerikoje- jam

tarp pai’iųA jonų.

807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

of Lakei bet visur.o
suši

duoti naujiems trustisams. Tik

prasimanymas

inigais peršamų žmonių vienas

d ar v
ti kunigų ir bažnyčios, o lik rci-

i

kunigu

Lmingų domų štai j ka.

jai perspėti žmones nuo nekuriu ||5Y5TEn
Teatras - Muzika y

tupi būti renkami parūpi jonais,

JUOZAPAS PAULAUSKAS

nariai, kurie norėjo surasti lei-

WALTEH F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
7» W. Monroe St., Room 1WV.

Chicago, III.
Phones Central 6107 Ir 6108

Žinoma. tame

i Metropolitan State Bank
EXAMINATION BY X-RAY

t

TOWN OF U

GERAS PELNAS
Tiems kur taupo pinigus

ir. Mgens 

sako vyrams 

NEDARYKIT KLAIDOS

A. Oiszewskio Banko
Depozi toriams

“Draugo nr.

geriems parapijom 
<!iems katalikams 
niui ir Legnugari 
pažįstu nuo senai

Klausimas kįla, kodėl
C •

s” taip besažiningai >

parapijos klebonas it* 
“Draugo” vra vieno 1

pagelba ir musų klebi

teikia tik vienus par:

kimi-
geliui nesigaili pinigų - - mat, 
jis visomis teisybėmis ir netei-

aitifcv
»nrp r

Drau- 
brukanias 

<tykai prie bažnyčių.
Dabar pažiūrėkime kodėl kį-

pi jonų.
Kaltė visu savo sunkumu gu

la ant klebono, tš klebono bu
vo pari’ikalauta pateisinamieji 
dokumentai naujos bažnyčios

lo viso, drįstama šmeiž- c

vardus. Mes neeasme 
Mes esą me Įgalioti vi- 

parapi jonų milingu

mes galimi* 
i nutarimą 

su jų parašais, kurie įgaliojo

Sausio mėnesio bėgiu 40,000 šio banko depozito
rių gaus savo regulerius pusmetinius procentus. 
Procentų suma, kuri bus depozitoriams išmo
kėta už pereitus šešis mėn. siekia $149,000.00 
$298,000.00 buvo išmokėta procentais šio banko 
depozitoriams per pereitus metus.

Nuo pat savo įsisteigimo, per 37 
metus, State Bank of Chicago be 
paliovos mokėjo procentus savo 
depozitoriams. Ir šiandie šis ban
kas yra vienas tvirčiausiųjų. De-

talu ir perviršiu $5,000,000.00.

SUBATOMTS Taupomasai Skyrius atdaras 
VAKARAIS nuo 6 iki 8 vai.

STATE BANK of CHICAGO
Vienintelis miesto bankas kame 

lietuviškai kalba.
a Salle ir Washington Sis. Priešais City Hali

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

T Padėkite savo taupomuosius pinigus į tvirtą vietinę lietuvišką D 
? Banką, kur žinoma gvarancija yra, kad jųsų pinigai yra saugiai A 
U padėti ir kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite . J.

♦ 3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. U

g Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidčjiinui dėžės. T
d Atdara Utarninko, Ketverge ir Subatos vakarais iki 9 vakare. į

jonai gali išsirinkti iš savo tar
po trustisus, kurie prižiuręs,

Gaukite tikra gydymo iš

mni. Mtprantamns uaiKlas, mes 
nenorime lu Iruslistu, kuriuos €. *•.
mums perša ir nori išsirinkti

ukcucs. Vienas 
buvo vyčių kuo- 
>. Dabar “Drau-

sausio 7 d. Man norisi 
ar tamsta skaiteisi su :

1 ikras parapijomis — 
žilas.Senelis.

PRAKILNUS VAGIS.
Trjs apsiginklavę vyrai inejo 
Charles A. Tolmano saliuną 

l ir pradėjo 
Iš saliuninin-

dėta kraustyti kišeniai kostu- 
inicriams, vienas plėšikų 
tomai, va d 
draugus: “

savo 
juos 

eina: 
jie biotini žmonės, jie turi sun
kiai užsidirbti sau pragyveni- 
ma.

. .Mano Specialiskumas: Gydyti, 
nors Kiti Atsisakė Gydyti.

Gavęs mokslišką laipsnį vie
noje pirmutinėje Medikališkoje 
Kolegijoje. Medikąlišką mokslą ir 
išsilavinimą įgijau New Yorke ir 
Philadelphijoje ir įgijau paveliji
mą gydyti jau ji nuo Illinois State 
Board of Health, June 30, 1899.

pinigus. Dauguma daktarų a- 
tsfsako gydyti del to, kad jie 
neturi reikalingų ofisui įrengi
mų arba patyrimo suradimui 
tikro ligonio stovio iš pradžių.

