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Visi lures kaiiuomenej 
tarnauti

Iš KARĖS LAUKO.

Dar $2.750.000.000 kares 
tęsimui

RUSIJOS FRONTAS, Pe
trogradas, vasario 10.—Au
strai bombardavo miestą 
Stanislau, Galicijoj. Sužei
sta keletas civilių gyventojų. 
Kitose vietose Rusijos fron
te buvo palyginamai ramu.

Vokietiją apleidžia 200 amerikiečių

AUSTRIJOS PRANEŠI
MAI, Vienna, vasario 10. — 
Priešai padarė smarkių at
akų Casino klonyj, bet nie
ko nelaimėjo.

įsakyta sumobilizuoti 25.000 kareivių 
Suv. Valstijų laivynan

PRIVERSTINAS KAREI- 
’ VIAVIMAS SUV. VALST.

AMERIKIEČIAI APLEI
DŽIA VOKIETIJĄ 

ŠIANDIE.
WASHINGTONAS, vaso- 

rio 10. — Jau paskelbta ka BERLINAS, vasario 10—

tinys Gerard ir draug su juo

mui. To biliaus pienas maž
daug toks: 1 — Ėmimas ka
riuomenėn tu iš Amerikos 
jaunuomenės, kuriems su-

Vokietiją šiandie, vasario 10 
d. Išvažiuoja amerikiečiai

ios

VAKARINIU FRON- 
TAS, Berlinas, vasario 10.— 
Tarp Somme ir Ancre upių 
veikė smarki artilerijos ug
nis. Rytmetyj anglų pės
tininkai mėgino užpulti vo
kiečių pozicijas, bet buvo su
laikyti kulkosvaidžių ugni
mi.

Ant šiaurinio Ancre upės 
kranto anglai paėmė vokie
čių pozicijų, netoli Vailles 
miško.

Tarp Meuse ir Moselle li
pių vokiečiai įsiveržė į fran- 
euzų tranšėjas ir suėmę 26 
nelaisvius, sugrįžo i savo

Socialistų Partijos Protesto 
Mitingas.

Vakar Hod Carriers salėse įvyko milžiniškas susi
rinkimas protestui prieš karę, žmonių susirinko apie 
7,000. Butų buvę ir daugiau, bet nebetilpo paimtose mi
tingui svetainėse. Nepaprastu karštumu sutiko susirin
kusieji kalbėtojus, protestavusius prieš valdžios ir kapi
talistų norą įvelti šią šalį kflrėn. Susirinkime išnešta 
sekamo turinio rezoliucija:

‘Mes, Chicagos darbininkai, tūkstančiais užpildę 
Hod Carrier^įsales, taip kad daugiau žmonių jau nebe
tilpo, užreiškiame šiuo musų nepakeičiamą opoziciją 
(priešingumąi visom tarptautinėm karėm, ir, ypatingai, 
Amerikos valdžios ir kapitalistų samdytinių pastangom 
įvelti mus kruvinon karėn sucentralinėmis Europos vals
tybėmis.

“Šiuo mes patvirtiname savo ištikimumą princi
pams tarptautinio solidariškumo ir brolybės visų darbo 
žmonių, ir siunčiame užreiškimą pasauliui, kad jei jau 
mus privers imti ginklus į rankas, jie bus atkreipti į tik
rąjį musų priešą, kapitalistiškąją sistemą, vienatinę vi
sų karių priežastį.”

MOTERS, ŽINOKIT, KĄ 
DAROTOE!

Atsišaukimas į moteris, dir
bančias Chicagos budinkuos.

tranšejas.

metu
C-

n is po 5 d oi mene
BRAZILIJA GRASINA

PERTRAUKSIANTI DIP-

SU VOKIETIJA.

$92; gyvenimui $52, apati
niams rūbams $20; medici-

RIO JANEIRO, vasario
10. — Brazilija ketina per-

FRANCUZŲ PRANEŠI
MAI, Paryžius, vasario 10.— 
Rytuos nuo Meuse, Vaux- 
les-Palameux apielinkėj vo
kiečių ataka-atmušta. Vos
ges kalnuose, i rytus nuo 
Noirmont, franeuzai paėmė 
vokiečių stovyklą. Suimta ne 
laisvių.

