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Pasikalbėjimas puolusių 
moterų su kunigu. joj priimta rezoliucija, už

gerianti prez. Wilsono tai
kos lygos pienus.
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Kaizeris ketina šiandie, savo gi
mimo dienoje, paskelbti nau
jas, priimamesnes talkinin
kams taikos išlygas.

LONDONAS, sausio 27. —
Laukiama, kad šiandie savo 58 

skelbs naujas, labiau priima
mas talkininkams cent rali ij vai-

Žinios apie tai

žmones reikalauja taikos.

Gal dar niekuomet Italijos 
valdžiai nebuvo taip riestai, 
kaip pastaruoju laiku, nes 
žmonės vis labiau ir labiau 
reikalauja taikos. Valdžiai

papeikimų, ypač iš socialis
tų. Taikos ūpas labiausia 
apėmė šalies gyventojus 
nuo to laiko, kuomet Vokie
tija pasiūlijo taikyties. Itali
jos valdžia nenori atsimesti 
nuo talkininkų. Bet kaip il
gai įstengs ji laikyties prieš 
žmonių norą — nežinia. 
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MAIŠTAI RUSIJOJ.

BERLINAS, sausio 27.— 
Iš Stockholmo aplaikyta ži
nių, kad žemam jame Novgo
rode ištiko dideli, maištai. 
Daugybė žmonių areštuota. 
Visoj šalyj neramumas, de- 
monstrajos. Policijos page- 
Ibai šaukiama iš karės fro
nto oficieriai. Žmonės ypa
čiai nerimauja delei valdžios 
atidėliojimo sušaukti val
stybės durną.

Kad kam ko

degančioiš

81'

FRANCUOS SOČI AI AT AI 
REMIA WILSONO NOTĄ.

VOKIEČIAI LAIMĖJO 
PRIE VERDUNO.

DIDŽIOS BRITANIJOS IR JOS 
KOLONIJŲ VIRŠININKŲ 

SUVAŽIAVIMAS.

DUBLINO MAJORAS RE- 
VOLIUCIQNIERIUS.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KANADOJ.

NUOŽMUS MŪŠIAI PRIE 
RYGOS.
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NEW YORKAS,

OTTAWA, sausio 27. — Aug- 
li.jos premjeras Lolyd-Gcorge 
paskelbė, kad neužilgo ketina
ma sušaukti suvažiavimą visų 
Anglijos kolonijų viršininkų, 
taryboms karės reikaluose. Atėmė franeuzų tranšėjas, 

suėmė 500 nelaisvių.

t

DUBLIN, Airija. — Du
blino, Airijos sostinės mayo- 
ru išrinkta O’ Neil, kuris 
laike Airijos revoliucijas 
buvo areštuotas. Naujasai 
mayoras savo pasveikinimo 
kalboj užreiškė, jog jisai ne- 
remiąs žmonių, atvykstan
čių į Dubliną išnaudojimo ti
kslais. Po žodžiu “išnaudo
tojai” O’Neil turėjo omenė- 
je Anglijos valdančiąsias 
klesas.

Dar niekuomet Francijos ang
liai nebuvo taip brangus, kaip 
šiuo laiku.

sis Amerikos ambasadorius Ro
bert Bacon praneša, kad Pary-

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ

i e Iris savaites atgal ang
as kaštavęs $50.

Šatui ė A n g i 1 j os k ra n u s.

ėmė jį bombarduoti.

MRS. 'BYRNE LIGONBUTYJ.

Gimdvmo kontroliavimo skelbė- 
ja, penktų dieną badaujanti, 
nuvežta ligonbutin.

Mrs. Byrne jau penkias dienas

ubu tin. Ją prižiūri 
kuriam valdžios yra

rei-

MILŽINIŠKI STREIKAI
ISPANIJOJ.

PARYŽIUS. — Aplaiky
ta žinių, jog Sargossa mieste 
visuotinas streikas. Ištiko 
jau susirėmimų su policija. 
Policija užėmė fabrikus ir 
dirbtuves. Kareiviai valo 

įgatvekarius. i 
neišeina.

Barcelonos 
nutarė paremti 
streikininkus.

Laikraščiai

darbininkai
Sargossos

PARYŽIUS, sausio 27. — 
Francijos socialistai atsto
vų buto nariai, priėmė rezo
liuciją, kurioj reakilaujama, 
idant valdžia paremtų prez. 
Wilsono kalbą, pasakytą ne
senai senate. Rezoliucija, 
be to, reikalauja, kad vald
žia imtų rupinties taikos 
priartinimu.

550 ŽMONIŲ ŽUVO NUO 
ŽEMES DREBĖJIMO.

LONDONAS, sausio 27— 
Paskutinės žinios apie že
mės drebėjimą atsitikusį ant 
salos Bali, Malayaus archi
pelage, skelbia, jog žuvusių
jų skaitlius siekiąs net 550 
(Vakar buvo pranešta, kad 
tik 50 žmonių žuvo).

Doros mokytojai 
ir paleistuvystė.

SAN FRANCISCO, sau
sio 27.—“Ką jus rengiatės 
daryti su mumis?”

Penki šimtai puolusių mo
terų įsiveržė į Centralę Me
todistų Episkopalų bažny
čią užvak vak. ir kreipės 
su augščiau minėtu klausi
mu į kunigą Paul Smith, di
delį doros skelbėją, kurs nu
sitarė ar šiokiu ai’ tokiu bu
du išvyti iš savo parapijos 
apskričio puolusias moteris.

“Jei jus išmesit mus iš 
prostitucijos namų, kame 
mes palaikome savo gyvas
tį, ką jus tuomet darysit su 
mumis? Ar jųsų Dievas y- 
ra kitoks, negu jųsų arti
mų, jei jus vejate piktą J 
jųsų brolių miestą? Ar jų-’ 
sų krikščionybė nepavelija 
mums gyventi — mums, ku
rių vienatini gyvenimo šal
tinį jus rengiatės sunaikin-

Tai buvo keletas klausi
mų, kuriuos doramjam ku
nigui prisėjo klausyt visą 
pusvalanadį. Moters buvo de 

majoras Rolph tą dieną pa
skelbė, jog kunigo Smith’o 
norai, idant butų sunaikin
tos &iso raudop.uju.J- lempų 
distrikto įstaigos, liks išpil
dyti. .

Juoduose rūbuose, mažo 
ūgio moteriškė užėmė vietą 
greta kunigo.

“Aš užlaikau nupuolėlių 
namą jau aštuonerius me
tus”, tarė ji. “Ir nė vienos 
jus nerasite tarp musų, ku
ri nesutiktų apmainyti sa
vo paklydusio gyvenimo ant 
žmoniško darbo. Bet mes 
nenorim dirbti už $7 savai
tėje. Juk vien tik batų po
ra kaštuoja šiandie dešimtį 
dolerim

“Kiekviena mergina iš 
musų tarpo turi, mažiausia, 
po kūdikį. Aš pati esu mo
tina 14 metų dukters. Viena 
iš mano namų mergina yra 
motina ketverto vaikų. Tos 
moters myli savo vaikus, ir 
ne svarbu, kas yra tų vaikų 
tėvai, arba kas yra tėvas to 
ar kito vaiko. Bet jos par- 
davoja savo kūną paniekini
mui, kad užlaikius tuos kū
dikius.

“Taip, aš žinau, kur link 
veda musų gyvenimas. Aš 
žinau, kad skurdą, puvėsius, 
limpančias ligas siūlo jis. 
Aš mačiau kūdikius, kurie 
gimė akli, raiši. Aš žinau. 
Bet ką-gi jus rengiatės da
ryti su mumis? Vyti lau
kan, kad mes užplustumėm 
kitą miestą? Kodėl jums 
nestivaryti musų tuojaus 
prieplaukon ir užbaigti vis
ką susyk? O gal jus mano
te panaikinti piktą išvyda
mi nelaiminguosius?

O aš jums pasakysiu, kad 
Kalifornijos universitete, 
kame auklėjama jųsų šva
rieji sūnus, randasi daugelis 
vaikinų amžiuje tarp 20 ir 
22 metų, kurie yra nuolati
niai lankytojai mano namų. 
Tai ve kodėl aš užlaikau sa-

lekingo- 
jie joms

rius mėnesyj. ; Ji turi užlai- Darbo partijos konferenci- 
kyti savo motiną ir seserį. 
Kaip ilgai išliks ji švari? 
Kaip ilgai ji gali išsilaikyti 
švari? Ar žinot kas atsi
tiks su ja? Išpradžios ji už- 
reikš savo motinai, kad ji 
galinti parnešti namo dau
giau pinigų, nesą jai algos 
pridėta, ar kad:ji gavus dova 
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nų. Ir ji jau? bus viena iš 
musų tarpo, irį sakau, neuž
ilgo ji bus musu
rios braido purvuose ir ku
rias jus vardan krikščiony
bės spardote kojomis.

“žmonės, skelbiantis mo
ralybę ir palaikantis bažny
čias — ot kas Varo merginas 
ant slidaus k( 
mis algomis, k 
moka.

“Jus, pikto • naikintojai,, 
atkreipkite atidos taipgi ir 
į tas moteris, kurios bran
giuosius viešbučius lanko, o 
vaikais kurių tarnai rūpina
si. Tegul taipgi moters, be
sirūpinančios į bažnyčių ge
rove, pamėtai labdaringus 
darbus, o užsiima auklėji
mu savųjų sūnų, kad jie ne- 
vyliotųSįš kelife moterų.

“Taisykite piktą, gimdo
mą žemų algųįgydykit prie
žastis, kurios yaro merginas 
ant turgaus parduoti savo 
kunus godžiai
perka juos, neskelbkite 
karės nelaimingiems, be
ginkliams gatvės sutvėri
mams..”

Moteriškei pabaigus kal
bėti, kunigas nulenkė galvą 
ir užklausė, kaip daug jų 
turi kūdikius.

Kone kiekviena moterų, 
pakėlė ranką.

“Kiek daug jųsų nupuolėt 
del ti, kad negalėjot uždirb
ti užtektinai pragyveni
mui?” Visos iki vienai pa
kėlė rankas. Pusė moterų 
pakėlė rankas, kuomet ku
nigas užklausė, kelios iš jų 
uždirbdavo pirm puolimo 
mažiau, negu 8 dolerius sa
vaitėje.

“Kiek iš jūsų dirbtumėt 
už 10 dolerių savaitėje? Už
klausė pagalios kunigas.

Moters nusikvatojo. “Mes 
bandėme tai daryti ne kar
tą, dauguma iš musų”, atsi
liepė viena mergina, “bet to 
negalima atsiekti, jei ne
parduoti nieko kito apart 
musų darbo spėkos.”

BERLINAS, sausio 27.— 
Vokiečiai padarė ataką ant 
franeuzų tranšėjų prie pa
garsėjusios savu laiku kal
vos 304 (Numirėlio Kalvos), 
šiaurėj nuo Verduno. Ata
kavo 1,416 yardų fronte. 
Prancūzai neteko tranšėjų. 
500 franeuzų suimta nelais
vėn, jų tarpe 12 oficierių. 
Dešimtis kulkasvaidžių tai- 
jau teko vokiečiams.

Vėliau franeuzai kontra
taka mėgino atsiimt tas po
zicijas, bet jieiųs nepavyko, namo.

MANCHESTER, sausio 
27. — Vakar Darbo parti
jos konferencijoj, čia priim
ta rezoliucija, užginanti 
prez. Wilsono pienus sutve
rti tarptautišką lygą įvyki- 
nimui taikos. Rezoliucija 
priimta 699 balsais prieš 1.

ANGLAI SUMUŠĖ TUR
KUS KUT EL-AMAROJ..

Paeme 1,100 vardų tranšėjų.

LONDONAS, sausio 27— 
Kut-ELAmara fronte Ang
lijos kariuomenė paėmė 1,- 
100 vardų pirmos linijos 
tranšėjų. Turkų nuostoliai 
dideli ir žmonėmis.

1.149 LAIVŲ PASKAN
DINTA 1916 METAIS.

Naujų laivų tais metais pa- 
budavota 2,5000.

WASHINGTONAS, saus
io 27. — Praėjusiais . 1916 
metais pasiųsta dugnan iš
viso 1,149 laivai 2,082,633 
tonų intalpos, Gi tais pa
čiais metais naujų pirklybi- 
nių laivų buvo pabudavota 
— 2,505, viso 1,1889,943 to- 

intalposnu

TUO PALIUOSAVO.

Mexikos valdžia paliuosavo 
du vyskupu, Vilios šalini
nku.

WASHINGTONAS, sau
sio 27. — Suv. Valstijų už- 
rubežinių reikalų ministeri
jos užsistojimu paliuosuota 
du Mexiko vyskupu, areš
tuotu už priklausymą prie 
Vilios bandos. Mexikos val
džia visus villistus baudžia 
mirtimi, bet už kunigus ba-. 
nditus užsistojus galingai 
kaimynų valdžiai, jie tapo 
paliuosuoti. Ką tai reiškia, 
vadinas, priklausyti Rymo- 
trustan.

Vokiečiai ir čia ima viršų.
BERLINAS, sausio 27. — 

Vokiečių pranešimas skel
bia, kad smarkiausi mūšiai 
nesiliauja siautę Rygos fro
nte. Vokiečiai Aa upės sek- 
tore, o taipgi šiauriniam Ga 
licijos fronte paėmė dau
giau tranšėjų ir suėmė dar 
500 rusų nelaisvėn.

sausio 
27. — Samuel Barkin, savi
ninkas marškinių siuvimo 
dirbtuvės, kur gaisrui kilus 
žuvo 9 moters ir 4 vyrai da
rbininkai, pasiųstas kalėji
mam Laikas — nuo pusan
trų iki pusšeštų metų. Nu
baustas už tai, kad gaisro 
atsargos durįs buvo užda
rytos, delei ko. ir žmonės ne- 
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Smūgis Religinių Sektų 
Įstaigoms.

CHICAGO, Sausio 26.
Jeigu augštesnieji teismai 

pritars užvakarykščiam aps 
kričio teismo sprendimui, 
tai Chicagos ir Cook apskri
čio tikybinių sektų įstai
goms bus suduotas gana 
skaudus smūgis. Iš apskri
čio kasos, vadinas, žmonių 
pinigų, kas metai būdavo iš
mokama visokioms tikybi
nėms “labdaringoms” įstai
goms apie 200 tūkstančių do 
lerių. Nemaža kliūdavo ka
talikiškai įstaigai, taip va
dinamai Training School for 
girls, kurion Juvenile Court 
(mažmečių teismas) siųsda
vo kuo-nors nusikaltusias 
mergaites. Už kiekvieną 
tokią mergaitę įstaiga rei
kalaudavo ir gaudavo iš ap
skričio iždo 15 dolerių mė
nesiui.
nių įstaigų šelpimą žmonės 
ėmė protestuoti. William 
H. Dunn kreipėsi pagaliaus 
teisman ir teisėjas Baldwin 
vakar davė “injunction”, 
kuriuo apskričio tarybai li
kos uždrausta išmokėti iš ap 
skričio iždo $4,151.50 katali
kų bažnytininkų užlaikomai 
mergaičių “mokyklai”. Sa
vo sprendimą teisėjas pama
tavo tuo, kad įstaiga yra se
ktantiška, o palaikyti sek
tantiškas įstaigas apskričio 
lėšomis yra priešinga kons
titucijai.

Dabar priklausys nuo to, 

ries šitokį religi-

mą pažiūrės augščiausias 
valstijos teismas. Jeigu jis 
tą sprendimą patvirtins, tai 
reikštų, kad visos sektantiš
kos ir tikybinės įstaigos vi
soj valstijoj gali but priver
stos sugrąžinti atgal tuos 
milionus dolerių, kuriuos jos 
nuo 1890 metų mokėjo iš
gauti sau iš įvairių apskri
čių iždų.

Jau dvidešimts septyni 
metai tęsiasi kova tarp sek
tantiškų mokyklų iš vienos 
pusės, ir žmonių, reikalau
jančių, kad beturtėms mo
tinoms butų mokamos pen
sijos — iš kitos. Valstijos 
konstitucijoj aiškiai pasaky
ta ,kad visuomenės pinigais 
nebūtų palaikomos jokios ti
kybinės įstaigos, ar jos bu
tų katalikiškos, ar protesto- 
niškos, ar žydiškos, ar kito
kios.

1890 metais sektantiškų 
mokyklų ir šiaip įstaigų ša
lininkai mokėjo pasirūpinti

MONTREAL, Canada, 
sausio 27, — Žemės uogavi
mas, kurs jausta 15 sekun
dų, padarė nemažai sujudi
mo Montreal mieste.

Žemės drebėjimas jausta 
ir Ottawa mieste.

FRANCUZAI SAKOSI AT
SIĖMĖ PRARASTAS 

POZICIJAS.
PARYŽIUS, sausio 27. — 

Francubų pranešimas sako, 
kad jie atsiėmę didžiaąją 
prie Verduno pozicijų dalį. 
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rnėtais Illinois vals-

taip, kad legislatura išleidi 
industrinių mokyklų įstaty
mą, kuriuo leidžiama apekri 
čių taryboms mokėti po 10 
dolerių kas mėnesis už kiek
vieną priimtą j industrinę 
mokyklą vaiką. Tuo budu 
sektantiškų mokyklų užlai- 
kytojai priėjo prie visuome
nės pinigų ir imdavo ne po 
10, bet po 15 dolerių už kie
kvieną pagautą mažamečių 
teisme mergaitę.

1911 
tijos legislatura, žmonių spi 
riama, išleido įstatymus, su
lig kuriais butų mokamos 
beturtėms motinoms pensi
jos. Bet ačiū bažnytininikų 
ir jų užlaikomų sektantiškų 
įstaigų užmačioms ir pasi
stengimams legislatura 1913 
metais tuos motinų pensijų 
įstatymus vėl “pataisė” taip, 
kad iš jų beveik nieko neli
ko. O motinos ne pilietės, 
ypač ateivės, taipjau pasime 
tusios su vyrais, arba vyrų 
apleistos, visai neturi teisės 
gauti pensijų...