Moksliškai pritaikytos meto- 
dos gydo veislišką kraujo už- 
nuodijimą, aštrų ir chronišką 
užsikrėtimą, Urinariškas ligas, 
silpnumą ir nerviškumą.

Jeigu jus peržengėte gamtos 
įstatymus, jus neturite mąstyt 
apie apsivedimą iki jus galu
tinai išsigydysįle.

Lietuvių UNIVERSAL STATE BAN
KAS jau yra suorganizuotas ir atsidarys 
tuojau kaip tik visi pinigai už paimtus Še
rus bus sumokėti.

Tuojaus po atidarymui Universal State 
Banko bus šauktas A. Oiszewskio Banko 
Depozitorių susirinkimas, kad perkelti A. 
Oiszewskio Banko depozitus į naują Uni
versal State Banka.

w r ea Ar jus mokate nuodėmes už jųsų praeitas dienas?
Ar jus jaučiatės miegųstas, nesergąs, bet pamaži 

y j einančiu atgal? Jus nesate žmogus, koks jus bu
vote. Jums stokuoja spėkos ir energijos pirmųjų dienų? Jus ži
note, kad su jumis negerai, dargi jus abejojate, — nemėginkite pa- 
sigelbėti palįs — atidėliodami iš dienos į dieną. Leiskite man per
sergėti jus. Pasirūpinkite patįs pakol dar ne vėlu — jieškokite 
specialio, moksliško gydymo ir patyrimo fo laimingo, energiško ir 
malonaus jautrumo sveikatos ir sugrįžimo sveikatos. Ateik ir 
duok man parodyt jums ir pertikrinti jus geromis pasekmėmis, 
kurias aš įgijau, Tikrai tas yra Jųsų reikalas tai daryli. Aš ne
noriu nė vieno peno jūsų pinigų iki aš galutinai apgalėsiu jus ma
no specialiu gydymu ir geru darbu, kurį aš suteikiu silpniems, pa-

MANO DYKAI Bakleriologiškas ir X- 
Bay egzaminavojimas parodys tikrą 
stovį jųsų vidurinių organų. Ne spe- 
liuojantis darbas, žemesnės mokestis 

negu bile specialisto.
i? X RAY ANO HIGH FREQUENCY 

TfCHNIQUE Be skaus- r
mo, pavo-

sugaišimo <
laiko nuo 

i darbo.
Administering pl^improved 

n 600 For Blood 14>i.vo»i____

Dr. I. W\ Hodgens
35 So. Dearborn Str., Crilly Building. Room 208—209, 2-ras auk
štas, Kampas Dearborn ir Monroe Str., Chicago, Ill.

B

DR. C. H. HAIR
SPECIALIST AS

moterų. Dak- 
valdiška tar- 
ir pažinimą

Gydo įvairias ligas vyri) ir 
taras sako: Mano 17 metų 
nystė davė man patyrimą 
daugelio sunkių atsitikimų, kuriuos sunku 
buvo pergalėti kitiems specialistams. Nau
dojuos naujausiomis franeuziškomis, voki
škomis ir itališkomis inetodomis, o taipgi 
ir amerikoniškomis, kurias išmokau šioje 
šalyje. Mano speciališkumas yra pasek
mingas gydyme užsisenėjusių, chroniškų, 
paslaptingų ir privati&kų ligų, užnuodiji- 
mo kraujo. Geras sutaisymas vaistų del 
kraujo. Valo greitai kraują. Prašalina 
viso kūno užsistovėjimus, jeigu turite. 
Jeigu turite pilve, šonuose, kryžiuje skau
smą, širdies mušimą, kojų ir rankų pra
kaitavimą, nemalonų kvapą 
greitai prašalina.
Bakteriologijos Laboratorija ir X-Ray spi
nduliai Roentgeno atras tikrą priežastį 
jųsų ligos. Egzaminavimas ir patarimai 
dykai, nežiūrint ar gydysitės, ar ne.

DR. C. H. HAIR
Motor Bldg.

Paimk elevaterj. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe. 