PAMALhOS Už 
. -• WILSONĄ.

------- 1----------

CHICAGO. - Chicagos 
bažnyčių federacija išsiun
tinėjo 1,000 laiškų federaci
jos nariams klebonams ra
gindama juos atlikinėti ry
toj pamaldas su intencija, 
kad dievo ; p a 1 a i m a 
ir įkvėpimas vadovautu šia 
šalimi dabartinėje sunkioje 
valandoje.

Šimtą kartų geriau butų 
padarius bažnyčių federaci
jos taryba pasiuntus laiškus 
su paraginimais užprotes
tuoti prieš Suv. Valstijų val
džios politikąyjjuri veda šalį 
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REIKALAUJA ATIMTI Iš 
KONGRESO TEISES PA

SKELBTI KARŲ.

WASHINGTONAS, vasa
rio 10. — Texas valstijos at
stovas Calloway įnešė atsto
vų butan rezoliuciją, reika
laujančią, idant iš kongreso 
butų atimta gale paskelbti 
karę ir kad paskelbimas bu
tų paleistas .referendumu 
šalies gyventojų nubalsavi- 
mui.

Moters, darbininkės, dir
bančios Chicagos budinkuo- 
se, Jus visos žinote, kad šiuo 
laiku Chicagoj eina džiani- 
torių (janitors) streikas. 
Streikuoja darbininkai to
dėl, kad samdytojai atsisakė 
pagerinti jų darbo sąlygas; 
streikuoja todėl, kad samdy
tojai nesutiko pakelti jiems 
algų. Neapsakomai pragy
venimui pabrangus, janito- 
riai pareikalavo didesnio 
mokesnio. Jų reikalavimai 
buvo sekami: vyrams jani- 
toriams $70 mėnesyj, langų 
pjovėjams $75; moterų rei
kalavimai šitokie: moterims 
janitorėms, dirbančioms pil
ną laiką — $50z mėnesyj, o 
toms, kurios grindis plauja 
—po 25 centus valandoj. 
Reikalauja dar streikinin-

yra nepakenčiamiausias?
Daugelis jųsų dar nežino, 

kad jau ir moterų unija yra 
susitvėrus. Taigi pranešam 
jums tai. Unija—tai galiu* 
g:is ginklas darbininkų ran
kose. Unija bus ginklu nuo 
išnaudojimo ir jums. Bus 
jums ir su darbais lengviau 
priklausant prie unijos. U- 
nija jums stengsis parūpinti 
darbus, unija jums padės 
didesnes algas iškovoti, uni
ja padės jums žmoniškesnes 
teises įgyti. Rašykites j li
niją!. —

Streikuojantįs j a ni toriai.

Anglų ariškieji laivai paly
dės pirklybinius laivus, ga

benančius amuniciją

NEWPORILNEWS, Va. 
vas. 10. — Nuo šio laiko an
glų kariškieji laivai lydės 
pirklybinius laivus, kurie *

VAKAR PASKANDINTA

\ dėtu

, su -
Paskandintųjų laivų var

čiųjų reikalavimus ir tas są-

mums geriau ir trumpesnės

Kanna Larsen (anglų)

2,667 tonų i n t.
/ c

nuvežami ir 
tarn a v imu

bon kasmet po 500.000 žmo
nių.

n e sutiks duoti g va r an t i j ą, 
kad jokių nuostolių nebus 
daroma nė 
vams, nė 
teresams.

ĮTAIKIOS FRONTAS, 
Vienna, vasario 10. — Prie

austrai turėjo biski lai'mėji-
os in-

neatsitiko.

KARĖS VEDIMUI.

, vasario 10.

$1,000,000,000 vieną miliar-

unu) 
niam

AMERIKIEČIŲ AP
LEIDŽIA VOKIETIJĄ.

200

vas. 10. —

>00 a-

’AI.IEPĖ P 
R1UOMENĖN

jšams nela 
bai>*JThsta, kadangi ^ilri'd 
tu” nedaug tesiranrMz

i I

ŽMONĖS TRAUKIA PINI
GUS Iš BANKŲ.