Kad šitie įstatymai tapo 
išleisti, tai laikraščiai ėmė 
talpinti beturčių motinų vai 
kų paveikslus, graudžiais 
aprašymais jų padėjimo ir 
dar graudesniais atsiliepi
mais į žmones, kad jie rem
tų labdaringas įstaigas, ku
rios tais vaikais rūpinasi. 
Tuomet išlindo į aikštę ir 
sektantiškos mokyklos. Jos 
prikalbino mažamečių teis
mą, kad visus vaikus, su ku
inais teismas susiduria, jis 
siųstų į bažnytininikų mo
kyklas, mokant po 10 ir po 
15 dolerių už kiekvieną kas 
mėnesis. Pasekmė to bu
vo tokia, kad 90 nuošimtis 
visų teismui patekusių vai
kų Cook apskrityj atsidūrė 
sektantiškose bažnytininkų 
mokyklose.

Motinų pensijų šalininkai 
sako, ir teisingai sako, kad 
bažnytininkų įstaigose ma
žamečiai tik gadinami. Rei
kia būtinai priversti legis
latura, kad butų išleisti žino 
niški motinų pensijų įstaty
mai, sulig kuriais kiekviena 
neturtinga motina, ar ji bu
tų našlė del vyro mirties, ar 
vyro apleista, ar šiaip persi
skyrus, turėtų gauti iš val
džios tiek pensijos, idant ji 
galėtų savo vaikus pati savo 
priežiūroj ir globoj išauklė
ti.
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greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies Naujie
nų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tuksiančiai per
skaitys jūsų pasiskel
bi mą ir tas jūsų pasi
skelbi mas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted SL 
Telefonas Canal 150€



PH J L ADELPHI JOS KRIAUČIŲ 
ATSIŠAUKIMAS I 

VISUOMENĘ.

lūs, neturi menkiausio suprati

?-jlį

- Sausio

OD

ir mums labiausia reikėtų nu
kentėti. Iki šiam laikui čia 
kriaučių labai maža dalele buvo 
organizuota ir dabar, kada dar-

unijos.

.), susivieni-

dame sykiu didžiausioj sutar-

užėjo vadinamieji “gerieji” lai-

vių, kada firmoms bus sunku 
surasti streiklaužių, nes visur 
šiandien stoka darbininkų, ot 
šitame tai ir vra musu valtis ši «r C K

kriaučianis prisiėjo streikuoti, 
bet- nei viena streiką galutinai 
nelaimėjome. Daugelis buvo 
tam tikrų priežasčių, triniau
sia, tai nelemta “Garmauiečių”

čia, bet ir kituose miestuose, 
vare pragaištinga darbininkams 
politiką su p. Bikert,u pryšaky- 
jc; kiek kartų jau buvo jiems

streikai vis pralaimėta ir pralai-

pasitikėjimas ja ir nieko dau
giau jie nebematė unijoj, kaip

(vadovus), Darbininkai mušto-

ba butų galima savo būvį pa
gerinti. Tokis negeistinas apsi
reiškimas ir apatija tęsėsi gana

erzinti ir sudemoralizuoti, žiu-

Jie visame kanu' matė išdavvs-

prieiti ir juos suorganizuoti. 
Taip dalykams beesant, darbi
ninkai buvo baisiausiai išnaudo- 
jaiiii, verčiami dirbti blogiau- 
somis sąlygoms, ilgiausias va
landas už mažą darbo užmokes
tį. ■ Niekur kriaučiai taip bai
siai nebuvo inaudojami, kaip 
Phfladelphijoj. Galų-gale tas 
nepakenčiamas išnaudojimas, 
vis augantis brangumas ir dar
bininkų žeminimas privertė ir 
philadclphiečius pradėti galvoti,

Detenito padėjimo, 
pas “Ga nn a n i e č i ų ” 
ries ir vardas jiems 
sus. bet kur-nors 
juos užgimė mintis

)

šiol tebegyvuoja. Tuo 
talpu Nashville, Tenn,, kriaučių 
konvencijoj "Garinau iečių” uni
ja skilo ir atsitraukė nuo jos 
kuone visi vyriškų drapanų siu
vėjai. čia tai ir užgimė viltis 
pas darbininkus, ištroškusius

pačiu

lai ir kitų tautų kriaučiai pra
dėjo .sj)icsti.s prie šios unijos. 
Jiems sužibėjo tartum žvaigžde 
ant dangaus, nes jie pamate,

<&u>gelį metų juos slėgi 
tą suprato anaiptol ne

Dešimtas

Chicago, I1L,«

mano, kad unija dar labiau pa- w

nuo senovės laiku išdavimais ir c
pardavimais, mano kad visur
tik esą pardavėjai, daugiau įrie

Prie tokių aplinkybių, išei
nant Philadelplrijoj į streiką,

trečdalis, visi kiti neorganižuo-

kiek matoma, mums
Bosai, 

lengvai

kuri atsisako talpinti musų pra
nešimus apie streiką, kad ir už,

ramius

bandyti

Bet mes nepasiduosi-
ine. t as mus yra paKanKamai 
energijos ir supratimo, nors ir

laimėjus.

vosime iki galui už geresnį kąs 
nį duonos, už lengvesnį darbą

uni ją, kuri taip baisiai reikalin
ga šiandieniniam darbininko 
gS'venime. Mes streiką laimėsi
me, bet ne vieni. Be jūsų, pla
čioji visuomene, pritarimo, be 
jūsų pagelbos mums sunku bus

netrūksta. Mes

ir veikiame išvien,

mo pas mus 
amalgamei tų 
susivieni jom 
tik pas mus
išlaidų per streiką, kaip visiems 
žinoma, daugybe. Musų

kada tokios minios

TOWN OF LAKI Gražus BaliusLIETUVIŲ DOMAI.
Parengtas Draugystes “Lietuvių Vėliava Amerikoje

Nedelioje, Sausiodanuary 28, 1917
CollHllbiH Svet, Kampas Paulina ir 48-tos gatvės.

Pradžia 6 vai vakare. Inžanga 25c pora

Gerbiamieji Viengenčiai! Maloniai esate kviečiami atsilan
kyti Į šitą musų balių, kur galėsite gražiai pasilinksminti, nes 
balius bus su skrajojančia, krasa ir įvairiais lietuviškais žais
lais. Kurie gaus daugiausia atviručių, gaus puikią dovaną. 
Kaip matote balius bus labai įvairus ir linksmas, taigi užtik
riname, kad visi atsilankiusieji bus pilnai užganėdinti. Laike 
šokių grieš puikus benas.

Nuoširdžiai visus kviečia KOMITETAS.

W WW WW W WWWWWW#

Dalyvauja Geriausios Liet. Artist. Spėkos

NED-, VASARIO-FEB. 18; 6 V. VAK.
UHITY CLUB, 31 ir INDIANA AVĖ.

: Po Koncertui - Puikus Bailus

miteto adresu, 
ant kasieriaus

lute ant sekretoriaus Jono Ben- 
doravičiaus (1213 So. 3rd St., 
Philadelphia, Pa.).

Suvienytų unijų amalgameitų 
ir Pram on iečių (I. W. W.) 

streiko Komitetas.

Puikus Balius
Rengia

Dr-stė šventos Petronėlės 
SUBATOJE, Sausio Jan 27 
A. Mickevičiaus Svetainėje, 
3308-12 So. Morgan Street. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Tikintas 25c. Muzika Sarpalių.
Rengkitės į puikų balių, 

parengtą Dr-stės Šv. Petro
nėlės, kuri visuomet paren
gia puikius balius. Šį kartą 
taipgi bus proga visiems pa
silinksminti, o ypač, kad jau 
nedaug balni bus iki Užga
vėnių. Kviečia Komitetas.

$1,000 
Lietuvai

Koncertas ir Balius
Ned.,Vasar.-Feb. 11,’17
Pulaskio Svetainėje,

18 St., ir Ashland Avenue.
Pradžia 6 vai. vak.

Milžiniškas Kepurinis Balius R
Parengtas

DKAUGYSTĖS LIETUVOS BROLIŲ IR SESERŲ AMERIKOJ FJ
DRAMATIšKAI-MUZIKALIfcKO SKYRIAUS |

Subatoj, Sausio=Jan,27, 1917
F. Karvovskio Svetainėje,
2301 W. 22nd Place, kampas Oakley Av<

Pradžia 7:30 vai. 25c porai.

tai retenybe.

skiriama 8 dovanos.
11 aisil;i))K\ii, nes 
KOMITETAS.

mmcc rrHBOBMK

orga- 
ir pi-

ti, nes netik čia kilo kriaučių

mojimas priklauso nuo Jūsų, 
plačios Amerikos visuomenes, 
nuo pavienių ir organizacijų, 
musu streiko rėmimo. Strei-
kili

Justiv

lams Mes tikimės, kadj su Ju- 
sų parama mums pasiseks su-

musu pralaimėjimas, bus Ju-

šum 10,000; jų tarpe lietuvių a- 
pie 650, iš kurių 100 1. W. W. ir 
250 amalgamcitų.

administracijos adresu ar-

EVESKI0
Dieninė irMAKYKI A Vakarinė! IvlVI TWA 

čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradlnW 
ligi augščiaushd, telpjl Lietuvių, Vokiečiu. 
Rusų Ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugH 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Pelite 
Ekonomijos, KnyK^edystfis.Daillaraščlo, Lai- 
fikų raAytno, Prekybos teialų Ir tt. čia gal* 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL 0 
PREKYBOS KURSUS VISKAS AIŠKINA 
MA UETUVIŠKAL

3106 So.Halsted St.Chichi

Metinis Balius
Rengiamas ................. ...................

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS
PAŠELPIMO IR PASILINKSMINI 

------------ ----- MO KLIUDO ---------—- 
Subatoje, Sausio-Jau. 27-tą, 1917

OLD STYLE INN SVETAINĖJ,
Kampan Division gatvės ir California avė. 

nuo narių 25c; prie durų 35c. Pradžia 7 v. vak.
Muzika F. JERECKO.

Tikictni

r k.jų fUzt . *\VZ Ft tTv..Ctkv/T\VA-i\V//T\k-J 

Amerikos Lietuviu Mokykla | 
Mokina Anglų kalbos Ž

Lietuvių kalbos 0
Aritmetikos g
Knygvedystės C
Stenografijos 3
Typewriting h
Pirkly bos teisių c
Alxdnos historijos ž
Suv. Vaisi, historijos | 
Geografijos š
PiHetystčs į
Politinės ekonomijos 3

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

Vakare nuo 7:30 iki 9:30
j 3330 Emerald Ave. Chicago

PKOGA MUZIKANTAMS r?

Mes atidarėme
dirbtuvę. m

Mes dirbame 
naujas koncerti- ♦ 
n as ir sutaisome y 
visokius muzika- rį 

tiškus intsrumentus. Taipgi T 
mainom naujas ant senų ir— y 
kam nereikalingos—atperkam ji 
ir naujas parduotame už pri- į 
einamas kainas. Y M

J. BUBULAS ir J. NUKAS A 
753 — 32 St., antros durjs nuo T 
Halsted St., Chicago, III. Y

$10 INDĖ.ILMAS DANTIES .. $4.00 
LAIKE SAUSIO MĖNESIO

$10 viršūnės  ............................... $3.00 iki $4.00
Bridge work ................................. $3.00 iki $4.6(’

Spec irti Lstas Danty] Traukimo

ištraukiau Ifl dan
tų prie Bostono 
Dentistų visai b® 
skausmo ir augštai 
juos rekomenduo
ju — II. D. Wa
terman, krautuvei, 
<520 Evanston hv.

BOSTON DENTISTS
135 State St., Kampas Adams. 

Virš I’eacock’H. nrieš "The Fair" krautuvu

8 Ir. ft. L. Yuška S
Gydytojas ir Chirurgas 

1749 So. Ilalsted St, kampas

Lt Telephone Humboldt 127$ .

§ M. SAHUD M. D.

I
Hcna* Rusa® Gydytojas !r Chlrurra*.
SpeeialUtaa Moteriškų, Vyriškų ir Vai

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., 

Kampas North Ave., Kambary® 20ft. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 Išryto;

_ 1:30 iki 8 ir 7:30 iki 9 vakar*.

Norint

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJ 
TAUTIŠKO KL1UBO ADMINISTR, 

Chicago, Ill.
3423 So. Ilalsted SI. 

Šatkauskas, pirmininkas, 
M. Yuodis, pagelbininkas,

3252 So. Ilalsted St. 
Gulbinas, protokolų raštininkas, 

3213 So. Wallace ~ 
J. Gustaitis, turtų raštininkas, 

2934 W. 39th 
T. Hadavičia, kasierius,

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

d031 So. Union Ave.
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 

VIRŠININKAI:
S. Dili's Choro vedėjas,
Paul J. Petraitis, pirm, ir sekret, 

3252 S. Halsted St.
Mitingai atsibuna kiekvieną pir

mą nedėldieni mėnesio 1-mą valan
dą po pietų, T. Radavičiaus svetai
nėje, 936 W. 33-čios gatvės, ant an-

M.
D.

St.
PI.
St.

Programe dalyvauja: 
Marion Rakauska, 
Karolius Sarpaliųs, 
Pranas Jakutis, 
Jonas Zolp, 
“Harmonijos” Kvartetas, 
12 žmonių orkestrą, 
P. V. Sarpalius, direktor.

ŠOKIAI-ŽAISMĖS
Pelnas $1,000 Lietuvai.

Ruošia ir kviečia

Puikus Vakaras
“BIRUTĖS KALNO” DRAUGIJOS
bus perstatyta dvi juokingos komedijos:

Tarnas Įpainiojo'1 ir “Jaunikis”
Kalbės Mcd. Studentas MONTVIDAS.

Nedėlioję, Sausio=January 28tą, 1916
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd Place. Chicago

K RENGIMO KOMITETAS. g

|w

I

repeticijos atsibuna toje pačioje 
svetainėje. Choro repeticijos atsi
buna seredomis 7:30 vai. vakare. 
Teatrų repeticijos atsibuna pčtny- 
čionus, 8-tą vai. vak. Taigi, jauni 
vaikinai ir merginos, jei mylite pra
silavinti dailėje, kaip tai dainose ar

teatrų lošimuose, lai kviečiam pri
gulėti prie Jaunų Lietuvių Am. Taut.
Kliiibo, nes J. L. A4 nevien tik 
užsiima dainomis,, losimais, bet taip
gi ir pašalpa ligoje. Taigi, kiekvie
nas lietuvis ir lietuvaitė privalo pri
sidėti prie jo auklėjimo.

Su pagarba, J. L. A. T. K.

Geriausia Šokių Mokykla
CHICAGOJE

Ateik j vienintelę Šokių Mokyklą. Visi šo
kiai mokinama sulig naujausios mados, mo
kinama: waltz, two-stop, fox trot, three step 
ir one step, pade.'.pan, vengerka, taipgi ir ki
tokį šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojame, kad išmokysime jus j trumpą laiką 
šokti. Šokiai atsibuna kas panedėlį ir ket
vertų, 7: 15 vai. vakare. Muzika po vadovyste 
T. Bernatovicz.
PROF. J. SLAZAS J R PAGELBININKAL 
Gco. M. Chernausko Svct., 1000 S. Union av. 
kumpas 19-tos tatv. Chicago. Tel. Canal 3922.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vode vii i a u s Perm ai n a: 
Panedėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedėliotais pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 32-ra GATVfi.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdai us. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dieną arba vakarais 
del jūsų parankamo. Už $10 
išmokiname jus siut visokiu* 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
> 8ntui»na receptus >b didžiausia atyda, 
I nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
i Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie-
> tuviška aptieks Bostone ir Massachu- 
? setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko- 
1 kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga- 
į lit reikalaut per laiškus, o aš prisių- 
* siu per express.
j <.<. V .

K. SidLla.xi&kis
Į AptlekoriuB ir KRvinink*» 
; SOUTH BOSTON, MASS.

VyriškyDrapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overko tų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertes nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augŠčiau, Kelnės nuo $1.50 ik) 
$-1.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va 
karais.

1.415 S. Halsted St. Chicn^a. Ill

2 TELEPHONE YARDS 2721 į
i’ DR. J. JOmKAmS J 
£ MEDIKAS IR CHIRURGAS J
į 3337 So. Morgan St., Chicago o 
M Kertė 33-Čio PI. ir Morgan St. T

SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS-VYRŲ LIGAS 
Mano speciališkumas yra gydyme paslaptingų vyru ir moterų ligų 
Chroniškos ligos vyru ir moterų yra gydomos su dideliu pasiseki 
mu. Ligos PŪSLĖS, INKSTŲ, PILVO, KRAUJO, NERVŲ ir SKU 
ROS.. PATARIMAI DYKAI

U ž s i s e n ė j u s i o s ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra mano spcci- 
ališkumas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytų pacientų.
Visiems vien

1827-29 Blue Inland Av.
/

Mano ofisai arti 18-tos 
gatves ant ba

Aš duodu kainas už 
patarnavimų pagal jū
sų išgalę. Neaikvokite 
laiko, tuo jaus rašykite 
man. Kalbama pas 
mane, lietuviškai ir len 
kiškai.
.. V ai a n d os p r i e m i m o: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliotu ir šve
ntadieniais nuo 8 ryto 
iki 12 po piety.

Didelis Iškilmingas Balius
Parengtas

DR-STĖS LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGK) 

Subatoje, Sausio=Jaii. 27=tą, 1917 
PULASKI SVETAINĖJE, 

1711-15 So. Ashland Avė.,
Pradžia 6-tą vai. vak. Inžanga

Kviečianu* visus lietuvius ir lietuvaites
ant to taip prakilnaus Baliaus, nes balius bus su pro
gramų, ir visokiais lietuviškais šokiais, prie to dar' Ims 
sniego Imlių šokis. Balius bus vienas ir gražiausių. 

Kviečia visus KOMITETAS.

porai.