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

visa tai
Mano pilno rinkinio

Dykai Patarimas Vyrams ir Moterims
Trumpam laikui Dr. BOSS suteiks patari

mą, cxaminaciją ir vieną gydymą dykai vi
siems sergantiems žmonėms, kurie priims šį 
gausų paaukavimą. Tie, kurie turi NEBVŲ 
KEBLUMUS, VIDURIU IR KEPENŲ BET
VARKE, INKSTŲ, PŪSLĖS IR ŠLAPINIMO
SI LIGAS, KRAUJO BETVARKES, ŠIRDIES 
LIGAS, REUMATIZMĄ, ODOS LIGAS, VO
TIS ARBA ŽAIZDAS, CHRONIŠKAS LIGAS, 
SILPNUMUS ir kitus padėjimus reikalaujan
čius specialio gydymo, yra/jpecialiai užkvie- 
čiami ateiti. Silpni, nervmi, sergą ir suirę 
vyrai yra sugrąžinami į s! ėikatą Dr. Ross’o 
kuogeriausiu gydymu ir atydžiai pririnkto
mis gyduolėmis. Serganti žmonės, neatide- 

liokite, bet tuojaus eikite pas Dr. Ross ir kalbėkite su juo apie sa
vo reikalą. Dr. Ross’o gydymo metodos, kaip juo vartotos laike jo 
dvidešimts keturių metų praktikos buvo įrankiais sugrąžinimo tu
ksiančių žmonių į sveikatą. I£įk pas užtikimą daktarą ir buk išgy
dytas. šimtai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suvienytų Valstijų

Didžio ji Opera.
Irnslisthi Imi būti ETAOINW

budu nuplėšei visoms

DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN GATVĖ, KAMPAS MON
ROE, CHICAGO, ROOM 506 ir 507 CRILLY BUILDING. 

PAIMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.
Ofiso valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Ne

dėliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. dieną; taipgi Pancdėlio, Serc-

sausio
ir bažnyčios?

Dailės Mokykla
MOKINU mišrus, moterų, vyrų ir vai

kų chorus. Išmokinu dainuoti solo, due-

oktetus. Taipgi režisieruoju veikalus.
DUODU privatiškas lekcijas lavinimo 

balso, piano, vargonų, smuikos ir mandali- 
nos. Valandos ir ofisų vietos sekančios: 
Pancdėliais — Roąelande, 10635 Edbrooke 
ave.,l-mos lubos; nuo 4 iki 9:30 vai. vak. 
Seredomis — West Side, 2512 Blue Island 
avė., 3-čios lubos; nuo 4 iki 9:30 v. vak. 
Gyvenimo vieta — 3146 So. Union avė.

STASYS TURSKIS, Mokytojas.

Kituose teatruose.
Blackstone, GO E. 7lh st.: “Ma

jor Pendennis”, drama.
Cohan’s Grand, 119 N. Clark: 

“Uit-thc-Trail Holliday.”
Garrick, 64 E. Randolph: 

“Robinson Crusoe Jr.”
Imperial, 2329 W. Madison:
“The Girl He Couldn’t Buy.”
National, 6221 S. Halsted st.:

“That Other Woman.”
Olympic, 165 N. Clark: “His

Powers, 124 W. Randolph: 
“Bumerangas.”

Princess, 319
ing Sister

S. GMi: “Fiįc-

Persamdau automobilių ant kiekvieno pa
reikalavimo, dieną ir naktį. Reikale kreip
kitės šiuomi adresu:

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

, » H H

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose, taip 
ir civiliškuose teismuose. Daro visokius 

dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 30. HALSTED ST
(Ant trečių,lubų)

Telephone Drover 1310.

Miesto Ofisas:
127 N. DEARBORN ST. 

m/ Rootit 1111-J3 Unity Bldg.
Telephone Central 4411.

Ant šio susirinkimo visi A. Oiszewskio 
Banko depozitoriai atsineš savo Bankines 
knygeles ir išmainys jas ant knygelių nau
jo Universal State Banko, su kuriuomi jie 
galės savo pinigus atsiimti, arba laikyti na
ujame Universal State Banke. Į susirinkimo 
salę bus leidžiami tik tie kurie turės A. OL 
szewskio Banko knygeles. Todėl pasirūpin
kite visi pirm laiko turėti savo bankines 
knygeles po ranka, nes be knygelės niekas 
negalės salėn įeiti nė pinigų reikalauti.

Kad ant šio susirinkimo galėtume visus 
depozitorius pakviesti, tai malonėkite visi, 
kurie permainėte savo gyvenimo vietą, pa
duokite mums savo naują adresą. Kam pa
ranku — ateikite į musų Banką adresą per
mainyti, o kam neparanku ateiti, tai iškir
pę šį kuponą prisiųskite mums pačtu užra
šę ant jo savo naują adresą ir knygelės nu
merį, kad mes galėtume jus ant depozito-

A. OLSZEWSKIO BANKO DEPO- 
ZITORIAUS NAUJAS ADRESAS.

Vardas ir pavardė
Adresas

Knygelės No.