CHICAGO, vasario 10. — 
Iš vietinių bankų — pačto, 
nacionalių ir valstybinių, 
žmonės, ypač Vokietijos ir 
Austrijos ateiviai, labai pra
dėjo traukti pinigus. Palei-

rius prikalbinėja vokiečiai 
traukti pinigus iš bankų. 
Pradėta tyrinėjimai. Val-

rinimus Ridėjusiems į pačto

gai nieku budu nepražus.

SULAIKYTA KAIPO
ŠNIPAS.

IN » » A v/ 1 . r j K T vv.

Vasario 10. Sulaikytas 
čia jaunas žmogus, kur pa1- 
davė savo pavardę kaipo 
Wolfgang Berger. Anot va
ldžios agentų pranešimų ji-

u z rašomoj

ton visi bevieliniai

mesimas, kad visos

Tspanijoj paimamą į valdžios 
rankas. »I

17 BILŲ APIE ŠNIPUS.

WASHINGTON, Vas. 10.

šta 17 rezoliucijų, reikalau
jančių, idant butų suteikta 
valdžiai gale aštriau bausti 
suokalbininkus ir šiaip pra
sižengėlius prieš Amerikos 
neutrališkumą.

KLAUSIA, KODĖL SU- , 
LAIKĖ SUV. VALSTIJŲ 

AMBASADORIŲ BER
LYNE.

NAUJOS RŲšIES KA
NUOLĖS.

WASHINGTONAS, vasa
rio 10. Karės sekretorius Ba
ker užsakė vakar Bethlehem 
plieno kompanijos dirbtu
vėm kaip galima greičiau 
nulieti 39 batarejas 4 colių 
ir 13 batarejų 6 colių lauko 
kanuolių.

Šitos naujos kanuolės bus 
padirbtos sulig patyrimų, 
įgautų Europos karėj.

Bethlehem kompanijoj be 
to bus neužilgo užsakyta nu
lieti kanuolės 9 su puse colių. 
Manoma, kad tos paskutinės 
kanuolės turės daug didesnę 
naikinančią spėką, negu ga
rsiosios Europos 42 centime
tru kanuolės.

Villa ir jo šalininkai paėmė 
naujų miestelių.

COLUMBUS, vasario 10. 
—Villistai Villos'pulkininko 
Salazar komandoje paėmė 
mormonų sodybas Jaurez ko 
Jonijoj, šešiolikos mylių at
stume j pietus nuo kolonijos 
Dubiau, buvusios amerikie
čių baudžiamosios ekspedi
cijos stovyklos, kuri jau pa
sitraukė į Suv. Valstijų te
ritoriją.

Kiek vėliau atėjusios ži
nios skelbia taipgi, kad villi
stai užėmę jau ir Dubiau ko
loniją.

užmokestis imti?

Bet, kad streiką laimėjus, 
reikalinga vienybė, tik vieny 
be mums uadės išlaimėti. Jei 
bus vienybė pas mus visus, 
kaip moteris taip vyrus, tai

nu int.
N neva Montana (ispanų—

tonu in t/'

d Vlį.' U i J o n v u o 
ilgiau priseis vargti.

daug

191 tonų intalpos.
Išviso 10,784 t^nų intal

pos laivų pasiųsta dugnan. 
Seniau paskandinta jau bu-

Taigi moters, laikykitės tos 
vienybės ir jus. Nedirbkite, 
kuomet vyrai' streikuoja. 
Nebūkite skobais.

Daugelis j u s ų

tagi viso labo nuo 1 vasario 
bus 152,791 tonų.

Išviso gi laivų nuo vasario 
1 iki vakarykštės dienos pa
skandinta 83.

SOFIA, vasario 10. —Bul
garijos premjeras Radisla- 
vov užreiškia, kad Bulgari
ja atsineš link Suv. Valsti
jų taip, kaip reikalauja su-

ralių valstybių.

WASHINGTONAS, vasa
rio 10. — Suv. Valstijų už- 
rubežinių reikalų sekreto
rius Lansing kreipėsi per 
Šveicarijos ambasadorių į 
Vokietijos valdžią užklausi
mu, ar teisybė, kad Suv. Va
lstijų pasiuntinys Berlinė 
sukiniai sulaikomas. Lans
ing nurodo, kad sulaikyda
mi ambasadorių Gerardą vo
kiečiai mindžioja visus tarp
tautinius įstatus.