Inžanga vyrams 50c; moterims ir merginoms dykai.
Visi draugai malonėkite atsilankyti ir atsivesti savo pa

DR-STF SUNŲ IK DUKTERŲ LIF 
(MELROSE PARK, ILL.)

ŠEIMYNIŠKA VAKARĄ 
Nedėlioję, Sausio=January 28 d., 1917 

FRANK ir JAMES SVETAINĖJE.

***WH^**4^*^*<Q^*<IH'»*«^«tl**«BH'**«»4'4»*M«»***«

* . :

ISMAGUMAS
į Kaip yra smagu tureli ilgus dailius plati-

w i........ ................. ». _______:...........  « i.:................... J .Ji,,,merginoms,

plaukų slinkimų.

Iff-T Vyriškos 25; Moteriškos 50c
r.. *

ir

us pliku, tuomet niekus lokiam 
ir iš to jokio išėjimo nebus.

Jau 
ne-

į MAGNETIC COMB CG. į
£ 422 Island Avenue, Rockford. Illinois.

® Geriausia LaikrodeI.Krautuvė.
Visokių aukdnių ir sidabrinių papuošalų, ypatingai laikrddft- 

lių, sliubinių žiedų ir 1.1., .mrduodu pigiausia kaina. Gerai 
iu.i laikrodėlius. Kviečiu savo draugus ir pažįsta- 
ir pamatyti mano naujų krautuvę. Adresas:

J. VE N C K U S
13rd St., prieš pat šv. Jurgio bažnyčią,

tuisau
mus :

903

O fa,
A

12th St. Tel Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. 111.

DPJįGL/lS BATi
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N A U .1 I E NOS Chicago, III.

i bus lekcija melrosepąrkie- 
ms, būtent, kokius žntoiies 
pri\alo rinkti tvarkiniui sa- 
vidurinių organizacijos (jų)

WWWWWWWWW<$

PASARGA BANKO DEPOZlTORIAMS

musu

moims

mm
M Mi Wb MiMiMtMi msf»

I1UO

n K RO
nu

irsmnnams

BALSO

$14.75

Dill H

Panedelyje Tiktai

žmoni

un

Tel. Canal 64171709 So. Halstad St

užsukti 
rekordai 
išduoda

Kampas
Dvyliktos ii
Halstcd gal

pinigai, 
personalą 

Bostonas,

auga- 
( kio 

dides-

gus ir plyšk, i 
kyli jokiu b t 
miau būdavo 
BrookIvne ir

GREATER NEW YORK PHONOGRAPH GO
310 Grand Str., New York, X. Y.. Dept. X.,

$10000 vertes rakandu už Š5000. .Jam 
re ike jo pinigu ir mes negalime minė
ti jo vardo, kadangi jis likosi biznyje.

neva uz pačia 
knvgost 
nd Jurv

Du melai 
irganizuota 
‘Darbininkų Vartotojų Bendro 
ė.” B-vės d^h’ninktu^ susidedi 
s lietuviu ir rusu. Pradžioje

supurau/ 
os ir 

u nebejauna 
lamui: misi

Namu Ofisas:
3323 SO. HfiLSTB ST 

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

nepavyko ir b via prieš buvusi 
bendrovės sekretorių liko panai
kinta. Kadangi prezidentas 
bvlinedamos neturėjo prirodv-

K o m pe t e n t i š k i Ii e 
tuviai pardavėjai 
patam aus jums vi 
soie must

MOTERŲ
SKAITYTOJAMS

pavojuje., 
ta vasara V K

prezidento ir 
“susipratimai, 
•a traukė tcis-

pakelis Plum Pudding 
pūkelis Kniepp Kavos 
Rumford Virtuvės knyga 
šmotas Gobler Muilo.
šmotas Palm Olive Muilo

dar neliUKanciuc

įlinkas pusiau
nevaldo vienos raid
motina taip 
ri nusipirkę 
bala ir sena

išpildo (eikagierio) įsteigta 
ko man ir ten būti. Mat p 
ispučio didelis los vielos išgy 

įtino ir mane važiui)

mgiimas Iii 
omiscnų

Lietuvio Dodsono koloniio

Užlaikau vaistus iš viso svieto. 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ir -Hėfcropos daktaru. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už ju gerumą. 
Užlaikau visokias lietuviškas

$3.50 VALGOMOJO KA
MBARIO KRĖSLAS $2.22 
't ikro ąžuolo koloniališ- 
ki valgomojo kambario 
krėslai su plačia sėdyne 
ir augšlu užpakaliu.

$2.22

bininki
Vartotojų Bendrovę ant $10.000 
pivzię’vntą $5,000.00.

Kas iš to išeis, suprantama 
dabar sunku pasakyti, l ik ga
lima spręsti, kad prie tokiu ap
linkybių bendrove turės žlugti

Miesto Ofisas:
127 H. OEOBORR ST. 

Room 1111-13 Unity Bldg
Telephone Central 4411.

jrno — a' 
gurgitna

Jeigu renkatės Banką del savo taupymo, Jus 
atsargiai apmąstote vedimą ir stovį Banko, JUS 
IŠSIRINKSITE—

C. Končienė
State SI., 

Rocklord

ims a įvažiuoja eta gy
Antra, ypač agcnli 

ta. lietuviu kolonija 
son. Louisianos vaisino

i maža. Žeme, arba miš 
ne taip lengva išdirbti kaip 
Alabamoj, o k; 
išdirbtos, lai ki

Pati žeme" nei

Reikalaujantiems pasiu nė i u
k rasa arba per expresą.

A. K A R T A N A S, 
Apfiekorius ir Savininkas 

3203 S. Halsted St. Chicago, JU 
Tel. Drover 8118.

y^r Mes turime didf.iaasiu® 
\jguo~ Ttf-M -r tfej'i-ausiu3 kirpimo—

(—P'hrn designing ir siuvimo sky-
A FA ' ri'is, kur mes suteiksime

tWfe? praktiikzj patyrimą kuo-
w^'faKl fnet •’ua m°kysitės.

Elektra varomos maži- 
:'fi no8 musų uiuviino t>ky-I If Im r loose.

■ act J4s esate už kviečiami
v aplankyti ir pamatyti
___ _mūsų mokyklą bile lai- 

ku — dieną ir vakarai® ir gauti »pecialiikai 
pigių kaina laike Šio ineįiObio..

Petrenos daromos pagal Jų-sų mierų — bil« 
e.ailės arba dydžio, ii bilc madų knygo®.

Diplomai duodami mokiniams. 
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. KASNICKA, principais®,

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

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grąfnt'onas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, labai 
pigini. kurie kreipsis pas mus

numerių apturejo- 
Bandysiu suteikti jums tiek 

numerių, kiek priklauso.. 1 it uis 
oi, kur negavo pirmųjų mime- 

ir.sime prenumeratos

APSIRŪPINIME—
Už mažiau negu mes kuomet mokė
jome pirmiau visą pervirši sandėlio 

. iš Indiana dirbtuvių, kurios dirba 
vien tik augštos rūšies rakandus.

JUMS ĮSIGYTI ŠIUOS RAKANDUS

geras, t v 
nėra šalčiu, c

nėra dideliu karšt 4-
lūs metus auga daržoves. Ka 
daugi oras čia labai sveikas, ta 
daug žmonių ch Tonikomis Ii go 

dvtics.

Nudirbta 
ri konišk u 
o lu, 12.50

Grynais pinigais arba 
g v a i s i š m o k ė j i nui i s

iuianerių gyvenimą pietų va k 
tijoseAjuo labiau, kad dabar Iii 
tuviai labai interesuojasi lai

KNYGOMS ŠĖPA $14 
$22.50 knygoms dėl ši 
koloniidiško st\liai 

specialiai po ..............
$14.7 5

lausias prie 
mones jo apkaltinimui, I. y. kri 
ininali.škai apšmeižė nekalt/ 
ypatų, tai buvusis ratininkas i 
reikalauja atlyginimo už jo ap

iš pietinių valstijų, išgyvenęs 
Koky, Alabamoj, šešis metus. 
Mat turiu ten savo l’arnia. C-'

Foley, Alabamoj, yra nedide
le” lietuvių kolonija, susidedanti 
iš keliu farmeriu. Apiclinke

coliu pastovai, su sunkiais jramsr 
ais, nudirbta pagal Vermis Martin 
ba baliai. Visokios micros, *10 ve-

pakelis Grape Nuts 
kenas Instant Postam 
pakelis Rub No More 
pk. Hub No More Poxv< 
pakelis Oatmeal 
kenas Karo Syrup 
pakelis Post 1 oasties 
Ccresola Saugiu degtu 
šmotas Parrow Wax

DUODAME DYKAI
20 lietuvišku dainą, 1000 adatą ir 
albomii.

Grafa fonas tik 20 dol. su gva- 
rantija ant 10 melu. Tik 20 do
leriu.

Prisiuskile. 3 dol. rankpinigių, 
likusius užmofcčsile prie atsiėmi
mo. Grafafonas su didele triuba, 
paauksuotais kraštais, mechani
zmus grafafono geriausios kons
trukcijos, kuri galima 
laiku grajiuimo, 'Tinka 
įvairaus dydžio. Balsą 
čvstą, kuris girdei balsiai ir aiš 
kiai. Viutiniii iheldžiame alsi 
lankyli i musu krautuvę, kuri ati 
daryta nuo 0 vai. ryto iki 10 
vakaro ir taip pat nedėldieniais 
Siunčiame dykai kalaliogą nm- 
zikalisku inslrumentu ant parei 
kalavimo. Adresuokite:

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. VezeliB
UEMVS »E«TISt« 

balandos: nuo S ryto iki 1 
NedSKombi pagal sut&rlnu;

4712 So. Ashland
arti ^7-tos

PASTATOMI
VEIDRODŽIAI $18.75.

Ketvirtainio ąžuolo dideliu 
stiklu. *27.50 vertės ........
SIS. 75

KALIA KIAI STALAS ' 
rinktinio I 

r nudirbta?? 
ketvirtainiu

Daugumas skundžiasi, joge* 
neaplaiko ‘‘Moterų Baiso.” 
šiuo meldžiu visų tų, kurie per 
mani“ užsirašė “Moterų Balsą”, 

mestu

bus? Budėkim 
kaip palaidosiu 
rusiu“ bus sunl c.

Bendrovės Direktorių

žibančiai nu 
dideli stal- 

s() komoda už . .

H. E OTTE 
vicc-prcz. Nat City Banį 

GEO. C. W1LCE 
lee Co vice-prcz. T. Wike Co.

JOZEF SI RYTA 
kosicrius.

PERVIRŠIJA $6,000,000
KALB/iMA LIETUVIŠKAI

•S’ ‘F -T- fffs** m. a

■M00 SEKLYČIOS SETAS $79 
Kortuotai pjaustyto ąžuolo, 
raudonmedžio arba eerkasko 
riešuto medžio, apdarytas ti
kra skūra, juoda arba ispani
ška, šl00 vertės ..............

$79.00
Grynais pinigais arba leng

vais išmokėjimais.

vežtų dar kiek pinigų, 
visa beveik buvo išleidę 
buvo tų vargšu, taip “puikiai 
Iii “lu višku

V. Iš MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co

OTTO Kl’BfX 
prez. Atlas

[Brewing C(?

Dykai!
19 sampeliu pakeliu geriausio, tyro maisto duodama dykai 
su pirkimu groserio už 50c ar-ba už 
Miltai, cukrus, muilas, kenuose pieną 
Atsinešk pintinę, pintinė neduodama

irtais pertkmg lie- 
•gadina augmenis, 
)la sausuma, kuri 

>vina, išdegina 
uduo prastas 

produktams sunku gaut 
uis marketas.’iei k;i nuli i

i Ncsikankykitc savęs skaus- 
* mins, Reumatizmu, Sausgėle, 
& Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
r —raumenų sukimu; nes skau
gi dėjimai naikina kūno gyvybę 
v ir dažnai ant patalo paguldo.
§ CAPSICO COMPOUND mo- 
X stis lengvai prašalina viršmi- 
& nėlas ligas; mums šiandie dau- 
™ g.vbė žmonių siunčia padėka- 
a vones pasveikę. Kaina 25c, 
w per pačią 28c.

I Justin Kulis
| 3259 S. Halsted St., Chicago, III. 
ž Knyga /‘ŠALTINIS SVEIKA-

buk tai
neduosnų
kuo pasirodys New
liuke?

ieji\ Bet neilgai taip ( ėjosi. 
Dabar, kuomet ir darbai rimt 
pusėtinai ir bendrovė pergyveno 
sunkiausias dienas, atsirado 
blogos valios žmonių, kurie 
pradėjo draskyti bendrovę. Ir 
bendrovė atsidūrė 
Dalykas tanu*, 
tarjx' bendrovi 
raštininko kilt 
Mat prezidentu 
man raštinink;
rytas “falsifikacijos 
Bvla atsidūrė net “( *
rankosna. Vienok

surink ti 
įsi u ink o 

\š manau, kad jie ži
nos, kur tuos pi 
J'o miesto L. 1). 
inan pasakė, kai 
didinti ta suma

1900
W. KASPAR 

prezidentas
OHO KASPAR 

vice-prezidentas
WILLIAM GETS ING 

prez. Getting Bros 
CHARLES KRUPKA 

vlce-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

'Tl-iEii
WEST S!OE TRUST w SAVmS BftSK

Ranka.
Paranki Jūsų namams ir užsiėmimui, dėlto kad 

musų Direktoriai visi gerai žinomi, pasekmingi 
u žs i e m i m c žmones 
bankicTiai,

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

Atdara
Pane.dėlio
Utarninko
ir Subatos
Vakarais

Kalbama
Lietuviškai
Lenkiškai ir
Rusiškai

,5(1 Valgomojo kambario stalas, gera 
t i r I j i a s .......................................................
Kieto medžio supamoji l;cdė i'anclflat
Brasinūs lovos su mas\ vinis pastovais 
Buffulai rinktinio azuo'<». kiulo 
šėpos ketvirtainio ąžuolo ....
Odinė supamoji kėdė, su spriių 

5 \ idgomojo kambario krėslai 
kiekvienas po ...............................
Sustumema lova .........................

5<1 matrasai, visi veiloko. ecr.ii

bciu-rovei sekėsi gana gerai. 
Pirmais metais akcijos (serai) 
pakilo net 15 nuoš., nežiūrint to, 
kad laikai buvo prasti. Mat, 
dauguma vietos gyventojų dirb
davo vos po Iris dienas savai-

rVhikykUs kirpimo Ir designing 
vyriškų ir moteriškųaprčdalų

Gf įfe Musų sistema ir ymtii- 
. p 7 kas mokinimas padary# 

1"s Unovu u trumpą lai-

l Reumatizmas Saujelė, j

$12.50 KOMODAS $7.77.
'Turi geros micros apačią, 
storos lentos viršus, gra
žios išriuros, veidrodis ir

2 mieži stalčiai.

S7.77

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
Žoles nuo visokių blogumų.
P. J. baltrk.nas, prof.

Chicago, Hl.

nyvi žmo
nes su pora vaikučių (berniu
kas ir mergaitė), darbui dirbti

surengi* vakaneųę pam imti
niui 10 metiniu savo gyvavimo 
sukaktuvių. Žinoma, toji va
kariene buvo z.ingeid 
kad svečiai gavo pav 
s|xvialiai surengtu programų 
kaų> del 10 m. jubiliejaus.

Dibargi moterų vakarie
nė, I'h'op. Bat. vakarienė, “Lai
sves” vakarienė...
Elizabeth’r. Ne war 
tarta surengti paminėjimui L.

10 m. gyvavimo 
Lauksime pasidė

ti ten pasižiūrėti, 
taręs su savo.kilu 
kome i Dodsona.

<• C-'

pos 20 dieną pereitų melų 
buvome ten tris dienas, t\ 
darni ta lietuvių koloniją 
gyveninio šalvims. Ir ši;

to medžio
merikiniu 
žuohi. Koloniališko pieno W

S'S 7.651

+ -•♦♦"♦♦-’t
Svarbus pranešimas ?

Ką-tik in taisiau naują va- T 
karinę šviesą, su kurios pa- 
geibu nutraukiu kuopuikiau- 1 
sius paveikslus, lyjančiose t 
ir tamsiose dienose. Taipgi ’I 
vestuves, gri.ipas ir kitokius 1 
paveikslus įraukiame vaka- 4 
rakė Darbas atliekamas J 
kuogeriausiai. 1

Kurie norite turėti pui- 4 
kius paveikslus, meldžiame į 
kreipties prie musų ,0 mes i 
iš savo puses gvaruntuojam Z 
užganėdinimą. '?

P.CONBfiD
3130 S. Halsted St., Chicago, III. prie Mildos teatro, Tel Dębvcr 6369 j 

# ♦ ♦♦♦ ♦ •*♦♦♦*♦*♦* 4* *»F*-tF* +♦ •l’*^*** H
'-r-.' -y..' -jaML. u . :

5-ką gerinu gyvena ir kili tos 
kolonijos" lietuviai. Skursta, 

dejuoja, patikėję a-

Busai direktoriai paskutiniuo
ju laiku pradėjo šaltai žiūrėti i 
bendrovės reikalus. Mat, jie 
nepatenkinti dabartiniu biznio 
administratorių. Lšlikrųjų ten 
viskas ant Dievo \ alios, be tin-

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

saugioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje.
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitu, 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AYE., kampas 19 gatvės.
WALEN'I Y SZYMANSKI

šmeižimą. Kasančiam c

žodžius tek
tareisi

tNir visoje apurm 
t ir IV rajono pastogėji 
Nesenai LSS. 52-ra k

nuo varginančiu HsniT 
S per praeitus 4 metu* 
Aš kentėjau m’o nevf- 

’•iji's. Mažai tefalMa* 
efkilavo 
tkflvyj 

t runose, 
■eikatw. 
ras Blt- 
naoteiij, 
r dirbt.

$15 KOl'ČAS S9.95.