Paskubinkite adresus prisieti, kadangi 
susirinkimas gali but netrukus šaukiamas.

A. OLSZEWSKIO BANKAS
3252 So Halsted St Chicago, III.

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

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, 11L

Metinis Susirinkimas
SU PRAKALBOMIS

Lietuvių bučernių darbininkų įvyks 
NEDĖLIOJĘ, sausio 14 d. 1917 m., 
1 vai. po pietų. T. RADAVIČIAUS 
SVET., 936 W. 33-rd St., Chicago.

Draugai—malonėkite kuoskaithil
giausiai susirinkti. Taipgi kurie dar 
nesugrąžinote tikietų nuo baliaus, 
meldžiami sugrąžinti šiame susirin
kime. Kviečia KOMITETAS.

PIASTER

Mokykls kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškųaprėdalų

Mutių Histema ir ypatli- 
kas mokinimas padarys 
jua žinovu u trumpą lai
ką.

Mea turime didžiau:»iu» 
ir Reriftuaius kirpimo— 
designing ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksime 
praktišką patyrimą kuo
met jus mokysitės.

Elektra varomos m?iši- 
nos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkvieėiami 
aplankyti ir pamatyti 

___________ _ musų mokyklą bile lai
ku — dieną ir vakarais ir gauti speciališkai 
pigią kaina laike šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jųsų mierą — bils 
stailės arba dydžio, iš bile madų knygos.

, Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KA8NICKA, principals, 

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

IŠMOK BARBERYSTES 
AMATĄ.

Viskas sulig naujausia mada. 
Mokestis $25. Inrankiai duo
dami. Algos mokamos.
TRI-CITY BARBER COLLEGE 
819 S. State St. ir

606 W. Madison'st.
CHICAGO, ILL.

Vyrišky Drapany Barbena
Nauji, neatimti, daryti am užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$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, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $&00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SL. Chicuo. DL

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS . 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdalus. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dieną arba vakarais 
del jūsų parankunio. Už $18 
išmokiname jus siut visokiu! 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

> o '«■».'

S JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

A Ruimas 902-904 National Life BWg.,
5 29 So. Ln Salle St., Chicago, HI.
Q Tel. Central 6890-6891. Atdara: Ut*r-.
6 rinko, ketvergo ir subatos vakarai* nuo
W 6 iki 8 va), vakare, po mimerha:
Q 1666 MILWAUKEE AVE., Chlcj»jr<», DL 
fe Tai. Humboldt 97.

Garsinkis ‘Naujienose’
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COFFEE
19c

ARBATACOCOARYŽIAI

22nd 8tW.

apleist miestą. Kam reikalin

r
1729 Clifton Ave.

ta,

Kreipk
PABSIJ)U()DA du puikus lotai ant

nupirksi

CMKMBKMBbr -«* ’Sk?-mnb* jwmtW' •

Telefonas Canal 37)7

(’h ieago.

lietuviu.

3601 Emerald Ave. Chicago, III.

PAILSI 1)1'ODA kampinis saliunas

Ateikit nedėlioj

Chicago, 111.

1878
2054
1045
1610
2880

PARSIDUODA 
riems kambariams.

1102

SOUTH SIDE 
»032 Wentworth 
8427 8. IlalsUd 
4729 S. Ashland

I

ic etu- 
lauji,

knygų kaip 
turinio; vi-

Geriausio* 
rųAies, 10c ve 
•tos, parsi
duoda uJ

PARSIDUODA pigiai puikioj vic- 
i restorano biznis, išdirbtas nuo

906 W. 35th Place,

kafp 
didelius sie- 

kišen irius laikro- 
'8 rųšies iie-

padarom pagal 
Grasiausias 

Britvas, Fei-

3316 W. 381 h St.,

w.
R.
S. 
w

lietuvių apgyventa.
du lotu. PHEL

•y
1—irr illiitiiąĮH

senai. Apgyventa ■lietuviu, ir lik ji 
viena šioj apieiinkėj randasi. Bus 
parduota urnai. Pardavimo prie-

AN T PARDAVIMO saliunas su na
meliu arba be namo. Greitu laiku. 
Geroj vietoj. Biznis gerai išdirbtas.