J A PON IJ A APGINKLUOS 
SAVO PASAŽIERINIUS 

LAIVUS.
vasario 10. —n1

manoma, kad Japonija mi
tai us apginkluoti 3 colių ka- 
nuolėmis savo pasažierinius 
laivus, plaukiojančius tarp 
Japonijos ir Anglijos. J

Laivus be to lydės jūrei
viai artileristai.

*- (jų,Ą'Pim —.
-'V

Chapin in St. Louis Republic.

c , i ir Jis'u >>. savo niekur ne
gali pasispirti, nes ledas per plonas: hįjr. kad nejlužtų.

rais, ir čia reikia jus dabo
ti, atkalbinėti nuo darbo. 
Tiesa, daugelis jųsų nežino, 
kaip dalykai stovi. Bet tai 
neatleistina. Jus turite taip
jau sekti visą streiko bėgį, 
kaip ir vyrai. O kad žinojus 
turite 1 a n k v t s t r e i k i n inkų 
mitingus, susirinkimus.

Streiku o j ančių j a n it o r i ų 
mitingai atsibuna - sekamu 
adresu: 230 N. Clark St. Mi
tingai laikomi kasdien 2:30 
v. po piet. Lankykit tuos mi
tingus bent šiuo streiko lai
ku; bent toliai, koliai iško
vosime trumpesnį darbo 
laiką, geresnį užmokesnį.

Laikykitės, neskebaukite, 
o pergalė bus musų. Kasdie 
prisideda vis naujų bildingų 
darbininkai prfe streiko.. 
Meta darbą netik janitoriai, 
bet ir formanai—kaip nakti
niai, taip dieniniai.

N e s k e b a u k i t e, s u-

PASKENDO ANGLŲ KA
RIŠKAS LAIVAS.

LONDONAS, vasario 10.- 
Žuvo Anglijos torpedų nai
kintojas. Užvažiavo ant an
glų pamestos Anglijos kana
le minos. Mina buvo taiky
ta kokiam nors vokiečių lai
vui, o teko patiems anglams. 
Tik penki žmonės išgelbėti.

FRANCUOS LAIKRAŠ
ČIAI SUMAŽINTI.

PARYŽIUS, vasario 10.— 
Francijos ministerių kabi
netas nutarė išleisti paliepi
mą, idant butų sumažinta 
skaitlius puslapių visų lei
džiamų Francijoj laikraščių. 
Mat stoka popieros šalyj.

strėikan formanai',

JŪSŲ

y

BERNSTORFF BANDY
SIĄS TAIKYTI VOKIETI
JĄ SU SUV. VALSTIJOMS

WASHINGTONAS, vasa
rio 10. — Grafas von Berns- 
torff, buvęs Vokietijos pa
siuntinys Washingtone, kaip 
mano daugelis Washingtono 
diplomatų,

dėtumėt jiems didesnio duo
nos kąsnio? Nejaugi, paga
linus, jus pačios nenorite tu
rėti žmoniškesnių darbo są- 
I^gų' —jus, kurių padėjimas aiškins jiems.

M

sugrįžęs bandys 
ietiją su Suv* * 3

Tikimasi, kad 
net jam tatai gali pavykti. .; 
Nes mat manoma, kad vo
kiečiai nesupranta Suv. Va
lstijų valdžios pozicijos. Ber- 
nstorff, kurs ilgai buvo Suv.

; Valstijose, tikimasi ją ją iš-



N A U J I E N O S. Chicago, III.,

Gadynes žaizdos Lietuviu Scenos Mylėtojy Ratelio

BR. VARGŠO Keturių Veiksmų 
Drama statoma scenoje

Nedelioje, Vasario-February litą dieną, 1917

STRUMIL BROLIŲ SVET., 158 East 197 Street
Vaidinimas prasidės 6 valandą vakare. Inžanga

Visas šio Vakaro pelnas eis pastatymui paminklo ant Br. Vargšo kapo.
“Gadynės Žaizdos” yra gražiausias Br. Vargšo veikalas. Beto visas v 

skiriama labai prakilniam tikslui. Tad tikiničS ka(į| lietuviai ir lietuvaitės n; 
karą savo skaitlingu atsilankymui.