Massivns Kone tikro ąžuolo rėmais ir plieniniais 
springslais. apdengtas geriausios i- /T^ /Aį /Tį 
miluotos skuros, *15 vertės. par- Wk
duodamu po ........................................... Cz • C/ Lz

(irynais pinigais arba lengvais išmokėjimais.

del pavo « 
uti Salute 
(ria, del 
i valgyti 
r 6 mčn

ulių yąžant ir palikau 
alutaras Bittena. Kak. 
t i goresniuose Fallunuo- 
negali gaut, kreipkis f:

2 •> w 3
7 $y

.į*! T1 ..V
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prie savo tėvynės kaipo bur-

užsie-

visos

nesenai praslinkus ru-žuaziškos pažvalgos į tėvy

Apžvalga matome Europoj,

MUŠA IR RĖKIA K. neatrado išlikimu Stockhol-

Man betgi kazinkąs šnypšto-!

riasiuntimo
9

liui Kristuje labui, sako, norisi
džios kurios priverčia karei-

tijų ambasadorių Berline,.

čiau kupramii

ga- 9

vęs tik 10,000 rub.

Kitaip ir negali būti, kadangi

Pasekmes

artarnauja liktai turčių luomui

Liubomirskiui.

rcpublikoniška, ar parl

garo. luomas
kaip

nuga ris adatos

gi nesulyginamai geras nuo skil-

ma.
reikia kailini skelbėją. Matote, kaip to žmogaus m i

‘4'.
. ..,a.

nigo Petraičio nuodėmę atiden
gę ne patįs parapijonai, bet vie-

vienas iš mus, skirtumas yra 
liktai lame, kad vieni yra vai-

džiai sukilę nušluos nuo že- c
mes paviršiaus visus tyronų

komitetą, bet paskui savo 
nuomonę atmainė ir visus pi-

NORĖJO APSAUGOT • 
NUO PRAGARO.

tėra šansų tenai įsigauti. To
dėl vienas Bostono kairiųjų

gas ar priešas bus baudžiamas TIKRAI IŠTIKIMAS 
DRAUGAS.

“Al.” priekabes už pen 
mus dclei aukų siuntimo 
merikos. Laikraščiai pe

do, kad tų pinigų nei Leonas, 
nei niekas kitas ir savo ran-

tukstančių lietuvių apleido 
savo tėviškę ir atvyko į ša-

tė
ti- 
su

nio, migrenos, netekimo noro

laikraščius, kuriuose buvo m ta
rimų delei 100,000 rublių. Juk 
ne kas kitas, kaip Stockholmo

teisingai įtariami del tų 100,- 
000 rub., kuriuos buk Leo-

smerkiu. Joms nesvarbu nė

Del ko? Kas su 
rdvnes- Eran-

su valdonu vardu neįžeistas 
C <

ir gerbiamas sulig jų noro. 
Jas pažangesniems darbinin
kams buvo jau senai aišku 
netik vien iš kasdįeniniu nuo-

taip, kaip vokietis neprasi
kalto rusui? Tad klausimu v-

po demokratijos atstovas.
Mus paklaus: o kur meilė 

prie savo kalbos, papročių, 
tėviškės ir tt? Tų dalykų 
niekas neatmeta, bet ar ne

na žarnas, nervus ir visą kūną. 
Trinerio Amerikoninis Karčiojo 
Vyno Eliksyras yra ištikimu 
vaistu nuo vidurių užkietėjimo.

Jeigu taip, tai mano užuojau
ta kunigui Petraičiui už jo vi
sut! idžia tįsia nuodėmę.v c c

buržuazijos politiką, 
šalies viduje, taip ir 
niuose?

Kalbant todėl apie 
buržuazijos pažiūras ne tik
galima, o ir reikia visų-pir- 
ma turėt omenėje pažiūras 
jos intekmingiausios, vado
vaujančios dalies.

Nemandagumas.

nė" kunigus
i g a i s. Ties;

nimui, o ne skurdo prašali iri
mui, ne darbininkų luomo 
apginimui. Tą kiekvienas

ris dįabar savo prakalbomis 
mulkina.žmones Bostone, per 
keturis pastaruosius metus, 
kaip laikraščiai rašo, surinko 
$400,000. Kadangi bi 1)1 i joj

per- 
blo- 
val- 

netinkamą 
liūdnos.

Kiekvienas skundžiasi vidurių 
kliūtimis. Yra lik vienas kelias 
sekimui ir Trinerio Amerikinis 
arčioje Vyno Eliksyras yra išti
kimiausiu draugu, kokį tik gali
ma rasti. Jis išvalo vidurius,

tuksiančių musų geriausių

raginama net protestuoti. Tuo 
tarpu mes sužinojome, kad 
Cen tralinis Komitetas nors

gyvenimo permaina, arba su 
darbu kasyklose. Kaina $1.00. 
A pliekose. Jei sergi ramato- 
mis, ar neuralgija, tai Trinerio

rašo:
< ‘ A n 

D ■.

Nesenai kaikuriuose laikra
ščiuose buvo pakeltas triuk-

naudojasi savo tėvynėje.
Smulkiam savininkui ši lai-

siliuosavimui nuo nepakenčia
mų skausmų. Trinerio Lini- 
menlas yra tik laukutinei var- 
tonci ir pagelbsti taipgi sužei
dus, išsisukus sąnarį, nuo suti
nimų, nušalimų ir lt. Jo*. Tri-
ner, Manufacturer Ch<*niiiV

guoto Kiimguzio dusią nuo 
pragaro. Tuo tikslu jisai pri- 
sispausdino lapelių, pasiėmė 
su savim dar keletą draugų ir 
visi jie nuėję prie Billy Sun

social istiška, rcpublikoniška ar 
parlamentariška (?) visados at
stovavo ir atstovaus kapitalistų 
reikalus/’ O kur tasai rašyto
jas matė, kad socialistiška val-

tį Billy Sunday juk kasdien 
tuksiančius per asvo pa
mokslus surenka. Todėl 
gelbėkite jį nuo pragaro, 
nedidinki! jo turtų, neduo

cija cine ir areštavo William- 
są... už gadinimą kunigui 
biznio.

SKELBIA 
ANARCHIZMĄ, 

n

Mušti “aidobl

gai ir prietemai, gelbėkit 
i jo dusią nuo pra
juk ne kur kitur, o

Atleisite, delei vietos sto
kos kai ką apleidome. Rasine- 
kite mums dažniau.

ngą atsitikimą:

Pagarsėjęs amerikiečių ku
nigas (jis, rodos, ne kunigas.

nos.

ar visos

Argi ištiesų?
Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III

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

•**

Į FlSedafccijos Straipsniai
I

a

vynę.

- Įgijo ir igija darbininkų kle-

A*

ir

Šimtas metų atgal panaši

i

£

t*

gero nuveikė ta

užmetimu i Lyga 
4" Į < v.

“r

‘■%

tot taikos pasiūlymą, ši kai 
tą pranešdama ir savo saly

Kitas argumentas tečiaus 
yra dar svarbesnis. Ji iš-

ir fab- 
Ameri-*

i

1??
■

K* 
■$.

1

jienos”, bet plačiau išdėsty
tą randame jį keletoje kitų 
socialistišku dienraščiu.

nes.
Betgi valdžia

First Lithuanian Daily in America 
Published Dailo Except Sunday Fl Y THC 

LITHUANIAN NEWS PUB. C O. Ine.

je. Tai buvo po Napoleono
kariu. Visa Europa buvo

sudarančios Lygą, tu- 
aialšint ias ginklu, ir

Užsisakomoji kaina: 
Oicagoje

tat, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
|t ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

zidentas nori intraukti ton 
Lygon ir Suv. Valstijas. Jei-

turtų, kurie randasi tėvy
nėje ir kuriuos ji gali su jos 
pagelba įgyti; o susipratu- 
siems darbininkams tėvynė

c

ropos valstybės, išimant An 
gliją, Turkiją ir popiežiaus 
žemę (popiežius tada dar 
buvo kartu ir svietiškas val-

nių išnaudotojų

nymas) gali but tiktai žmo
nių išnaudotojų susivieny- 
mu — vadinasi, nauju prie
spaudos įrankiu.

Darbo žmonės turi dėt sa-

p 
■ %.

slogutis, spaudė Europą; 
trukdydama joje kiekvieną 
laisvės judėjimą.

Prezidento Wilsono su
manytoji taikos palaikymo

kariaut,

taikos palaikymu rūpinosi, 
o karalių valdžios sustipri
nimo. Per eilę metų “Šven
toji Sąjunga”, kaip koks

^ĮTonas, yra neįvykinama sva- 
30nė, utopija.

; yra da ir daugiau ar- 
nty prieš ją. Vieni 

kalbos kritikai

kiekvieną keturiolikos colių 
šovinį, negu svetimos šalies 
amunicijos firma. Ar ne

mesti tėvynę ir tėvynės gy
nimą. Ir toliau mes tenai 
išdėstėme socialistišką ir

guočiai, matoma, laukia 
naujų svarbių žinių apie ka
rę ir taiką.

Tų žinių galima dabar ti- 
kėties iš Suv. Valstijų arba

tų vartot savo spėką šalių 
pavergimui ir išnaudoji-

r
F 
k'

ta >3.50.
Kitur, ne Chicagojr, metams $5.00
Pusei metų .................................. $3.00
Trims mėnesiams ................. $1.75
.Dviem mėnesiam ................... $1.00
Kanadoje, melams ............... $6.00
Bnropoje, melams ............... $7.00

*
M fe

Dalytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
*• rankraščius adresuoti tisini Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus

IHordu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popicros pusės, be to

, kad bur-

■ per išnešiotojus 12, 
b. Pačiu siunčiant, 
ims $6.00, pusei me

gos, bet ., ant tarptautinio 
darbininku klesos susi vieni- 
jimo.

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

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

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

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

European countries, 1 year .. $7.00

viiiugo reiraicio prasnu

Pamatinę tos Lygos ydą priverst žmones mokėt pini- 
yau nurodė “Naujienos”. Jos 
pasakė, kad tokia Lyga,

Biržoje, t. y. rinkoje, kur 
perkama ir pa rd a v i n ė j am a 
visokios vertybės (kompani
jų serai ir tt.) neramu. Kai-

rlrmis Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
Raidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.

Kasdien, išskiriant nedeldienius

NAUJIENOS, Chicago, Ill

Į atžagareiviškųjų tauti
ninkų stovyklą nusmuku
sioji “Ateitis” iškoliojo 
“Naujienas” už straipsnį a- 
pie “tėvynės gynimą”.

Tame straipsnyje mes 
prirodinėjome, kad sociali

UM

z i ii r i m. ar ne kaipo į

minėt apie

užverst sunkią militarizmo 
naštą ant savo tėvynės ir a- 
pie jų troškimus už- 

ergt, sve- 
Tos pastan

gos ir tie troškimai, grasi
nantis žmonėms vargo padi
dėjimu ir sunkiomis auko
mis, irgi liudija apie tai, 
kad buržuazijai brangi yra 
ne jos gimimo žemė ir ne 
žmonės, kurie joje gyvena 
o tik turtai, kuriuos ji 
vynėje valdo ir kurių ji

tėvynės pagelba.
Musų smarkioji buržuazi

jos pažvalgų teisintoja pa
sakys gal, kad “Naujienų” 
pavyzdžiai apima tiktai da
lį buržuazijos — tiktai ka
pitalistų klesą. Bet ar ne 
kapitalistų klesa šiandie 
kalba visos buržuazijos (sa-. 
vininkų) vardu? Ar ne ka
pitalistu klesa veda visos

nę tečiaus mes nurodėme ir

nių” pažvalgų? Niekuomet 
to nesakėme. Faktiškai, to-

sama. Padaryk kokią-nors 
kombinaci j ą iš m i n etų j ų 
dviejų pažvalgų ir gausi na-

tas arba kitas smulkiųjų bi
znierių arba kitokiu savi- 
ninku sluogsnis.

Sakysime, darbininkai

C1UIS !

us

uosa. Ji turi valdančiosios 
visus įsakymus išpildyti ne
žiūrint kokie jie butų, o to ne

mažesnes, silpnesnes
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džios darbus 
jo nieko, o daro

jisai ik papasako- 
išvcdhnus”!

V U S I os. ir busiančios

pramoninio unijizino 
i musų “aidoblistų" 

dai skelbia anarchistų idėjas?

[Pabraižos'

lokių stonu, kurių nariai, pap
rastai. kuningi. Pavyzdžiui: 
saliuninku stono žmonės kuni- c
ugi; policistų stono žmones tu
ri but būtinai kuningi, nes ki
taip tau slonan nei neįeitų.

Tai kam. po šimts pi 
“'tėvynė" usžispyrė kuninj 

būtinai kiminams?

Kainų 
svyravimas.

iš Vokietijos valdžios. Gir
dėt, kad prezidentas Wilso- 
nas rengiasi paduot vėl ko- 
kią-nors propoziciją kariau
jančioms valstybėms. Skel
biama taip-pat„kad Vokieti-

svetimi jiems papročiai ir 
kalba? Atvyko todėl, kad 
tėvynėje jie turėjo mažiau 
duonos ir laisvės, kaip Ame
rikoje.

Su tautininkų teorijomis 
tie visi faktai nesutinka, bet 
tai kas yra tam kaltas: fak
tai ar jų teorijos?

numgo Petraičio keisas.

Taikos palaikymo Lyga, 
i pagal prezidento pieną, tu- 
prėtų būti tokia “viršesnė jie- 
ga”, prieš kurią noroms ar 
tnenoroms reikėtų nusilenkt 
kiekvienai valstybei. Bet

Pasak bostoniškio tauti- 
n i n kų o r gan o, c ‘ N au j ienos” 
“sufalsifikavo” buržuazijos 
pažvalgas į tėvynę ir pasiel
gė “negražiai ir neteisin
gai”. Gaila tečiaus, kad ji
sai, taip smarkiai užtaręs 
buržuaziją, neparodė, ko- 
kios-gi ištiesų yra jos paž
valgos į tą dalyką. Stiprius 
žodžius vartoti bile kas mo-

geresnės už parapines mokyk

Tie gandai daro intekmę
ir į kaikurių paprastų pre- j kas butų, jeigu ta Lyga im- 

Mdy kainas. Chicagoje kvie
čiai eina pigyn. Kviečių 
pardavėjai, mat, bijosi, kad, 
karei pasibaigus, jie nega
lės savo prekę parduot taip 
brangiai, kaip dabar; todėl 
jie nuleidžia kainas, kad iš
kišus ją anksčiau.

Pasirodo, biznio reikalai 
yra ankštai sujungti su pa
saulio politika.

žiuri taip į tėvynę, kaip ai
škino “Naujienos”?

Bethlehem Steel kompa
nija yra Amerikos buržua
zijos dalis. Ji, kaip žinoma, 
reikalauja iš šios šalies val

Pelraitis sėdi. Delio jis inokė-

koios

Taikos palaikymo 
Lyga.

lš Wilsono kalbos, pasa
kytos šį w panedėlj senate, 
daugiausia ginčų iššaukė du 
punktai: taika be pergalės 
ir taikos palaikymo Lyga.

Prezidento nuomonę, kad 
karė turi pasibaigti be per
galės, ypatingai kritikuoja 
kariaujančiųjų šalių spau
da. Ir tai nenuostabu. Cen
trales valstybės yra kolkas 
pergalėtojos, todėl jos neno- 
ri išsižadėt savo laimėjimų, 

č O talkininkai, visa laika 
~ skelbusieji, kad pastovios 

taikos negali būti, kol nebus 
sutriuškintas Prūsų milita- 

< , rizmas, sutikdami baigt ka- 
; “ rę be pergalės, turėtų išsiža- 

dėt savo karės tikslo.
Taikos palai! 

: kjįžaukė daugiau
neutralių šalių laikraščiuo 
se.

suvarginta ir nukankinta, 
ir tokiu momentu Rusijos 
caras Aleksandras pasiūlė 
Austrijos imperatoriui ir 
Prūsijos karaliui įkurt val
stybių susivienijimą, kurio 
tikslu butu neduot atsikar- c

tot karėms. Sulig tuo pa
siūlymu tapo sutverta va
dinamoji “šventoji Sąjun-

kurias jos dabar' užtraukė. 
Ne vienoje šalyje gal kils ir 
ginkluotų pasipriešinimų ir 
maištų. Nieko paprastes
nio tuomet nebūtų vald
žioms, kaip paduoti viena 
kitai ranką ir sujungtomis ’ nių skurdą

vynę, kaipo į įrankį susi- 
kraut turtus?

Anglių kasyklų, vario ka
syklų, plieno dirbtuvių ir ki
tokių biznio įstaigų savi
ninkai nuolatos šaukiasi po
licijos, teismų ir kariuome
nės pagelbos, kada jų dar
bininkai pareikalauja dide
snių algų ir išeina į streiką. 
Tie savininkai yra taip-pat 
buržuazijos dalis, ir aišku, 
kad jiems tėvynė, tai tik 
turtų darymo vieta.

Amerikos pirkliai 
rikantai gabena iš 
kos visokias prekes,
rias dabar jiems brangiai 
užmoka Europos valdžios. 
Per dvejus suviršum karės 
metus jie išgabeno tenai 
tiek daug prekių, kad šios 
šalies beturčiams maistąs. ir 
kitokios gyvenimo reikmens 
pasidarė beveik neįperkami.

Daugelis Amerikos biz
nierių, kurie ir neturi pro
gos pardavinėt savo prekes 
kariaujančioms valdžioms, 
visviena kelia kainas augš- 
tyn, pasinaudodami tuo, kad 
viskas brangsta.