<_reriau8i* - - 
innkea, nuly- | p 
tink su bent | iŲ 
tokia, «v

pirksite, parduosiu labai 
M. Tapurauckienė

Priimniau-
ita, Gvantn* A fl 
luotą, vert^flli P
0c parsiduo U

ia po....

stovyje. l’amatyK šią suualą arua 
nedėlioj — Geriausiu paaukavimu 
paimsi jį.

PHELAN. 3802 S
Kampas

U ARSI SAMIOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c.......

SVIESTAS
Geriausios 

imctonos. ge- _ ą 
‘resni®, neg. n 1 p 
kur jus ga- M* I U 
lit gauti ..

Choras persikėle nuo Bridgepor-

Klimavičiaus. Pardavimui

PRANEŠIMAI. Kas jį žino

Chicago. III.

vaikinas

nu

ROSELAND.
Randai

(Ji ieago, III.

Reikalavimai

PRANEŠIMAI.Pilis,

i j < *s t' n i'on

Chicago.

mirtis

prie

in alone-

susirgo

prus

j ■

Ai-MRHHmMhMmI

Turiu svarbą reikalą.

kamba- 
18-tos, 

apielin-

mieko dirbtuves.
255<8 Blue Island

1644
1886
2612
1217
1882
1818

WEST SIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
W. Madison St. 
W. Madison St

metų amžiaus, 
mis.

NORTH BID* 
; 468 W. DIvUi<m 

720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 

1 1244 Lincoln Av. 
I 1418 N. Clark

st is pardavimo 
KIRDY.

PARSIDUODA geras saliunas ant 
18-tos ir S. Ilalsted St.,

P. A. Paliulis,
Phone Canal 1995

alstijos nemokamas Darbo Biuras 
reikalauja daug darbininką 

Chicago jo ir kitur.
Valstijos nemokamas Darbo Biu-

5 prie Gordon lyderio
6 mašinistą

jo kambario setą ir tt. Taipgi gero 
tono pianą. Puikiausią kalbamąją 
mašiną. Rakandai bus parduodami

PA ILSI DUODA saliomis į trumpą 
iką. Priežastis pardavimo — sa-

1520 N. Western Ave.
1-mas FLATAS arti NORTH AVE.

W. Chicago Av. 
Blue Island Av. 

North Av. 
Halsted St 

Halsted 8t 
12th St

geistina su maudyne, 
jeporto ir West Sides

ATEIK TUOJAUS
Apleisdamas miestą parduodu sa

vo puikius 5 kambarių rakandus vi
sus sykiu ar atskirai, vartotus 3 mė
nesius, skurinį seklyčios setą, da-

ant Town of Lake — 45 ir Her
mitage

mis atdaras. Laisnis š56ll i melus.

PARSIDUODA pigiai anglių, ex- 
eso ir išvežiojimo biznis. Prieža-

PASIRANDAVOJA bizni 
su gyvenamais kambariais, 
yra barni", beizmentas. 
menes v į e. 
718 \V. 31 St.

PARSIDUODA saliunas iš puii*- 
žaslies nesutikimo pusininką. Nuo 

seno įsteigta viela prieš McCor-

sausio 1 I d., “Mil- 
svetainė ji

■»-.M'. '■

Prie to 
ida $25

9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyveni-

Nes mes uilu.kom geriausią tavorą 
visokios rųŠies, kas tik priguli prie 
Vyriškų ir Moteriškų del apsirėdymo. 
Naujausios ir vėliausios mados čeve- 
rykus, visokios rųŠies marškinius, skry
bėles, kepures, kalnierius ir viską, kas 
link Jaunuomenės apsiredymo.

Taipgi laikom “JEWELRY, 
visokius auksir.ius daiktus 
nin:us laikrodžius,
dėlius, lenciūgėlius, visokį 
dus Aliubinius 
užsakymą labai pigiai, 
spilkutes, geriausio darbo 
liūs (Strap) arba pustus.

Taipgi laikome daug 
svietiško taip ir dvasiški
sekios rųšies popieros del laiškų raly 
tno ir geriausius muzikališkus instr 
mentus galima gauti pas mus.

Mes taipgi patjs esame senai p 
kuo jaučiais muzikantais.
I mus,, o mes užganėdinsime kiekvier

PARSIDUODA didelis pianas. Sa
vininkai apleidžia Chicagą, todėl, 
įeigu kas nors greitu laiku pirks,

Pranešimai
(FABAKlt A.—-Draugijų pranešimų. «Keibiame 
b* flimnke.fi** PraneAimm betm fur au» 
•■Mnodami ii vakaru. laiikrHu arba telefonų, 

pačią dieną, kada vpausdmamaa 
nebegali but Idžti. — “Naujiem"

forumo salėj, 
N. Robey si. ir Warren avė., 
kalbės Andre Tridon, iš New 
Yorko. Kalbės apie Mcxikos 
dalykus, apie Mexikos žmonių 
kovas ir siekinius. Jis mat il-

HI ŠKAU DARBO bučernej už 
cdėją, arba pirmarankį bučerįi.Tu- 

i riti 28 metus patyrimo. Suv. Valsti
jose išdirbęs bučernėse 18 metų. Ka
lbu 8 kalbas. Jeigu kam reikalingas 
lokis darbininkas, meldžiu atsišau
kti laišku į “Naujieną” Ofisą No 13.