PABAIGOJ—ŠOKIAI

ir 50c.

si va-
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Pabraižos

Geriau nebandykit.

lik i Akai - metodologiškai-kiinigi-

nigų Draugo n r.

kad mokinsites koliofies. buki-

si tik tų tas-pa t, kas

SU JUO

tižiais

> Pasiskundimas ir geras

Nu gtxione mister pabraiža o 
Mlabar aš noriu jumis keletą žo

klaustit ka reikia daritio su re-

keliu lapu ir viską teisingai su
rašau o kaip nusiunčiu i redak-

be jokiu išmetinėjimu ba aš vis
ką teisingai surašiau ale kur tau 
redakcija ir nepatalpina visko 
kaip surašyta ale patalpina vis-

daina ir iš mano koresponden-

VK'IIO

ic&in man reikėjo taip ilgai ra-

ja ir išbrauko tai dabar prašau 
jusu mr Pabraiža pasakytie man 
kodėl redtikcįjos taip daro ir ka 
su joms reikia darytie o dabar

su godone

redaguoja ir redukuoja ope
raciją d;iro. Priversti ją atsi
sakyti nuo redukavimo operaci
jos yra tik vienas būdas, kurį

kimu pavartoti. ra -

susival-

korespondeucij u ’’išmėtinėti” ii

Girtuokliai

Tai mes, broliai.

Stiklai! pila.

Dar dektiues

Kiek tik norit.

Kol nuvirsiu.

Tas karčiamninks
Doro budo, 
Jis mums gi ra

Duok mums dar čia

lingu pas jį

|>ai rašyti
Mažiau žo-

$1,000
Lietu vai

O

MVasar.-Feb. 11,’17
Pulaskio Svetainėje, 

18 st., ir Ashland Avenue*
Pradžia 6 vai. vak.

Programe dalyvauja:
Marion Rakauska,
Karolius Sarpalius, 

^įpranas Jakutis, 
K Jonas Zolp,

‘'Harmonijos” Kvartetas,
* 12 žmonių orkestrą,

P. V. Sarpalius, direktor

ŠOKIAI-ŽAISMĖS

Nes si ai ai jau

() pas Baltru

Reik atminti.

Dar turim.

m i e*

Laukan varo
Ir varvdams

Jus n (/turi t, k

Eit nenorit?

Eit nenorim.

KONCERTAS
Dalyvauja Geriausias Liet. Artist. Spėkos

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

: Po Koncertui - Puikus Balius ::

Ir rendos jau

Didžiu šposu...

Xela imingas 
Darbininke,

Atsiminkie!
Sunkiai dirbi,

Vis kitiems tik

Fabrikantai

Lietuvos Šelpimo
Fondas
Westville, Ill.

Aukavo sekami asmens:

E. F. Balčiūnas

K. Liubinskas .
P. .Jakimavičius
V. Aneikevičius

J. Stankus 
Juška i t is .

1.91
1.76

Viso.............$33.36
L. š. E. siunčiame $30.(M) 

(Aukas $30.00 priėmiau. T. L. 
Dundulis, L. š. F. f m. sekr.) 
Kiti $3.36 liekasi vietinio sky-
riaus ižde. Aukautojams ir rė
mėjams varde badaujančiu ta
riami' širdinga ačiū.

K. S. Jakimavičia.

JAPONUOS REIKALUS
ATSTOVAUS VOKIETI

JOJ ŠVEICARIJA.

TOKYO, vasario 10. — 
Iki šiol Japonijos reikalus 
Vokietijoj’ atstovavo Suv. 
VaIstijų ambasada. Dabar, 
pastaromsioms pertraukus 
s u Vok ie t i j a d iplomatinius 
santykius, atstovavimą Ja
ponijos reikalų paima Švei-

TEATRAS IR BALIUS
Parengtas per

BUBSIUVIU UNIJĄ 269 SKYRIŲ A. C. W. of A.
Nedėlioję, Vasario=February II d., 1917

MELDAŽIO SVET., 2214 W. 23rd Place.
Dramatiškas Ratelis sulos veikalą—

‘■KONTRIBUCIJA”
Po perstatymo—Balius prie geriausios muzikos.