Jeigu pirkliai ir fabrikan
tai parduoda maistą Euro
poje, priversdami badauti 
šios šalies beturčius; jeigu 
kiti biznieriai, naudoda
miesi proga pasipėlnyt, taip 
-pat didina savo šalies žmo- 

kaj$ jie

. ckholmo Komitetą, kada jie iš
girdo ai>ie žuvimą anų, kaip da
bar pasirodo, caro paaukautų, 
pinigų. Bet jeigirjlf persergėji
mai buvo neteisingi, tai kodėl 
Centralinis Komitetas pakeitė 
savo nutarimą ir išsiuntę pini- 

kitų keliu? ’© C. ’’organe vi

Redakcijos Atsakymai

džia atstovayo kapitalistų rcjka- 1333-1339 So. Ashland j
..... . ■" "
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Aprašymus 
>gKOS INTAISYMAS—Ke
turi cylinderiai Cb’s«v» Lv- 
coming Motoro specialio di

PAVARYMA
MAS—uyneto lwo- 
Bendix varymu.

'-"W’
te’ ’’■W

Most Distinctive Car Sold at Less Than a 1 housand
VERŽTUVAI—12'a colių, a- 

bu iš vidaus, vartojama laz- 
da del sulaikymo, laikoma 
viduje rėmų. Varoma per 
dį ir speciali suvienijimą.

RATAI—33x4, artilerijos typ 
gimo amerikoniško riešuto, 
pinas, sudėtas iš daliu lanka
ratai extra.

gobturas.

mui be pagražinimų, 
valakna ir prikimšta

antro au-

ls, su nuė

.» J

CX

Guminiai šynai ir duryse
ki seniai.

ĮRENGIMAS
ti, elektros sxdesos iš priekio su jungtu-- 
vu; užpakalyje elektriškos lempos šviesa

jimo laika, stiklas užleidžia 
laike lietaus, vieno vyro 
Užpakaliniai geležiniai š
lankais. spaudimas, tepalų ir a- 

n i kelio s m ogi m o lazda

num Systema su 15 galionų blešin

niais senais;

pataisymo.
pavyzdine.

^'Visas,v su pilnu 
2,200 svarų.

IS LIETUVOS
Lenku laikraštis apie Vilnią.

“Nowa Reforma

sąrašas parodė

rusu ir

vokiečiuosna

E>LK keletą praeitų metų buvo rūpestis pienuotųjų ir automobi- 
JU lių dirbėjų padaryti augštos rųšies automobilių'," kuris turėtų 
išžiūrą ir ištvermę automobilių $2,000 klesos, ir iki šiol parduoda
mu 

*•>
uz mažiau negu $1,000.

V-i

KAINA-—$885.00 F. 0. B. dirbtuvė Chicago 
M OK ĖSTIS—- Įmokėk užsisakyd a mas, liku - 

s i u s kuo m e t atsiimsi.

imims.

jama darbininku būriai Kauno

Teisme kalbumu

didesnis.

Perstatant naujus “CLASSIC”, abiejuose 
rock Roadster/’ modeliuose, the Classic Mot' 
kad jie išrišo šią užduotį, ir ištyrinėjimas ap 
r e i k a 1 a v i m u s s taty t o j ų.

ypatingą biznio progą.

Touring” ir “Sham-

įvirtai pasilaikančių pirkėjų
Mes darome kontraktus del

rijų ir kontraktų adresuokit
The “CLASSIC” yra suplenuotas gerai žinomos firi 

bilių inžinierių, REED and GLASSER, iš Indianopolio 
gvarantuoti su pagaminimu Auto mobilių Komisijos A

> automo-

ur tiktai
gentai.C. ...7

Classic Motor Co. Kapitalas $2,000,000.00

Specialis paaukavinias Per viena sąvaitę tiktai

Jus galite pirkti šio sandelio akciją už
Bet Jąs turite veikti tuojau

Coliseum Basement, Automobilių par

Classic Motor Company
J. H. DIXON, Gemlis už/oizdetojas.

Coms timers Building -Telephone Harrison 3322 
Dirbtuve, Chicago.

vių,
0,7 %
T/nikai turi vieną laikraštį 
“Dziennik Wilenski.“ Vokie
čių kalba eina du laikraščiu:

ras
Gudai leidžią “Romon“ (spauz-
-dina 1500 egz.), Pradžioje bu-

dešimtosios armijos.

Iš Rusijos

kadetą vadą Miliukova.

kuriam

Nužudyti Miliukova pasiuntęs 
jį Dubrovinas už 300 rub. Bet 
jo sąžine neleidusi tatai atlikti, 
ir nuėjęs pas redaktorių “Žur
nalą Zurnalov” prie liudytoju, 
jis viską išpasakojo (žiur. “N. 
L.” 10 num.). Užklaustas, ko
dėl ne policijai jis apie tai pra
nešė, bet kaž-kokiam redakto
riui, Guculo atsakė: “Kad bu
čiau pranešęs apie lai policijai, 
vietoj patraukti Dubrovina tei
sman, butu jį pašaukę į polici
ją ir atidavę mane į jos nagus 
(juk ten Dubrovino sėbrai sė
di!). 
.................                 ,.,U

dantis su augštos kliasos Classic

gelio užklausimo kas link agen
tūros ateinančiu kasdien i kom- € 4
panijos ofisą.“

mo važiavima K
liaus į Chicago
giltume sniege.*

Indianapo-

VYRAI ! KOBEI
Motor Buk Pardavėju

Mes išmok vsim
000,000 ir autorizavo ir apnio

savo šėrininkams, ir dar teturi

savo

ii’
bedami savo namuose galėsite iš
mokti už pardavėją ir uždirbti $30 
savaitėje. Prisiuskite štampą, gau
site paaiškinimą kaip galima išmokt

MONTELLO COR R ES. SCHOOL, 
Montello, Mass.

JUS RŪPINATĖS? f
Kam gaišuojate laika rupindamie<i praeičių — skubėkiteKam gaišuojate laiką rūpindamiesi pi 

tuojaus pasiliuosuoti nuo esančią kliučią. ir padarykite galą 
geresniai ateičiai. Leiskite man paeeltieti ir patarti jums, 
parodyti tiktai ką daryli. Ateikite tuojaus del išlikimo pasi-

pašvenčiau savo profesiona- 
s. ir aš vadovauju tikru pa

Hnis, bet kadangi gudams tas 
raštas yra sunkus, neįprastas, 
<ai buvo vokiečiu valdžios pra-?,- |(1.:plwlu;n‘ 1 tiu laiKiascio€

šyla ir šios sutikta leisti spauz- mia” ir narii

vorui, kuriami* plačiai rašo apie 
savo veikimų kaipo juodašim-

NAUJAS CHICAGOS PRODUK
TAS TAI — CLASSIC 

FOUR-FORTY.

Automobilius
$885 ir turi specialikus dalykus

dinti rusų raidėmis.

Mokyklos tokios: 50 pradeda
mųjų, kuriose mokinasi 5000 
vaikų, 8 miesto, jose mokinasi 
1,400 mokinių, 4 vidurinės, 5 
mokytojų seminarijos (kursas

pirm kelių men.), įvairią amatų 
besimokinančiu esą apie 7,500

tomobiliai yra sustatomi. Kom
panija turės parodą ateinančioje 
automobiliu parodoje Coliseu-

m’c, ir vienas iš automobiliu to- 4-

1 THE MAGIC SHOP.
| Pirmas Amerikoj lie tu vys uždėjo magijos 
X dirbtuvę. Dirba visokių štuku daiktus. Jei 
I nori gauti Sinkų katalogą, prlsiųsk štampą 
j ir tuoj gausi. Adresuokite taip:

THE MAGIC SHOP,
Į P. O. BOX 309, HOLBROOK. MASS.

* < f ‘

tiška g\ venini:} 
tyrimu.

AR JUS NORITE BŪTI STIPRI *S J R MIKLUS?
Ar jiis esate nerviškas ir nusiminęs, silpnas ir nusilpnč- 

jas, pailsęs r\tais. be ambicijos, be gyvumo, silpnos atmin
ties, palengva pailstas, klystąs ir susierzinąs, turite stoką c- 
nergiįos ir užsitikrinimo? Ar jums stoka stiprumo, išsisėmi
mo sistemos? Pasitark su ištikimu specialistu.

Pasisekimas paeina lik iš tikros priežasties ne paviršu
tiniu apsireiškimu arba sujudinančio gydymo.

Ar jums slo-

Nurodą” bedrm’urbio. Juodu- 
šimčiu vado Dubrovino siun- u
čiamas. jis anksčiau važinėjo

riujų laikraščių bendradarbiu,

jus ir draugijas, pranešdamas 
viską Dubrovinui. Kad paro
dyti, buk juodašimčių Dr-ja

rašinėjo i

automo-

kurios

T as automobilius suplenuolas 
per Hee and Glasrer, ludianapo- 
liaus inžinierius automobilinės

Ju Harrison Dixon, generalis 4- ’17
manadžierius, pirmiaus buvo su 
Federal Rubber Co. štai ka iis

PIIIIIIIIIIIIIIIIIB

C5S3

Depozitoriai

M Bank of Chicago
Kurie turi sudėję $32,000 000,

1. VALDŽIOS, nacionalė.s, 
valstijos ir municipahls, ku-

banką kaipo padėtųvę del 
jos stiprumo, valdymo su
tarime su atydžiais bankos

i SENA-TVIRTA-l

SAUGUMO’ SRYTIS
ŠI VALSTYBINič BANKA

navimą; paremta 25 metų

Turtas Virš $2,800.000.00

Classic au-

2. RANKOS IH BANKIE- 
PJA1, kurie supažindino 
viršininkus apvertinti šio 
banko nepervir.šijainą ga
bumą patarnauti kaipo pa-

4. VALDYBOS, kuriu i.š- 
pildy tojai, globėjui, arba 
administratoriai 
.šią banką del jo 
stiprumo.

5. 1NSTAIGOS, 
ir Įvairios rąšies susivieni
jimai ir lt., kurie deda pi
nigus Į šią banką, norėda
mi užlaikyti savo pinigus

pasirinko

draugijos

|18O1
tomobiliaus tai yra faktas, kad 
jokis kitas automobilius arti tos 
kainos neturi taip pilną įrengi
mą, kaip “Classic “ Molometras,
i ii k e i i 11 i.s

mobiliu

linijos yra randamos

1016

SCHIFF ano COMPAMY STATE BANK
TVIRTA BANKA VAKARŲ PUSftj.

1 9«b STREET ARTI H ALOTED ST, CI ITC AGO

.. »: •>" 'XftW ,....... .. . m®■Ji j- "b 2du j

“Galingas ir tykaus bėgimo 
Classic-Lycoming motoras yra 
priežascia dideliai pagirdančio at 
siliepjiio automobiliuiup^ ra-

3. KOHPOHACIJOS, 
riu perdėtiniai mėgsta 
biau turėti reikalus su 
na įsigyvenusia banka.

Piningai laikomi š 
.šimtą ii' 
tankumą 
$5,000,000 
g i.škuose

ku-

visai 
laiku 
ną.

G.
PAT(\ priskaitant daug lie
tuviu, Įniko savo taupomuo
sius pinigus 
dėlto kad jie

12000 PAVIENIU

šioje bankoje, 
žino stiprumų

patarnavimo
nuo vieno iki 

tuksiančią dolerią. Visi gauna lą pati širdingą prie- 
, visi yra apsaugoti banko kapitalu ir perviršiu 

ir visi gali liuesai klausli bankos nalarimo nini-

rudeli taupyti nuo $1.1)0 arba daugiau. Taupo-

DATOS X'AKARAIS nuo 6 iki 8.
Kąlbame lietuviškai. — Kviečiame lietuvius.

STATE BANK of CHICAGO
La Sabe ir Washington Sts

SlIlIlIMHIIIH^
(Priešais City Hali.)

Ar justi nervai silpni, drebą ir infcm] 
kuoja stiprumo ir energijos? Ar jus turite 
sipriešinimą? Ar jusi] mintis smnizgusi? 
naktimis miegoti? Ar jus kelete rytais ja 
nuvargusiais, nualsintais? Ar y ra apsunkinimu jums jiasiju- 
dinti, dirbti, arba mąstyti per diena? Ar jus turite apkvai
timą, arba silpnaregy stę? Ar jus turite tamsins rinklus pa
akiuose? Ar jus turite'moly m s? Ar jus turite neaprašomą 
jautimą, ar baimę ir prijaiilim i? Ar jus turite kliūtis su sil
pna nugara, drebėjimus, arba širdies plakimą?

Man rodosi, kad kiekvienas žmogus reikalaujantis mcili- 
kali.škos pagelbos nuo jo turčius, taipgi nepripažintos arba 
priešinančios gamtai, turi lą žinoti ir turi Įvykinti, kad jis 
negali laukli gamtos Įžengti ir apgalėti silpnumą arba ligą 
be patarnavimo tikro gydymo. 'Ijii yra nepažeminimas ken
tėti nuo tūlą ligą, bei tai ištikrąju yra pavelijimas plėtoties 
be gydymo iki pasiekimo pinkliu arba neišgydomo padėjimo. 
Neimk šarmaily vu nėgi bailiu, ateik pas mane su užsitikėji- 
mu, papasakok man priežastis ją pasakiniu taip plačiai, kaip 
jąs žinote, ir aš patarsiu jums . kas galima jums daryti, kiek 
kainuos, ir nurodysiu jums kiek maždaug laiko ima išgydyti 
ji įsą ligą.

X-Ray Egzem i nacijos
Kuonie Reikalingą

Jeigu jus turite pilvo, pančių, širdies, ja- 
kmi, inkstu arba pūslės kliūtis, arba, j<‘igu 
jąs kenčiate mm raudonosios gyslos, suski
limą. reumali/.nio. dusulio, senų žaizdų, 
skauduliu, išbėrimo, prietvarą arba bile ko-

Iruk pasitarti su manimi, aš iš
gydymo metodas.

i<ią cnronisKą mivaikę, ne 
aiškinsiu savo patobulinlas i

narna mokesti iš

minami los. su 
liuli paskučiu 
šč man didel 
daugumui bu

i

apruĮiinu savo ofise už labai priei-

įsi ant ai s i upvslingiimo egza- 
ir vie los kliūties. To
juos aš varloiu, atne-į ai ; uiku 

ir pasekmingą p;:l\rimą, aš .šiandie gelbsčm 
Įlies ir n tįsi m i nusivms. kenčiančius grąžinu j

PASJKALBeJJMAS, ECZAMLNAt MA ir PATARIMAS DYKAI 
blandos: 9 iki 8 vakare. NedėJionii^: 9 vai. ryto iki 12 dieną.

Rr. C. R. Layton
14 So. llalsted St., arti Madison St., Visas antras 

Sekantis prie Mid-City Bank.
v . į. ;a u ?»<•«. ,, ;
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Kalbama lietuviškai ir lenkiška

DIDŽIAUSIA VALSTYBINĖ BANKA
NUOŠALIAI VIDURMIESČIO

Citizens State Bank
DIDELE NAUJA

PREKYVIETE

KUNIGAI IR ROJUS

Pardavimo daugmenyje ir po mažai prekyvietė

4737-39 So. Ashland Ave

Chicagūs Gatvekariu
veninio

Transportacija
viška Valstybinė Banka Amerikoje

807-809 W. 35!!i SI., kampas S. Halstad St

CHICAGO SURFACE LINES
804 BORLAND BUILDING CHICAGO

Garbiikas

$1.00
$1.00
$1.00

Ir lietu 
vlški Re 

kordai.

$1.00
$1.00
$1.00
$1.00

MELROSE PARK, ILL. 
Bankas prie kampo

VICTOR
GRAMAFONAI

Mes parduodame maistą i Kotelius, Restoranus, Li- • r
gonbučius ir tt. Extra specialia mėsos ir paukštienos 
pardavimas šiandien, Subatoje, Sausio 27 d.

30 Star Štampų dykai, pradedant naujų knygelę. 
Kiekviena Star Stamp knygelė atperkama už $2.00 
grynais pinigais arba $2.50 prekėmis (tavoru).

Skaitytoj n 
Balsai.

Kuo 
remia

mam), jog

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

kiekvienas laiška 
, kiekvienas pasi 

ipsvar

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.

PEOPLES STOCK TAKOS 
STATE BANK

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

Mes taipgi duodame musų pačių raudonas 
pirkliavimo štampas.

WINOGRAD & CORNGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE 

Arti Kensington Avė.
Phone Pullman G55. Chicago, Ill KUPONAI DYKAI

Nepervedama. Tik viena kiekvienam kostumeriui. 
Pristatyk j musų sankrovą, pirk už 50 ar daugiau, 
ir gauk 10 Fish’s Štampų, pridedant prie tų, kurie 
duoti su pirkimu. Tur but parašyta:

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS Į VISAS 
SVIETO DALIS

dvasiški jos. Kas 
(lingu” ir pini- 
popiežiai, kar- 

socialistai? 
kiekviena

paver
in romelius, kur 
ūmia ir parduo-

i New City Pakingi 
I Company i

redaktorių netaktiškumas. Kad 
tas yra taip, kiekvienas pripaži
ns, kuris tik atidžiai sekė musų 
laikraščius.

Tečiaus, šiuo kartu man rupi 
kitas dalykas, kuris taipgi paro
do “Kovos” redaktorių “beša-

ant “žul-but,” Jiems 
kad kuoilgiausia palaikyti 
nes tamsoj. Gi tuos, kurie stęn

Sutkus kad 
“Naujienų” 
ma, lai nelabai 
žmogelis yi 
nomas 
praustaburnis i 
tamsuolių organui, tinkamas 

rašytojas. Kas jam ant seiles
Jam 
b’ jų

štai ką Sutkus sa 
go” n r. 20. Girdi, 
apgaudinėja žmones 
jų pinigus įsistalo sau bildingus 
ir pasidaro kapitalistais 
tas bukas pasakymas 
mas? Negi Sutkus 
žmonės ant tiek jau kvaili, kad 
negalėtų padaryti palyginimų. 
Akyva pažvi 
venimą ir į 
daugiau turi 

visokie 
yskupai, ar 
Amerikoj,

ž išreikštas šiame skyrių 
je nuomones Redakcija 

neatsako).

Tuo ta r 
javai auga 

juos tai amaras nuodą 
Dildžiusia, tai nepriei- 
Pažiūri į dvi kaimy- 
žeme vienoda, o ja-

vaisiai.
Mes mokame 3 procentą į metus už jųsų taupomus pinigus.