Chicago, Ill

REIKALAUJAMA operatorių prie 
sijonų. Pastovus darbas. Gera mo
kestis.
2134 W. Division St., Chicago, Ill.

PRANEŠIMAS 
DAINININKAMS. Be to, dainuos p-le Alice Cra

mer.

Pajieškau dviejų (įrangų: Lado 
Zavė, Salų parapijos, Pankiškių so
dos, ir Antano Baleišio, Kamojų pa
rapijos, Rabi ii] sodos.

Tetras Tumonis,
400 Wealthn St. Grand Rapids, Mich

“REIKALAUJAME.: Pirmos klc- 
sos nudirbėjų, smilkytojų, lakuoto
ji], paliruotojų, mašinomis ir ran
komis trynėjų. Platesnių žinią kas- 
link algų ir tt. rašykite į St. Jo
seph Furniture Co.,

ST. JOSEPH, MO.”

Typewriteriai Už Pusdyke 10? JBį Ha ipi
Kiekvienas gali įgyti naują M ESSM SI® M

“rebuilt” typewriter] (rašomą C į|| įĄ Brui
mašiną) su lietuviškomis rai- ęJ B W
domis (akcentais) už $25. 
Brangesni už $35 ir $40. Oli
ver, Remington, Underwood,

savo laiškus su typewriteriu 
gražiai, aiškiai ir švariai. Kož- 
nam reikalinga. Puiki proga 
korespondentams, agentams ir 
kitiems. Pristatau į visas A- 
merikos dalis. Rašyk:

J. A. CHMIELIAUSKAS Į
521 Fullerton avė. Chicago, Ill.

Mwet. — Blackhawk ir Noble 
gatvių. Da važiuoti galima Nor- 
.th Asnland, Milwaukee ir I>ivi-

jfcftekvienų nedėtos ryta. Pra-
jižia 10 vai.

Sausio 14 d. jau bus pinna 
ft*epeticija Pulaski Park svet. 
^dainininkai malonėkite pribūti 
fcdku. J. Jankauckas.

SUVAŽIAVIMAS
II APSKR. S. L. A.

vai bei valdybos nariai, malo- •/
tiekite pribūti laiku. Nes šia-
-ine suvažiavime bus labai daug

Jungtines Tarybos susirinkimas

APSISAUGOKITE

namu ir apleido Di

Ils John Smith.

Oak St., De Kalb, Ill.

mano

P. LIETUVOS DRAUGYSTES 
NARIAMS ŽINOTINA.

stos metinis susirinkimas i vyk

(1900 S. Union avė.).
Drau gai, malonėki 

kyti, nes turime daug
atsilan-

Visi nariai malonėkite

J. Zurkauskls, raštininkas.

PROTESTO 
MITINGAS.

rengia masinį susirinkimą, 
ris įvyks Meldažio svotai 
(2242 W. 23rd PI.), nedė 
sausio 14 d., 1 vai. po pietų.

Kalbės

lioniene.

re

maisto ir kitų gyvenimo

Komitetas.

Nuo nedėlios po pietą, sausio 
14 dienos, ir per visą

Mother Macliree
Machree duktė, 
kurios autorium yra EdXvard E

Motinos

ir

org.

į susirinkimą

metini susirinkimą sausio 13 d.,
4 V

nau :i \;ii(i\- t f %,

molums, o

Choro valdyba.

ROSE LAN 1) IEč HJ ATY DA L
Boselando Kensingtono

PRANEŠIMAS.
L. Moterų Progrcsy visko

Sus. 9 kuopos mėnesinis susirin- 
sausio

Ke-

Režisierius p-ni
M . Dunduliene. Viršminėtos

atsilankyti visos nares,

Halsted

A. MisČikaitiene.

SIDE PEOPLE’S 
FORUM.

Pajieškau seserų: Marės ir Kas
tulės Blažaičiučią. Marė ženota, po 
vyru Skučienė, ar Lobikienė, paei
nu i. Suvaiką g., Marjanipolės pav. 
Juodbudžio kaimo. Judvi pačios ar 
kas jas žinot, malonėkite atsiliepti.