Milžiniškas Balius
251-mos Kuopos Sus. Liet. Am.

Atsibus

Subatoje, Vasario Feb. 10, 1917

Inžanga 35 ir 25c ypatai.

dabar tikimės, kad busite pilnai užganėdinti. Reikia 
pažymėti, kad Dramatiškas Ratelis savo lošimais vi
sada pasižymėjo, o šis veikalas—Kontribucija—pil
nas žingeidumo del kiekvieno, kurs tik atsilankys, 
bus pilnai užganėdintas. “Kontribucijoje” dalyvaus:

PLLASK1O Svet., 1715 S. Ashland Avė*

Prasidės 7 vai. vakare.
i

Prie progos turime primint, kad šiame Baliuje y-

KOMITETAS.
WWWWWWWWWWWWWW&WWWWWWWWWWWW

. PROGA MUZIKANTAMS ? 
In

Mes atidarėme n 
š t o r ų ir sykiu T 

zjwBIjVdjp dirbtuvę. y 
Mes dirbame n 

naujas k on ceri i- ± 
wjyprAW nas ir sutaisome T 

visokitis muzika- n 
tiškus intsrumentus. Taipgi X 
mainom naujas ant senų ir— y 
kam nereikalingos—at perk am q 
ir naujas parduodame už pri- J 
einamas kainas. M

J. BURBULAS ir J. NIEKAS h 
753 — 32 St 
Halsted St.,

Geriausia Šokių Mokykla
CHICAGOJE | Iškilmingas Teatras “ Genovaite ”

w Bengiamas
1 sV. KAZIMIERO DRAUGYSTĖS

i Nedėlioj, Vasario* Feb. 11, 1916
DANIA HALL, State Street. Racine. W is.

a Pradžia 2 valartdą po pietų.

nius taip ir iš apielinkes miestelių. Komitetas.
antros duris nuo 

Chicago, Ill.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEK A
Butniiuiu receptus »u didiikunfa ntyda, 
Mežhirint, nr tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė He- 

tuviika aptieka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių ralit raut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per Išlikus, o ai prisių
siu per esprraų.

K. Sidlauskia
Aptiekoriiis Ir savininko 

SOUTH BOSTON, MASS.

Nosies ir Gerklės
Keblumas

Priežastis nervų Ii-

jimo — širdies arba 
Plaučių kliūčių —Ne
miegojimo naktimis ir 
1.1.
Alt JVS TURIT ŠIUOS 

APSIREIŠKIMUS?

• ra burna?
Ar jus knarkiate miegodami?
Ar jus atbundate sausa gerkle ir 

blogu skoniu burnoje?

Ar jums tankiai skauda kaklas,

jus čiaudėjai ir It.? 
jus sunkiai alsuojate?

Aš suteiksiu jums pagelbų mano 
20 metų patyrimo, ir tūkstančiai li-

DlL F. O. CAR TER
Kalbama lietuviškai • 

Akių, Ausų, Nosies, Gerkles
Specialistas,

Kad kam ko

v

Visi fco- 
mo-

Ateik j vienintelę Šokių Mokyklą, 
kini mokinama sulfa naujausios mados, 
kinama: waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padespan, venRcrka, taipjri ir ki
tokį šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojnme, kad išmokysime jus j trumpą laikų 
Šokti. Šokiai atsibuna kas panedėlj ir ket
vergi), 7 :15 vai. vakare. Muzika po vadovyste 
T. Bernatovicz.
PROF. J. SLAZAS IR PAGELBININKAI. 
Geo. AL Chernausko Svet., 1900 S. Union nv. 
kampas 19-tos gatv. Chicago. Tel. Canal 3922.

Vyriškų Drapanų Bargenai
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 oveneotai, nuo $7.50 iki$35 _____
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu paniuk
tų overkotu.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.(M 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir v» 
karais.