Pradėk taupyti šiandien.
KAPITALS IR PERVIRŠIS $750,000.00. ' TURTAS VIRŠ $7,000,000.00

drožia tai drožia 
išy tojams. Žino- 

svarbu, nes tas 
visiems gerai ži- 

kaipo tamsunėlis ir nc-

DESOS ŽODIS “KOVO 
REDAKCIJAI.

rūkusias bakūžes, < kunigužiai, 
kad įmanytų šaukšte* vandens 
paskandintų. Bet nors jiems 
ir sapnuojasi viduramžių gady
nė, bet kas jau praėjo, tas nebe
sugrįš. Žmones nūdien blaiviau 
žiuri gyveniniai) i 
gerąs ir kas bloga

eme 
kooperuoti su mumis, ta 

tikėjome, kad tuojaus bus greitas atsiliepi 
ir mes nepasilikome ap^ "

Progresuojant metui ir p 
•sipažinus su musų transpor 
moms, musų korespondentai 
kesni jųjų patarimais.

Kiekvienas patarimas, 
konstrukty visko kritikavimo 
skundimas buvo tuojaus pripažintas 
stomas pagal jojo vertę.

Disciplinai 
me atsitikime, 
mums buvo galima 
mažų sulaužimų mu 
pagerinti abelną ka 
tos tarnystės.

Šimtai pagyrimo laiškų paliečiančių man
dagumo pasielgimus ir širdingumą karų tar
nautojų, yra paliudiję publikos prielankumą 
tarnautojų, kurie labiausia susitinka su publika 

Patarnavimo reikalavimai Surface Linijų 
buvo didžiausi jųjų istorijoj. Daugiau negu 
trįs ir pusė milijonai piniginių ir transferinių 
pasažierių buvo vežami kasdien—išviso per me
tą vienas bilijonas, du šimtai ir penki milionai.

Musų būdas svarstyti visas musų proble
mas stačiai su publika per viešą spaudą yra pil
nai išteisinta ir bus ant toliaus naudojamas.

Konstruktyviškas kritikavimas ir aiškus 
nusiskundimai liečianti by kokią dalį gatveka- 
rinės transportacijos bus su padėka vo j imu pri
imta.

Tūlas d. Masis parašė Į “Ko
vą” ilgų korespondenciją iš Det
roit. Ten buvo aprašyta, kaip 
mano ir kitų draugų pastango
mis liko suvienyti socialistai ir 
progresyvu visuomenė Lietuvių 
Dienoj. Korespondencija buvo 
pilna iškraipytų faktų ir mela
gingų žinių. Suprantamas dai
ktas 
žiūrėti 
Praėjo vien 
ta, trečia — 
mo. Galop 
dakcijai lai 
jau ir krasaženklį. Viskas vel
tui. Tuo tarpu d. Masio tilpo 
dįar dvi korespondenciji.

Man labai norėtųsi žinoti, 
kaip pavadinti tokis pasielgi
mas? Kuo gerbiamieji "Ko
vos” redaktoriai vadovavosi 
talpindami melagingą žinią ir 
apšmeižtajam neduodami pasi
teisinti? Manding, jog “Kova”

Padėkite savo taupomuosius pinigus i tvirtą vietinę lietuvišką 
Banką, kur žinoma gvarancija yra, kad jųsų pinigai yra saugiai 

I padėti ir kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite .

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus.

I Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidSjimui dėžės.

I Atdara Utarninko, Ketverge ir Subatos vakarais iki 9 vakare.

tos. Bergžc 
Daug daugiau 
juodvarnių organas ir jo palai 
kytojai turės kraustyties ten 
kur pipirai auga 
apsireiškimai tatai aiškiai paro
do. Juk dvasiškuos intaka 
kasdien silpnėja. Ir reikia pa
sakyti, kad tas darosi ne del to, 
kad žmonės tampa ireli, 
bet dėlto, kad kunigėliai 
t ė bažnyčias 
viskas yra p 
dama už pin

Kunigėliai skelbia ir 
jaus gyvenimą vaią. 
šiame pasaulyj tuo tikslu, kad 
palįs galėtų naudotis žemišku 
rojum. Visokie Bačkai ir Sut
kui fanatizuoja žmonių minias, 
o paskui sau ramiai kerpa iu

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus 

AS E. STEPINA, Prezidentai*.
ADOLPH J. KRASA. KnalftrlWB

javai menki, sunykę, o kitoj gi 
puikus. Vadinasi, ne visa svar
ba dar žemėj, prie tot reikia ži
noti, kaip apdirbti tą žemę, ko
kie javai ir kokių trąšų reikalau
ja ir lt.

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
“NAUJIENAS.”

DIDELIS ŽUVIES PARDAVIMAS 
KETVERGAIS ir PĖTNYČIOMIS. 

Socialiai šiame išpardavime
18 svarų Ešerių, šviežių, už .......................
12 svarų Silkių, šviežių, už............. *...........
6 svarai pjaustytos Didžiosios Plekštės, už

iškas veikimas sekė kiekviena- 
kuriame buvo reikalinga, ir 

pataisyti daug nesmagių, 
ų reguliacijų, ir tuo budu 
’aktorių vpatiškos suteik-

Praeitais metais apie si laiką 
buvo daug ginčų del ūkių. Vie
ni karštai stojo už tai, kad Co- 
lorai’ioj esą geriausia apsigyven
ti, kiti — kad Wisconsin; treti 

kad Michigan. Mano supra
timu, tie ginčai neturėjo didelės 
svarbos. Kriukis ne tame, kur 
gyventi, bet tame, kaip gyventi. 
Visuomenei, o ypatingai ūkinin
kams, tie visi ginčai nieko gero 
neatnešė. Jeigu, ažuot tų be
reikalingų kalbų, butų buvę ra
šyta apie tai, kokius javus, kur 
ir kokiu laiku sėti — mes bied- 
ni ūkininkai būtume daug nau
dos iš to apturėję.

Mes rasime dag lietuvių, ku
rie pradeda labai vargingai gy
venti ant ūkių. Kaikurie pagy
venę tūlą laiką meta viską ir 

‘stan, pelikę kompani- 
i. Tos to tik ir laukia, 
cursta ūkininkai Wis

consin ir šiaurinėj dalyj Michi- 
gano valstijos. Jų nameliai la
bai mizerni. Vasarą jie šiaip 
taip vargsta, bet žiemą būtinai 
turi j ieškot is pašalinių uždar
bių: jie tankiausia eina į miškus 
uždarbiauti. Reiškii 
negalima pragyventi 
pu žemė gera ir 
Vienol 
tai anksti 
na laiku, 
n'iški ūki 
vai visai kitoniški. Vienoj ukėj

J. J. STASULANIS
Turiu didelę krautuvę ir dirb
tuvę muzikališkų instrumen
tų r 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.

Tunu geriausi patyrimą perdirb- į 
ti iš seno, prasto smūiko i naują 
>- geriausių balsų, ir pasidaro 
brangios vertes smuikas.
£su praktikavęs 37 metus 

tą darbą.
SO. HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737. |
CHICAGO, ILL.

iMiAUd Avė., KmnpaA i.ooniiR ir 18-to» Gairių 
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS$600,000.00

bankas su dideliu kapitalu arti
žiūrimas Valstijos ir Clearing House Associ* 

Zinonuo gvarancija, kad jųsų pinigai yra sausiai nadCti h 
fcnrmkčti, kuomet jus pareikalausite.

Ketvergo ir Subatos vakarais iki * -uli

šie surašai del sekančios Petnyčios, Vasario 2 d
9 svarai Rib roast už .........
8 svarai Club steak už.........
7 svarai Pork Roast.............
8 svarai kapotos veršienos už

v airi 7 11*
tteftuliarMka 
tion

Jie bu*
<• uta r b u*, n

4 JOSEPH C. WOLON £ 
” LIETUVIS ADVOKATAS 3
A Ruimne 902-904 Nutionnl Lif« C

29 So. Lr Sr11« St., Chicago, Ill. £ 
J Tel. Central 6890-6891, Atdara: UUr- 9 
A ninko, ketverge ir subato* vaknraU nuo 
© 6 iki 8 vai. vakaro, po nemaria: S

1666 MILWAUKEE AVE., CMeaff*. HL t? ą T«L Humboldt tT.

Labai nelinksma vra skaitvti 
tuos tuščius ginčus, kurie pas
taruoju laiku įsivyravo socialis
tų spaudoj. Tokis apsireiški
mas įneša neužsitikėjimą sąjun- 
^iečių tarpe. Ir juo tolyn tie 
ginčai eina, tuo daugiau blėdės 
jie atneša.

Devyniolika šimtų šešiolikti metai užsibai
gė su geresniu susipratimu tarpe publikos ir 
Surface Linijų. rkai yra rezultatas musų disku- 
savimo su publika transportacijos problemų, 
kurias mums priseina išrišti.

Kada mes prašėme naudotojų gatvekari- 
nės transportacijo 
mes 
mas

yra sąjungiečių organas ir kiek
vienas jos narys turi pilniausią 
teisę reikalauti, kad jinai elgtų
si bešališkai. Žinoma, lai turė
tų būti, bet gaila,kad taip nėra. 
“Kova” su ypatingu pasigėrėji- 
mu skelbia pri va tiškus laiškus 
ir tuo kursto kivirčų ugnelę so
cialistų spaudoj. Jai daugiau 
apeina tuščias ir nepamatuotas 
užsipuldinėjimas ant socialistų 
laikraščių, negu sąžiningas atsi- 
nešimas link savo pareigų.

Pranas Jočionis.
Detroit, Mich.-.

a*a*n*a*a»c*n*c*n*c*cj*n*H*n*a*Q*n*a*D*a
Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

PASTABA: Mes parduodame tąja pačia sena kaina. 
Geriausia paprasta šonkaulių mėsa ............... IU/2C
Pasturgalis metinė aviena, svarui ........... 12^
Geriausia krutinės veršienos, svarui............. lOlAc
Veršiena kapota, šonkaulių arba strėnų, svar. 121/>c 
Paprastas Sirloin stoikas, svarui ..................  lbi/>c
Geriausia Pot Roast svarui ..........................
Geriausia Pork Roast svarui............................14y»c
No 1 Sugar Cured Bacon svarui .................. 21W
Sugar Cured Hams( specialiai šiam išpard. sv. I8V0C 
Sugar Cured California Hams......................  I31^c
Švieži sprandakauliai, 4 svarai .......................... 18c
Geriausias Club stoikas svarui ......................  IBCkc

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR RUILDINO
W. Monroe BL, 1M7.

Chiciųro, DI. 
bones Centrui 6107 ir tlM

Na, o kokie namai, savo gražu
mu ir brangumu gali prilygti 
bažnyčiai?

Ne, kunigai kovoja su socia
lizmu ne dėlto, kad jis griauna 
tikėjimą, bet dėlto, kadi socializ
mas parodo visus naudotojus 
dienos šviesoj.. Suprantamas 
daiktas, kunigėliai matydami, 
kad jų biznis puola ir kad ra
miosios avelės pradeda spardy- 
ties pradėjo kovoti, taip sakant, 

svarbu, 
žmo-

Todel butų labai geistina, kad 
nusimanantįs ūkininkai karts 
nuo karto parašytų apie ūkės 
reikalus. Regis, kur tai rytuo
se buvo pradėta > kalbėti apie 
organizavimą ūkininkų draugi
jos. Tečiau, kol kalbėjo, tol 
tvėrė, o kai nustojo kalbėti, tai 
viskas ir suiro.

A. Neverauskas.

aš negalėjau į tai ramiai 
Parašiau atsakymą, 

savaitė, praėjo ki- 
nėra mano atsaky- 
rašau “Kovos" re
ta; priegtam idė-

Ui Y
|wl>l • d',n]l 1



CHICAGOS ŽINIOS
Anton Juras.

TOWN OF LAKE

Atsišaukimas į parūpi Jonis ir

žiaus parapijos.

vyskupo asistentas skelbė mu-

r i k i eči y gyve n imą.

ne PROTESTO MITINGAS.

Lengvai atsakome, kad mos, vi-

Visi ligų apsireiškimai greitai
some atsargia; skaityti

mitingas

darbus veikia, o tai vis kunigą;kleboną kun. Skrypko, ar jo Įpe

• pijonįs tarpu savęs nu
gano.

Visur

irba tikėjimo

ako subankrutina; o tai vis trus-

rinkti, prašvie

iki vaka
ro platu.

■ 5

Dr. J. Van Paing 
Vyru Chroniškos Ligon

Elektriška Diagnozn ir Gydymas 
Spcciališka medicina nuo 

užnuodijimo. kraujo 

fandenita medega slapfrm Ilgom 
2059 W. MADISON ST., kampas 

Iloyne Avė., virš aptiekos

HODGENS,
Specialistas,

krus parapijomis niekino, per

DR. I. W.
Ištikimas

Aštrių ir Chroniškų Vyriškų Ligų.

Užnuodijimas Kraujo

35 So. Dearborn StM Crilly Building, 
antras augstas, kambarys 208-308. 

Kampas Dearborn ir Monroe Sts., Chicago, Til.
VALANDOS: 9 ryto ikl 8 vakaro. Utaminkais ir ketvergais nuo 9 ryto iki
5 vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 1

lu įvykdininiui geresnės

' ' C' ■ :■
i*

Tas neteisybė. Jeigu

Telephone Canal 3110

Chicago, III

ri but daleista turėti savo mėne
sinius

1

Dr, F. L. Talcott 
Specialistas 

Del vyrų ligų.

tI
i

ts. M. HERZMAN i
«Š RUSIJOS j

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- <| 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- J 
gas ir akušeris. *

Gydd aštrias ir chroniškas ligas, vy- I 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias J 
metodas X-ltay ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6-—8 vakarais.
Gyvenimas,,?3412 S. Hidsled st

Valandos- 0 1/11 —— • •

v’hicago, III*,
,,, x,-iLnniLi'r ii ji ii ii'ii r n

y Sausio 27 1917
MT r ~-TTWr» W^yi'W M

metais vedama tvarka. Vienu 
žodžiu, para pi jonai ir draugijos

regis, jų nebūdavo..
Visgi tiems ponams reikėtų 

atsiminti, kad jie neintraukti į

GAISRAS.
Vakar ištiko Bašinsko name 

(731 18th st.) gaisras. Kiek nu
ostolių padaryta, kol kas neži- 
nama, betgi jų bus nemažai.

Mes Parduodame

1917 m., ant pirmųjų mišių šv. 
gerbiamas kamen dorins kun. 
Statkus, įsilipęs Į sakyklą su pa
mokslu, pasakė sekančius že

.sas.
Dabar čion vra klausimas, ko- e/

kili budu kun. Statkus galite da-

mis skelbdamas tokia netiesa c. V
ant visuomenės bažnyčioj iš sa
kyklos. Tai sarmata, ir tams- •Z
tai, kaipo kunigui dvasiškam 
vadovui ir musų dusių ganyto
jui, suvisu nepritinka.

kala uja. Skaityk ger 
notum kame dalvkas.

tus, ale ne klebonas pats rinktų 
fcau trustisus iš patinkamų sau 
ypatų, ba klebono rinkti trusti-

įlinkus kasoje 
cento, lai n 
pijonai ir dra 
bono rinktų t

tarpo savęs trustisus, bet nelie
pia klebonui rinkti. Tai mato
te, prieš ką parapijonai ir drau
gijos kovoja, ne prieš tikėjimą, 
ne prieš šv. Bažnyčios tiesas, ti-

sugniaužę laikyti Ir toliau ra- 
šome neugaulioti draugijų, nė 
jų narių nereikalingai, kuriuos 
tamsta bjaurioji ir vis nori da

i<uj> prastai manai apei menę 
artimo ir išniekinimą savo tikrų 
katalikų, kurie klaupiasi prie

sta. Ką tamsta manysi daryt su 
toms draugijoms, kurois visus 
tuos num. “Draugo”, kurie visa-

mes j ieškom diecezijos liesų, 
kuri yra ir parapijos konslituci-

Pa rupijos Komitetas.

WEST SIDE.

isvos Jaunuomenes M

Dailės Mokykla
MOKINU mišrus, moterų, vyrų ir vai

kų chorus, Išmokinu dainuoti solo, due
tus, trio, kvartetus, kvintetus, sekstetus ir 
oktetus. Taipgi režisieruoju veikalus.

DUODU privatiškas lekcijas lavinimo 
balso, piano, vargonų, smuikos ir mandali- 
nos. Valandos ir ofisų vietos sekančios: 
Pancdeliais — Koselande, 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.

1531 Milwaukee Ave., Antros lubos. 
STASYS TURSKIS, Mokytojas

“IN OLD KENTUCKY”.
Imperial teatre, 2329 W. Ma

dison st., sekamą savaitę, pra
dedant nuo sausio 28, bus stato
ma. charakteringa amerikietiška 
žaismė “In Old Kentucky”, vai-

Sausio 23 d. “Mildos” sve
tainėje įvyko masinis susi
rinkimas, kurį sušaukė L.

nių susirinko nepaprastai 
daug, — pritruko net sėdy
nių, todėl kai-kuriems prL 
siėjo stovėti.

Kalbėjo A. Petratis ir po
nio M. Jurgelionienė, kuri 
savo kalboj ypatingai aiš
kiai perstatė maisto brangu
mo priežastis ir pasekmes. 
Paskui aiškino kenksmingu
mą kazarmininmo viešųjų 
-mokyklų. Galop tapo išne
štos trįs rezoliucijos: pirma 
protesto rezoliucija prieš 
maisto brangumą ir jo ga
benimą Europon; antroj — 
reikalaujama, kad miestas į- 
steigtų municipalę maisto 
krautuvę ir trečia — prote
sto rezoliucija prieš įvedi
mą kareiviško muštro į vie
šąsias mokyklas.

Po to kalbėjo M. Šilkaitis, 
.aldermanu rinkimo komisi- - - ■ i • • *-
jos narys. Jis tinkamai iš
aiškino už ką mes privalom 
balsuoti pavasario rinki
muose.