Viktorio Genis, 
dina St., \ Chicago, III.

Pajieškau Jurgio 
'Turiu svarbų reikalą, 
šaukti. J. Matuzevičius,
313 Wealthn St, Grand Rapids, Mich

bio 13, 1917

vaiso. Kauno gub., leisią pav., Alse

MOTERIS su 1 melų kūdikiu pa- 
jie.ško namų darbo prie šeimynos 

\ų. A. 'Tamošaitienė
501 h Pl.. Chicago.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianą su 25 m. gvarancija už $ 115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $50.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint

PA ILSI I )l 'ODA 2 kampiniai 
ell ir I l-los gaivią Pric- 

savininkas tuojaus aplci-

3 13 I
nalninką kitokiems darbams.

*xa daugelio darbininką prie įvairią- 
ivairiausią darbu į fabrikus ir dirb
tuves. 'Taipjau ūkio darbams.

Vaiky skyriuje reikalaujama dau
gybės vaiką visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 metą, dirbti leng
vesnių darbą dirbtuvėse, ofisuose, 
oasiuntinėjiinui, mokinties įvairią a-

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginų įvairiems da
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, namą 
tai hiii. niovėiu. skalbėją ir k.

RE IK A 1 , A U JAMA: 1 >< n k ( s 
dešimts skaisčiu merginų dirbti 
prie “Sausage Casings.” Bas

puikiausios dirbamosios vietos,

OPPENHEIMER
CASINGS ( O., 1020-8 West 36th 

Chicago.

REIKALAUJU bueeriaus, atsaka
nčio savo darbi*, mokančio kalbėti 
lietuviškai ir angliškai. Gera mo-

3651 Wallace St., Chicago.
M. PILDZl S, Tel. Drover 9754

REIKALAUJAMA žmogaus patai
symui namo po N 516 \V. 33-čios 
galv., ir imli mokesčius už randą 
arba pirkti nuosavybę už pusę kai
nos ant lengvu išmokėjimų.

S. R. HARBIS and COMPANY 
Room 705, 5 N. La Salle st., Chicago 

Telephone Franklin 1163.

REIKALAUJAMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reik liaujama ci
garų pardavėjų. Atsišaukite į

kite tuojaus. S. Alekna, 
Chicago, Ill.

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

i švkite:

8URKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St.. Chicago. Ill.

REIKALAUJAMA — 2 patyrusiu 
scrap Iron Yard timsteriu, taipgi 5 
patyrusių pagelbininkų dirbti į 
scrap Iron Yard. Atsišaukite

H .ĮKALAUJAMA darbininką | 
rap Iron Yardą. $2.50 į dieną.

i A 4 X * A a . « J «

PARSIDUODA ant 50th

šais public school. Pardavimo prie
žastis: labai reikalingi pinigai. Už 
lai ir lotas bus parduotas pigiai.

to savininką — Ig. Kachinskas, 
930 W. 33rd St., Chicago, III.

GERA PROGA 
Seniems ir Jauniems.

Priverstas pigiai parduoti saldai
nių ir kitokių mažų daiktą štoriuką. 
Viela graži ir gražus 4 ruimai, o ra
nda pigi. Randasi tarp lietuvių ir 
lenką, prie pat didelės mokyklos, 
kampas N. Ashland ir 1602 Waban- 
sia avė.. Chicago, 111, Priežastis — 
du bizniai.

. PARSIDUODA pirmos klesos sa- 
liunas ir restoranas rusu ir lenką

913-15 Maxwell Šti Chicago.

Parduodu du saliunu labai 
geroje vietoji*, lietuvių, lenką ir ru
są apgyventoj. Kam reikalinga pir-

arba 1130 So. Canal St.,

PARSIDUODA: In dek savo pini
gus i namą, kur jie bus saugus. Ge
ras mūrinis Halas 12 kambarių. Ge- 
sas ir toilelai; didelis lotas ant iš-

$300 cash. Likusius mokėk mėne
siais: Atsišauk 
3108 Wallace Chicago.

DIDELIS namas 4 kambarių kiek
vienas fialas, maudynė, fįesas, elek
triką, garage. Kaina $2650; įmokėk 
$500. McDonnell, 
2630 W. 38 SI., Chicago, 111.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

TURIU paaukauti $165 seklyčios

mojo kambario sRilą ir 6 krosus, už 
$21). Karpei as $10. Komodos,gra
sinės lovos, paveikslai. fięonkos.