Po kalbų buvo muzika ir 
deklamacijos. Deklamavo 
Briedžiukai. Gerą įspūdį pa 
darė maža mergaitė p-lė 
Grušaitė, kuri puikiai pa- 
griežė ant korneto. Nema
žai parduota “Moterų Bal
so” ir knygų.

ji kuopa smarkiai veikia. 
Palyginamai į trumpą laiką 
ji surengė dvejas prakalbas.

Reikėtų kuodaugiausia

rezoliucijas inteikti vieti
niams aldermanams. Tuo 
budu bus galima priversti 
miesto valdžią rimčiau pa
galvoti apie maisto brangu
mo priežasčių prašalinimą.

POVILAS MASKALĮUNAS 
rsiskyre su šiuo pasauliu

Velionis paeina iš Kauno g., 
Vilkmergės pavieto, Šesiko pa
rapijos, Cesonių kaimo, Su
laukė 27 metus amžiaus. Dir
bo savo bučernėje, gyveno po 
No 2105 137 St., Indiana Har
bor, fml. Paliko dideliame nu
budime seserį Marioją ir ki
lų brolius.

Laidotuvės atsibus Sausio 
28 d. į šv. Franciškaus bažny- 
nyčią apie 8:30 vai. ryto ir 
bus palaidotas Korpuso Drati-

visus gimines

$

PRANEŠU Northsides apielinkės 
visuomenei ir pažįstamiems, kad aš 
užlaikau cxprcsą del perkraustymo, 
pristatymo anglių ir 1.1.. Visokiame 
reikale meldžiu kreipties į mane, o 
aš tinkamai jums patarnausiu.

1 JOE ZINKIEV/čIA
1736 Wtbansia Ave Chicago!

Astuonių pėdų “Concealo” palankaus metalo 
dūdų, su sušriubuojančiais suvienijimais, 
lengvai pritaikoma prie kiekvieno gaso 
išėjimo,

Už $1.95
ir pristatėm kiekvienam pirkėjui su vienu

No. 1 Eclips Space Heater 
Virš dviejų šimtų žmonių parsinešė na
mo šiuos mažus šildytojus vieną dieną lai 
ke šių šalčių. Jie yra gražus panešami 
šildytojai ir geras daiktas del “extra šil
dymo”, kurio jus kartais labai reikalau
jat. Lengvai perkeliamas ir galima pri
taisyti prie kiekvieno gazo įvedimo.

O’»*c

Nelaukite iki jums šalta ir ne
paranku. Įsigyk vieną dabar ir 
turėk gatavai reikalui priėjus. 
Juos galima gauti gatavai suvy
niotus, kiekvienoj musų skyrių 
krautuvių, arba didžiausiame o- 
fise, vidurmiestyje. Mes jų ne- 
siunčiame.

The Peoples Gas Light & Coke Company
onles Gas Building Phone Wabash 6000

— ———-----------------------------------------

LAIŠKAI Į LIETUVĄ
Laiškus į Lietuvą galima siųsti, 

bet reikia juos surašyti vokiškai.
Vokiškai laiškus parašo ir nuro

do, kaip juos išsiųsti M. Jurgelio- 
niene, 751 W. 32nd Street, Chicago, 
Ill. Kreipkitės vakarais nuo 5 iki 
8 vai.

Dr. Ramser
aK'IŲ 8PKCU14B1A*

VYRAI
Jeigu jus esate nusiminę, del to, kad
jus esate neišgydyti kur nors, jus 
esat užkviesti pasitart su Dr. Hodgens 
apie bile ligą, silpnumą arba pnva- 
tišką negalę. Ateik del draugiško ar
ba ištikimo pasikalbėjimo. Taa jums 
nieko nekainuos. Jo dvidešimts metų 
patyrimas gydyme sergančių, silpnų, 
liguistų vyrų, yra užtikrinimu, kad, 
jus busite pasekmingai išgydytas.

Jeigu jus peržengėte gamtos įstaty
mus, jus neturite mąstyti apie vedi
mą iki jus galutinai pasveiksite.

Daugelyj valstijų 
daktaro apžiūrėjimo 
pavelijimo, Illinois, 
turės tas pačias tiesas. 
SENOS ŽAIZDOS EPITHESIAL AU
GIMAI ir odos ligos išgydoma ant vi

sada ištikimu, turinčių ypatingą veikmę kraujo gydymui, gyduolių. J03 veikia tie
siai ant kraujo celių, panaikina nuodus ir sugrąžina vidurinius organus j normaiiš- 
ką stovj.

Patinę arba pasididinę gysloss^Xr™^ 
cirkuliacija, širdies plakimai, rūgštis pilve, silpna atmintis, žemas gyvumas—lėta 
cirkuliacija. VIENU SAVAITES GYDYMU UŽGANĖDINS JUS JO TEISINGI VAI
STAI. Ar jus kentčsite ilgiau nuo tų negalių ar atsiduosite j jo rankas ir buk ant 
visados išgydytas tiesioginiu budu ir kaip galima trumpu laiku ?

HARIUI rUl TURINTI SMEGENŲ SUIRUTE,□lipni, nervuou vyrai , kenčianti nuo neprotingumo, pa 
baudą nuo nenuosaikumo ir užgavimo, pamatysite, kaip greit tikra gyduolė tikroje 
vietoje ir laike atliks darbą. Prašalins nustojimą energijos, ambicijos ir stiprumo, 
sustiprins ir sušvelnins svarbiausius organus, priklausančius žmoniškumui.
Inlrafll DlIclAc IB reUMATOS KLIŪTIS ant visados išgydoma | 
llilVolLG 1 UulvO 30 dienų, jeigu nėra kitų susdėjimų. šios ligos siste- 
matiškai ir gatavai pasiduoda kraujų darančiom ir kraujų valančiom gyduolėms. 
A 64-4*/A 1* UŽNUODINTOS IR SUTINĘ gilės, gauna kasdieną ati-
Acll OJS dą ir yra pastovinčiai išgydomos i keletą dienų. Šios
ligos, jeigu nesulaikius, pasieks neišgydomą susidėjimą. Protingam žodžio pakanka. 
ATEIK DEL PASIKALBĖJIMO UŽDYKA.

Dr. Ilodgen’s pilnai jrengta laboratorija ir X-Ray egzaminacija ištirs ir paro
dys tikrų stovj vidurinių organų. Nėra sjiėliojimų. Dykai X-Ray egzarainacija.

Metodos išmėgintos, priskirtos ir pagerintos, kaipo geriausios gydymui ligų ir 
silpnumų ypatingai del vyrų. Jus gydydamies pas jį pamatysite jj ypatiškai ir i- 
gynite naudą jo daug metų patyrimo. Jus žinote su kuo jus turite reikalą. Pi
giausia mokestis. Sutvarkyta pigiausia mokestis. DIDŽ.IAUSIAS IR GERIAUSIAS 
INRENGIMAS OFISO IR LABORATORIJOS aprūpinimui 914 arba pagerinto 696. 
Jus galite turėti “Paslėptą plegą” ir to nežinoti, 
panaikinami. Neatidėliok. Ateik šiandien.

DR. I. W. HODGENS

tiesos reikalauju
prieš išėmimą 

be abejo, greitai

Valandoa : 7—9 vak. nedėld. 10—12

Dr. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIfiKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudančias arba silpnas ainis, ar 
Kalvos skaudėjimą, atsilankykite pas mane 

Dr. W. Yuszkiewicz 
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo V ryto iki 0 vakare. 
Nedėliomia nuo U ryto iki 1 po piety.

Dr. A BlumenthalI?

yhon«: Yards 4817
AKIŲ SPECIALISTAI)

Akla Išegzamiattojam DYKAM 
Valandos: Nuo 9 ryto iki I vakare; nedalia- 
uis nuo 10 iki 12 dieną.

4849 8. ASHLAND AVJK., kampaa 47 St.

Telephone Drover 9693

Ir. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Bpeciolfatas Moteriški], Vyrišką, Vaiką 
ir visą chronišką ligą.

balandos: 10—11 ryto, 4—1> po pietų, 7—8 y«- 
Kare. Nedėliomis 10—1 po pietų.

3354 s. Halsled St. arti 34 St. Chicago

A

Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikęs 

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

Prirenka sienų tinkamus akinius, sgramb 
nuo j a ir patarimus duoda lykal.
788-88 Milwaukee Ave., arti Chicago
lubos. VALANDOS* Nuo 9 ilryto 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 

Tel. Haymarket 2484.

Jūsų Akys
Ar jos raudonos, a- 

šarotos, arba karščio 
uždegtos? Ar kenti 

t nuo kataraktų — van- 
r denpuolio, augimu nu- 

silpnėjusių vokų, žva
irių akių ir kitokių 

? negerumų: Galvos so- 
' pėjiiną, taškai prieš a- 

kis, žaizdos ar spalvu
otos akių dalies, prastą regėjimą. 
Tamsta negali užvilkti gydymo, nes 
laikas brangus, beveik visi akių ne
gerumai galimi išgydyti su laiku. 
Kuo ilgiau atidėsi neduodamas joms 
greitos ir geros užžiuros, tuo labiau 
negerumus padidinsi, kurie gręsia 
dideliu pavojum jųsų regėjimui.

19 METŲ ANT STATE GTVĖS 
Pavelykite man išegzaminuoti jų- 

sų akių padėjimą dykai. Jeigu aš 
galėsiu pagelbėti aš pasakysiu taip; 
jei aš negalėsiu, atvirai pasakysiu, 
kad ne. Aš jums suteiksiu naudą 
mano 19 melų patyrimo, kaipo akių 
specialistas ir mano sumanumą gy
dymui tūkstančius tokių padėjimų, 
kurie yra apleisti kitų.

Jus negalite turėti nieko kito kaip 
tik okulistą, kuris pilnai nusimano 
apie akių padėjimą, taigi aš kaip 
tik tokj patarimą 'Tamstai duosiu.

Mano reikalavimai labai maži ir 
lengvai galėsime padaryti sutari j. 
NEATIDĖLIOK, ATEIK ŠIANDIEN 

Negaišuok gytdyties. Kuo greičiau 
pradėsi gydyties, tuo greičiau išgy- 
si. Jųsų akįs pačios nepasveiks, ir 
kas sykis eis blogyn. Teisingi aki
niai ir gydymas išgydys < jas, jeigu 
imsies laiku. Ateik ir pasimatyk su 
manim, šiandien.

Iškaba—besisukanti šviesa.
DR. F. C. CARTER, M. D. 

Specialistas akių, nosių, ausų ir 
visokių g erkės ligų.

Naujas No. 120 S. Stale St., 2-ros 
lubos, Chicago. Valandos: nuo 9 ry
to iki 5 po piet. Nedėl. 10—*12 dieną. 
Vienos durįs j šiaure prie The Fair.

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

mą, examinaciją ir vieną gydymą dykai vi
siems sergantiems žmonėms, kurie priims Šį 
gausų paaukavimą. Tie, kurie turi NERVŲ 
KEBLUMUS, VIDURIŲ 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 kilus padėjimus reikalaujan
čius specialio gydymo, yra specialiai užkvie- 
čiami ateiti. Silpni, nerviški, sergą ir suirę 
vyrai yra sugrąžinami į sveikatą Dr. Ross’o 
kuogeriausiu gydymu ir atydžiai pririnkto- 

_ 4____ mis gyduolėmis. Serganti žmonės, neatidė-
lidkite, bet Luojaus 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. Eik pas užtikimą daktarą ir buk išgy
dytas. šimtai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suvienytų Valstijų 
kraštų išsigydyti. Adresas jo toks:
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 Panedėlio, Sere- 
dos, Pelnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

DR. C. H. HAIR
SPECIALISTAS

> vi

Gydo {vairias ligas vyrų ir moterų. Dak
taras sako: Mano 17 metų valdiška tar
nystė davė man patyrimą ir pažinimą 
daugelio sunkių atsitikimų, kuriuos sunku 
buvo pergalėti kitiems specialistams. Nau
dojuos naujausiomis franeuziškomis, voki
škomis ir itališkomis metodomis, o taipgi 
ir amerikoniškomis, kurias išmokau žioju 
Šalyje. Mano speciališkumas yra pasek
mingas gydyme užsisenėjusių, chroniškų, 
paslaptingų ir privatiŠkų ligų, užnuodiji
mo kraujo. Geras sutaisymas vaistų del 
kraujo. Valo greitai kraują. PrhiaJina 
viso kūno užsistovčjimus, jeigu turite. 
Jeigu turite pilve, Šonuose, kryžiuje skau
smą, Širdies mušimą, kojų ir rankų pra
kaitavimą, nemalonų kvapą — visa tai 
greitai prašalina. Mano pilno rinkinio 
Bakteriologijos Laboratorija ir X-Ray spi
nduliai Roentgeno atras tikrą priežastį 
jųsų ligos. Egzaminavimas ir patarimas 
dykai, nežiūrint ar gydysitės, ar ne.

DR. C. H. H AIR
Metor 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.

Jums nereikia mokėti dolerio 
iki nebusite išgydytas

Nora ligos arba susikrovimo ligos, nuo kurių vyrai ser
ga, kurių aš daug kartų nebūčiau gydęs.

Greitas pagerinimas pajaučiamas nuo mano gydymo yra pasakinė mano ilgo 
tyrimo. Be gaišinimo mano laiko spėliojimui, aš pradedu tikrą metodą tuojaus. Aš 
liti pasakyti jums į keletą minučių, ar aš galiu jus išgydyti ar ne ir aš negaišysiu 
sų ir savo laiko, jeigu yra abejonė.
Aš turėjau puikausią pasisekimą įgijimui greitų pasekmių.

Aš pasekmingai gydau dabartines ir užsisenėjusias ligas, syphilį, Kraujo užnuodiji- 
mą, vyrišką silpnumą, Varicocele, Striclurą, Pūslės ir Inkstų kliūtis ir visas vyrų 
betvarkes.

/V J Visi tie, kurie negali atsilankyti į mano ofisą,turi atsiųsti 
X dej mano dešimts dolerių naminio gydymo.

« Ofiso valandos: 9 vai. ryto iki 9 vai vak. Nedėliomis taip pat.
"M"iii Privatiškas įėjimas per Casino aptiekę.
S aSbUll No. 30 South Halsted Street,

pa- 
ga- 
ju-
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Pardavimui

$2110

3108

Cicero, J11.

PARSIDUODA

(122 \V.

iki

2630 W. 381 h SI., Chicago, 111.

na.

PADSIDVODA pigiai

PARSlDUODA saliunas labai

673 W. 16111 SI..

PARSIDUODA saliunas. Greitu lai

3511 Emerald avė.,

rr

k

gyventoj, netoli prie šapų ir 
haiizių. Pardavimo priežast

PARSIDUODA bučernč ir groser
nė labai pigiai. Biznis išdirbta per

PARSIDUODA Grosernė ir Btičcr- 
■ geroj vieloj. Atsišaukite šiuomi

PARSIDUODA: Indėk savo pini 
gus j namą, kur jie bus saugus. Gu

PARSIDl ODA namas ant dviejų 
pragyvenimu arba ir išsimaino ant

kų ir rusų. Savininkas eina j savo 
namų. <121 W. 1-1 th St., Chicago

ir skai-

ČIA YRA PROGA GYVENIMU
Parsiduoda: vištų ir daržovių li

ke; 2 akeriai žemės, 5 kambariu na
mas, pilnai įrengtas, ūkiški įrankiai,

♦...

niu. Atsišaukite' Pelenhonu: 
DROVER .6739.

“si |(.)() Gry nais pinigais, likusius 
ip randų, I flatų mūrinis namas,

sas ir toiletai; didelis lotas ant iš
taisytos gatvės: kaina $3259. Tiktai 
$300 cash. Likusius mokėk mėne
siais: Atsišauk — E. IL FEENEY, 
3108 Wallace Str., Chicago.

REIKALAUJ A .M A cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reik niaujama ci
garu pardavėju. Atsišaukite i 

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

Kas neoenori oizmo laikyti ir pa
norėti! mainyti, malonėkite atsilan
kyt tuojaus po šiuo adresu:
3328 W 60th Place Chicago, UI.

sankrova mi) goous. cigarettes, ir 
lt.) ir saliunas. Pardavimo piueža-

NAUJI E N O S, Chicago, III

PARSIDUODA vaikų ratukai. No
rintis nusipirkti kreipkitės:
1721 Ruble St., C.hieago.

JOHN ZA SO PI AR 
lalųort Ave., Chicago,
Phone Canal <808.

rume stovy je, s34(IO. Benda $11.00
Spcemlis bargepas. Atdaru nuo 9

kyklos, kampas Ashland ir 1602 
Wtibansiti ave., Chicago, 111.

augštas iš 
ieago. III.

adresu:
Jonas Pel rose v i čia t

2901 Emerald Ave., Chicago, III

PARSIDUODA 2 bučernes sykiu 
su grosernėmis. Viena randasi ('hi- 
cagoje ant 22-ros gatvės. Kostume- 
riai moka grynais pinigais. Antra 
randasi Cicero. IB. .Malonėkite at-

PARSIDUODA 6 kambarių rakan
dai beveik mmji. 'Turi Imti pm'- 
duoli iki 1-m;ii dienai vasario.

Helena Boros,
209 S. Peoria St., l inas

Priežastis

I’žkvieėiami r orume

PRANEsIMAS.

k n vilos.

OF LAKE.

sausio 28, 10 vai.

i

•</. cMii

i

negyvena. i,ai 
a u j ienų

vmnnosi susirinkimas.

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

O) ĮSAS: 3103 So. Unlstcd Stict. 
TC1.

VALANDOS i
2 5 po pietvi; 

GYVENIMAS: 3341 
YhixIh

šiltų 
baltarubių, pančiakų t ic. U.lii- 
CBgoje, regis, randasi beleisvio 
brolis. Kazim.