$800 Grojantis Pianas už pipiną pa
siūlymą; $225 vietrola ir /rekordai
— UŽ $50.

Vartoti vos 90 dieną.
3019 Jackson Blvd., artj/Kcdzic Ave.

GERA PROGA GJ»?AM KRIAUČIUI 
Parsiduoda giMtai ir pigiai labai 

geroj vieloj krjmičių šapa su visais 
intaisymais. glauda pigi. Randasi 
prie Halsted 3r 18-tos gatvių. Atsi- 
š a likite:, A. j ' j\i pik a i t i s, 
4’936 So. Halsted at ., Chicago, III.

k Telcphoif Canal 837

PIRK SAU visas Plumbavoji- 
inui reikmenis tiesiai už “who
lesale” kainas. Mes parduosi
me visiems.

LEV1NTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

1637 AV. Division st., Chicago, 
Cor. Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

ROCKFORD, ILL.
Labai pigiai parsiduoda stu

Tik 1 metai kaip statyta, 28 
x24, puikiai išmurintas skle 
pas; 8 ruimai su elektros 
šviesa.

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesoss
KORESPONDENCIJINIS SKYRIUS.— Kiekvienas gali išmokti 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iš lekcijų sutaisytų 
vpač tam tikslui. Šis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalinis, bet neturi progos lan- 
kyties j mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaus; indek dxi markes prisiuntimui 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti | musų mo
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskilą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamokslių 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantiems 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 7.31 W. 18th St., ir 1741 W. 47th St.

Laiškus adresuokite American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicago, III.

Kampas

ŠIS NAMAS TURI BUT PARDUOTA
2826 W. -10th Pl. Pamatyk In na

mą ir duok kainą. Puikus dviejų 
ilalii medinis namas, šeši kambariai, 
raudos $36 mėnesyje, ant penkias
dešimties pėdu žemės. Puikiame

PARSIDUODA visokios rąšies na
minių rakandų, naujų ir senų, 20 
vargonų ir kitokių muzikų. Kaina 
žema. Prist atom į namus.

ANTANAS BOČKUS, 
1813-1815 Lake St., Melrose Park, Ill.

PARSIDUODA namas medinis ant 
dvieili pagyvenimų po penkis kam
barius. Raudos neša $26 dolerius į 
mėnesį. Trumpu laiku parsiduoda. 
Priežastis — savininkas eina į biznį. 
Atsišaukite tuoj šiuomi adresu:

PAILSI DUODA trijų krėslą barbe- 
rnė, viskas intaisyta po naujos ma
dos. Biznis išdirbtas nuo daujJ 
mytu. Parsiduoda labai pigiai, už
tai kad savininkas turi kitą bizni. 
241 E. 115 SI., Chicago, ‘ill.

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

Arti Lake St.

O.

Phon®: Yards 4817
AKIŲ 8PBUlALdb*/fc.

Aki« iSegzamfiwiaojsiin DYKa 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare: 
aiu> nuo 10 iki 12 dieną.

4849 8. ASHLAND AVIS., kampu 47

GERIAUSIA LIETUVIŠKA 1
KRAUTUVE &

K. J. PIKEL BROS
718 W. 18th St.. ' Chicažo

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

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

AKINIŲ
Jeigu
Jeigu

Jeigu

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta Iš akiq, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga j krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, ♦ 
turi uždegimą akių,
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart !■ 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Sv. Vaitckaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių |jr 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
Zkkivi Specialistas
TRMYK1T MANO UžRASa

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Flatt’s Aptiekos 2-ras auritaa. 
Valandos: nuo 9 rvto iki 9 va. Ncdėliomis nuo 9 nito iki 12 dieni 

Tol. Canal 5335.

Jeigu

ŪAkTARAS(“) WISSIG
Specialises i.A||į m kraigus

uyau liffa* vyną ir mcicr% 
Meiicrint knip uisiscnčjutdon ir nciigydomua jm,

apcciantKai <ydo litras pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ui nuodą imą Kraują, HIea, 
litraa, iairdMa. reumatizmą, galvos skausmus, »kausmus nugaroje, kosėjimą, y«rltl4ę 
skaudėjimą o* pwdaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus Ugydyti, ateikite 11a b 
persitikrinkite, ką jis jums gaji padaryti Praktikuoja ver daugeli metų ir HgyU 
tuksiančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS nuo 10 ryto iki « rai. vhkmfu N •diliomis iki 11 tfhrtua. 
im B LIT K (BLAND AV®.. kaaap&a IB-tos gaU viriui ¥«L Caaal MM