Pranešimai
<l*AJ8ARGAz—• Dn» a rijų pranešima* akelbUme 
|M ažmokeatiea. Pranešimai het<l tori but 
•rimuodami iš vakaro, laiškeliu arba telefonų. 
Priduoti t* paČL> dieną, kada vpauadinaraaa 
OhaueitU. tieh^-t i i but |<>H. — "Ntti jkftą’*

PRANEŠIMAS.
Metinis mitingas United 

Land and Invesment So, 186 
N. La Salle St., Chicago, Ill.,

ATYDA.
PiKsirandavoja gera vieta del bu- 

černčs ir grosernes lietuvių ir len
kų apgyventoje vietoje.
2527 So. Ilalsted St. Chicago, Ill.

V. Dudick Sekr.
KAMPINIAI saliunai ant raudos: 

vienas lietuvių, antras — lenkų.
SEIPP S BRWG. CO.,

Chicago, Ill.

North Sides Distrikto šerininku 
c 

susirinkimus.
North Sides distrikto “Naujie* 

. nų” Bendroves šerininkų susi- 
; rinkimas įvyks panedėlyj, sau

sio 29 d. “Liuosybes” sy’ctainė- 
• je — 1822 Wabansia avė. Prn- 
f džia 7:30 vai. vakare. Visi šia-

Turime daug neatidėliotinų re
ikalu.

P. švdnis.

ROCKFORD, ILI

susirinkimas įvyks 
sausio 29 d..

usio 28 c’j
stos m
Gan avė

Draugai.

1010

ROSELAND.
las inimos

lyto. ‘‘Au
MK) Mielii

te atsrlan- 
dalinamos

Organizatorius

atsilankyti ;r nesi vėliu Ii. nes 
rim labai svarbiu reikalu. 4 *

ATSIŠAUKITE.

nes antrašu 3210 Emerald avi ..

resu, ar susižinoti su juo, Kesti

nio prašomos pagelbos.

Juozapui Midešiui, antrašu 
1916 (’analport

teiksis atsiimti.

Šiuomi pranešu

Melešius

cijenius kas dieną savame oli- 
se po num. 3103 S. Hals led, 

gatvės, naujame name. 
Dr. Povilas M. Žilvitis

Sžjjungos atstovų susirinkimas 
įvyks nedėiioj, sausio 29 d., 9 
va. ryto. M, Mcldažio svetainėj.

Taigi gerbiami atstovai ma-

ku.

PRANEŠIMAS.

dien, sausio 28, rengia koncertą
VVavžin-

avį’., Brighton Park. Pradžia
7 va. vakaru. Kviečia atsilankv- •r

Komitetas.ii rengimo

25-tos kuopos lavinimosi susi id-

R1 £ I K. A LLN G A S s H c s o r i u s, i n e c h a - 
nikas, suprantantis atsakančiai apie 
elektriką ir turintis gerą paliudiji 
iną. Pastovus darbas, gera mokes
tis, atsišaukite laišku.

Kaz. Valantinovrč,
949 W. 31 St., Chicago, III.

kykloj (10900 Michigan avė.)

temoj:

utie) kalbės Harold Marshall iš ' e
kalbos

DAINININKŲ KONI E-

Meldažio svet.

Paiieškoiimai

vo ruime 
paėmėte del sužinojimo

adrcsu: Btin-

man.

1820 Karine,

draugų: Jono ii
Xntano /alk 
Haus. Turiu Meld-

malonėkite pra-
su:

T. Shonas.

jieškau savo pusbrolių Vinco ir

Jakauekučio. Visi
Mariampolės pav.,

merikoj. Turiu
melai A-

Pajieškau pusseserių: Pranciškos 
ir Domicėlės Vaičaiėikių, iš Kauno 
gub.. Raseinių pav., Girkalnio f>ara- 
pijos, Surmantų ktiimo. Kas jas ži
note meldžiu pranešt.

Antanas Jocius,
4410 S. (kilifornia ave., Chicago, III,

i \.j i i'.shAi, merginos prie namų 
darbo, prie mažos šeimy nos. Gerų 
mokestis. John Grile,

I* . . r < ■« ar

l’ajieškau Jurgio ('renio. 25 metai 
kaip Amerikoj. Ilgų laikų gyveno 
New Yorke. Nuo 1897 m. negavau 
jokios žinios. Išvažiavo iš Raštikiu

vieto, Kauno gub. Atsišaukite

OI W. 47th St., Chicago,

i

Iia-

111.

Baite, kuris mane apleido metai lai
ko, su 4 vaikučiais; paliko didelia- 

Kas praneš, gaus $5.00DU'

dutinio ūgio, 34 metų, geltoni plau
kai, mėlynos akįs. Išsigėręs daug 
kalba. Jo pati —

Juliana Railienė
Pl., Chicago, III.

Pajieškau savo brolio, Kostanto 
Norbuto, paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Pušaloto miestelio; 1 
metai atgal gyveno Kenosha, Wis. 
Turiu svarbų reikalų. Jis pats ar 
kas kitas malonės pranešt jo adresą 

Kazimieras Ndrhufas,
912 W. 37 St., Chicago, 111.

PA J IEŠKAU kambario netoli nuo 
“Naujienų”. Geistina, kad butų ge
rai šildomas, elektros šviesa ir mau
dynė. Kas turi kambarį, meldžiu 
kreipties į “Naujienų” Ofisų, 1810 
So. Ilalsted Str. Chicago, Ill

PAJIEŠKAU DARBO už barten- 
derį į saliuną. Esu patyręs tame 
darbi* per keturis metus. Kalbu lie
tuviškai, lenkiškai ir angliškai. At
sišaukite šiuo adresu:

1601 S. Marshfield avė., C.hieago,

n mnw11—f ■-

Randai

m.

PASIRANDAVOJA švarus kamba
rys. Karštas vanduo, vana ir tele
fonas. Ateikite tuojaus po No. 3538 
S. Walthęe St., Chicago 
l\nulokite i Drover 8812

Reikalavimai
Reikalaujama: Penkias-

sios vietos, poilsio laikotar-

fisą. Oppenheimer Casings
Co., 1020-8 West 36th Street

.............   -........... ——--- 'ir---- " ■ ' —  

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuraa 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

10 dažų dirbtuvėj
15 molder i ų.
10 prie karų taisymo
10 prie Gordon lyderio 

mašinisto
i nžinJcriaus

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
matu inkų kitokiems darbams.

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

A'aikų skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 11 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntiiiėjimui, mobilities įvairių a- 
matu etc.

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginų įvairiems da-

darbui, plovėjų, skalbėju ir k.

BEI K ALINGAS džian• toriaus pa- 
ų-lbininkas. kad butų geras, smar
sus darbininkas,

REIKALAUJAM AGENTŲ-
Gali uždirbli $10 i dienų, nenusto

damas darbo gali dirbti vakarais.

vakaro, taipgi ir nedėliomis.
SAFETY Bl'RGLAR ALARM LOCK 

COMPANY, 
S.Kozlowski, Mgr.,

161 (i

REIKALAUJAMA 50 moterų tear
ti senas jiopieras. Patyrimas ne- 
ikalingas. Mokama gera mokes- 

Atsišaukite tuojaus. 
GUMBLNSKY BROS CO

rutorių prie moteriškų 
Atdara šapa.
1516 Emma St., 1st fl.

drapanų.

C.hieago.

rdavėjas, turintis plačią pažintį par
davinėti sandėlį, gerai išgarsintoje 
automobilių kompanijoje. Jeigu jus 
žinote kaip pardavinėt autornoblHus, 
jus galite padaryti didelius pinigus. 
.Atsišaukite tuojaus, prieš prasidė- 
siant automobilių parodai. Atsi- » i • ..V’ •• »♦ KT . no

laikrodininkas

S. P. KAZLAWSKI

lan
g U {liovėjų.

W. Washington Str., Boom

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

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St

dar/.ovių iri pabaigai žiemos. Rei
kalingos lik sėklos pavasaryje. 5c 
nuvažiavimas į Chicago. Savinikas 
tuojaus turi keliauti i vakarus. Pa
aukauja už $1500. Apie $1500 įmo
kei. likusius po $25 mėnesyje, arba 
mažiau. Kiaušiniai dabar parduo
dama 60c tuzinas.

Pz\RSH)UODA visokios rųšios na
minių rakandų, naujų ir senų, 20 
vargonų ir kitokių muzikų. Kaina 
žema. Prislatom į namus.

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

Telephone Melrose Park 621.
.  ——   I.    , | » I,   -

PARSIDUODA du kampiniai biz 
niavi lotai 40-ta ir Albany ave., vie 
nas blokas nuo Crane Co. už 2501
arba parduosiu atskirai. Savininkai 
reikalauja pinigų del biznio.

D. J. RILEY 
3044 W. 40th PL, Chicago, Ill.

GERA PROGA pirkti arba mainy
ti ant slubos ar loto saldainių ir ki
tų mažų daiktų krautuvė. Pardavi
mo priežastis — turiu du bizniu. 
Graži viela ir gražus 4 kambariai, 
o randa pigi; lietuvių ir lenkų ap-

PARSIDUODA pigiai grosernė. 
Drapanos .cigarai, tabakas, mėsa ir 
minkšti gėrimai. Kaina $150. Ban
da $15. 5 kambariai, tarp lietuvių ir 
amerikonų. Prekyba gerai išdirb- 

itų biznį. 
Chieųgo, III.

Chicago. III. Į pirinesn 
0 708 W. 18 Sį

Randasi patogi vietą ^erain žmo
gui stoti į partnerystė su lengvomis 
išlygomis į visokių Jalgomųjų daik
tų krautuvę. Viejįjfi gera, apgyventa 
lietuvių ir svetimtaučių,, netoli lie
tuviškos bažn -los, biznis išdirbtas, 

^padidinimas tavoro. 
mis.
Chicago,. HL V n Y> *

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda du mediniu namu 

ant vieno Joto 28x147. Puikiai 
užlaikomi. Rendos neša $56 į 
menesį. Kaina $3,800. Taigi pe
lno neša 17 nuošimtį. Reikia 
įmokėti $700, kiti ant išmokė
jimo.

PETRATIS & CO., 
751 W. 35th st., Chicago, HL

r

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

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

16.37 W. Division st, Chicago, 
Cor. Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

■*—-t

ATEIK TUOJAUS
Apleisdamas miestą parduodu 

vo įmikius 5 kambarių rakandus vi
sus sykiu ar atskirai, vartotus 3 me
nesius, skurinį seklyčios setą, da
venport ,lovas, komodas, valgomo
jo kambario setą ir tt. Taipgi gero 
tono pianą. Puikiausią kalbamų jų 
mašinų. Rakandai bus parduodami 
sidyg jų kainos.

1520 N. Western Ave.
Urnas FUATAS arti NORUI AVE.

s a

PADĖK savo tampomuosius pini
gus į saugių vieta. Pirk 5 kambarių 
murinį namelį arti 29-tos ir Union 

Kalina tiktai $1600. Inmokėk 
ir mėnesinis išmokėjimas.

E. IL FEENEY’
Wallace St., Chi(

PARSIDUODA Expres, coal ir 
.Mooting biznis: 2 arkliai. 2 veži
mai ir visos reikmenis prie kraus
tymo ir vežiojimo anglių, l’ardavi- 
nto pr

Jauna pora priversta paaukauti 
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, $160.(H) 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 Viclrola su brangiais rekordais 
už $50.00. 
jums patirti nežiūrint

BAN KES’ 
COFFEE 

19c SBGARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c.........

SVIESTAS
1 Geriausio* 
Smetonos, ge- 
rwr.i>, negi 
kur jus ga
lit gauti ..

alb

40c
RYŽIAI

Geriausio# 
rųllea, 10c v* 
•tėfl, varai- 
iuod* ai ..

Geriausia - « 
Jankes, suly- 1/10 j 
rink su bent 
tokia, % tv

COCOA ARBATA
PrHmnlau- 

»ia, G varan- J fl A 
luotą, vertėm £111 P 

Į Oo p ara idua U
;ia po....

1R7I 
2054 
1045 
1510 
2880

VH

WEST 8IDM
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.

W. Madiaon St.
W. Madison St.

1644
18S6
2612
1217
1832
1818

W. Ghlcsjįfo Ar, 
Blue JYisnd Av. 
W. North Av.
S. Halstad St.
S. Halstcd fit 
W. 12th St.

IL01 W. I2nd B t

SOUTH 8ID1I
B082 Wentworth 
1427 8. HateUd 
4729 B. Aehlani

NORTH AIDH 
4M W. DJviiioM 
720 W. North Av, 
2640 Lincoln Aw. 
2244 Lincoln Aw. 
1411 N. Clark

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesose
KORKSPONDENCLnNIS SKYRIUS.— Kiekvienas gali išmokt! 
ANGLIŠKAI labai glitai savo namuose iš lekcijų sutaisytu 
ypač tam tikshii. Sis kursas yra Jabai parankus kiekvienam, 
kuris )K>ri greitai išmokti Angių kalbos, bet neturi progos lan- 
kyties i mokykla yvališkai. Geresniam pcTbiiikrinjmui, 
čiame gražiai i.lhr.<tru0t«}, su daugeliu paaiškinin ų 
DYKAI. Rašyk laišką tuojau.*; indėk dvi markes 
KATALOGO.
KLUSŲ SKYRIUS. — Tiem?, kurie gali pribūti 
kyklą ipatiskai, turime dienines ir vakarines klės 
nie daugiau v<ū«u.dų negu kitos mokyklos, 
me atskirą k'.yaą, sutaisytą musų pačių 
greitam išmukirdrnui Anglų kalbos. Daugiau 
turime GRJuMJiLAR ir HIGH SCHOOL skyrius. 

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi piokvklos: 731 W. I8th St., ir 1741 W. 47^h 8t.

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicago, JU,

9
American 5ch«tl 

vi L*nffuajrt»

DYKAI

> m*
MolrhM

Gyveni- 
ve., ari i !

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailėš už $32, valgo
mojo kambario stalų ir 6 krases už 
$20.; Karinėtas $10. Komodos, b ra
sines lovos, paveikslai, fininkos. 

$800 Grojantis Pianas už pirmą pa
siūlymą; $225 viclrola ir rekordai

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

Chicago, Ill.

se-

PARSIDUODA labai pigiai lietu
vių apielinkėje grosernė ir bueer- 
nė Geras bizn

1137
Stefan Jar 

Morgan St.,

KUOMET Jus norite pirk 
ti arba paaštrinti skustuvą

te) pas K. A. VOGEL,
204 N. Clark Str., Chicago, 

Arti Lake St

3103 So.
Drove

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

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

Tėl. Humboldt 4613

Dr. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS irCHIRUnGAS
Specialistas moteriškų, 

vyriškų Ir vaikų ligų
QlKas Ir Gyvenimam

3600 S. Ilalsted St., kam p 36 «t
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—Z 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

Telephone Yards 5032

Dr. HLStupnidd 
310$ So. Morgun St, ChlcsR®. 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 il- 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

KATALOGA 
prlsiuntixnid

t IT) ŪSU XBO- 
as. Mokina- 

Klcfiose irpi turi- 
del ; radiiamokslių 

s upr an tantjema

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Romų Ir Stoginio Popieros 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halstcd St Chicago, I1L

JUOZAPAS PAULAUSKAS
K Persamdau

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPORTO

VYRAMS IR S U AUGIEMS
Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir au* 
gšėiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždyką.

alvoe sopėjimas, nervišku- 
kaudėjinias, užvilkimas ir 
iis įvairių ligų, kuris gali 
.tos gerų akinių pritaiky- 
uis uždyką, jei peršti ar 
Jei jos raudonos, jei gal- 
blogai matai, jei akįs ait

Vtpiinkit

puti prašali; 
niu. Htyrii 
skauda akis.
va Sopa, jei . . _
psta, netetk ilgiau, o jiežkok pagelbos 
aptpkoj, kur kiekvienam pritaikoma •- 
kiniai- uidyM- Atmink k*d mes ko4- 
nam gvarantuojam akinius ir kienkfa- 
nain gerai prifenkam.

Ekspertas Optikas,
Jei j'ųs sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit ras mane. Aš buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Ganu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistvts. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių S. M. MES1RO1E. 3119 SO. MORGAN SI'.. CHICAGO, ILL.

S. M. MES1HOFF,

Tclefonmi Canal 3717.

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Gkavusi Pennsylvanijos Hospitalise ir 
Philadclphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rod< 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

1739 S. IIALSTED ST., CHICAGO, 
Ant antru lubų.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvon «kaudėjirn<,
Jeigu nuolatos Thu ašajon krinta i f »ki<,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raides susibėga | kruve,

turi uždegimu akių,
tau skauda akys skaitant arba ihivaat, tnekari |a

{ Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metu F®- 
Į tyrimo Sv, Vaitckaus parapijoįc. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių iw 
h akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

/XRivi Hjpcciu
inMYKir MANO UŽRAŠĄ.

laOl SOJLTTH ASHLAND AVI
Kampas 18-tos gatves
Valandom: nuo 9 ryto iki 9 va. i

TeL
Ant Platt’s AptickoB 2-rag augitajk 

Nedaliomis nuo 8 nito iki 12 dieni* 
Canal 5335.

4.

DAKTARAS^*) WISSIG
Specialistas Iš^Į pFsm krajaus

Gydo v!*** 11g*.* fr nteterg 
Nešlurint kaip uieiseniju*^* ir neišgydomet yr»«

Bp«cialiik*I gydo ligas pilvo, plaučių, hikutų ir vuslčs, ulnuodijiraą fcrgujt,
Ilgo, iairdas, reumetkuną, gaivos tkausmus, akausmus nugaroj*, koešjimą, ferkHto 
•kaudėjimą ir padaptingam ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgjdyti. ateikite Ha f» 
persitikrinkite, k* ji* jums gali patfarytt Praktikuoja p«x daugeli metu ir ilgy** 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vrak vakaro. K«d«lie*d* Iki 1» <! 
IMS BLUM? ISLAND AV EL, k»«pa* If -tva rat., v

ft

ew-«.
Tš