S. GORDON
1415 S. Hahstėd SU Chicsjato. Ui

Raumatizmas Sargele.
Nesikunkykitc saves skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Galimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukiniu; nes skau
dėjimui naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo-

n et as ligas; n rums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padčka- 
vones pasveikę. Kaina 25c,

Pasilinksminimo Vakaras
S DRAUGYSTĖS “ŠVIESYBĖ IJETUVUJ” g 
| Nedeljoj, Vasario-Feb. 11 d„ 1917 | 
1 DIEVO APVE1ZDOS PAKAI’. SVET. !
! 18-ta ir Union Avė. S

Pradw 6 vai. Inžanga 15c ypatai.
Kviečiame visus atsilankyti ant šio Iškilmingo 

Baliaus, nes bus labai puiki muzika, kuri grieš lie
tuviškus ir amerikoniškus šokius, tai]) puikiai, kad 
net ir seniems šokti norėsis. Bus gerų užkandžių 
ir minkštų gėrimų.

Nepamirškite, atsilankyti, nes tolus puikus va-

Kviečia visus KOMITETAS.

KVARTUKINIS ir NAKTAIZINIS

Subatoje, Vąsario=Feb. 10, 1917
Ižia 6 vai. vakare. Inžanga 25c porai.
Šis balius bus vienas iš puikiausiu, užtat visi ant

laikų praleisti. KOMITETAS.

VOKIEČIAI PATENKINTI
BERLINAS, vasario 10.— 

Vokietijos diplomatai labai 
patenkinti, kad neutralės ša- 
Iįs nepasekė Suv. Valstijų pė 
domis delei naujos vokiečių 
jurų politikos, ir nesigriebė 
aštrių priemonių kovai prieš L 
Vokietiją.

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a ui i e- 
n ų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas kg turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Nau jie* 
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
bimų ir tas jūsų pasi- 
®ke|biinas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS' 
1840 South Hal^ttd St 
Telefonas Canal 1506

Justin Kulis j
3259 S. Halsted St., Chicago, III,']

KnvgiU.“šALTINJS SVEIKA- I
w TOS”, augalais gydyties, kai- Z
T na 50c. 8

B/ESKI0
SSM0KYKIA

Čia gali išmokti Anglų kalbom nuo ptadinCs 
j-Ilgi aukščiausiai teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
į Rusų ir Lankų kalbų; Aritmetikos, Aag&t 

Matematikos, Istorijon, Geo/rafijos, Politic 
Į Ekonomijos, KDygV€dyst6s,DaiUarašči<>, Lai 

fikų rašymo, Prekyl>os teisių ir tL čia 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL h 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA 
MA LIETUVIŠKAI

3106 So.Halstęd SLChiawp

Geriausia Laikrodel. Krautuvė.
Visokių auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypatingai laikrodė

lių, šliubinių žiedų ir 1.1., parduodu piginusia kaina. Garai 
taisau visokius laikrodėlius. Kviečiu savo draugus ir patinta
mus ateiti ir pamatyti mano naujų krautuvę. Adresas:

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

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose, taip

dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 $0. MALSTED ST
Miesto Ofisas:

127 U. BEARBQRK ST.
Room 1111-13 Unity Bidf.

Telephone Central 4411.



N A U J I fe N O S,Chicago, m

imi

SO,000.00 000,000.00

PEOPLES STOCK YARDS
STATE BANK

nuo

Citizens Stale Bank
MELROSE PARK, ILI
Bankas prie kampomus

imu

nuo

$5 Sucialiii $5

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

Viena saugiausiųjų

SKAITYKITE IR PLATINKITE

jų su n n gi 
Bet yra i 
r draugija

mums 
kerne

Ateik ir 
Pamatyk

. WNAT
CAN | 
Po To ( 
.(4EL-T

persergiu 
•inkų 
darbo jie

apsimis 
su rinko 

108.00, t

Musų riste»n* ir ypatil- 
kas mokinimas padary* 
jus tinovu u trumpėj Ir.l-

Apart šio populiariu 
lietuviško rekordo mes 
tikime, kad jus rasite 
lygti priimnumą rekor
duose No. G511(5—65130

KENNEDY
FmmjRE co.

o Banko yra gerai 
kaipo žmonės pini- 

J atsakomybe, o taipgi ir del jų teisingumo

V, F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
. sekr. 'Turk NT n f g. Co.

01'1'0 K t BIN
WiJcc Co. prez. Atlas

[Brewing Co

tuo greičiau m 
savo kęvą.

"Naujienų nemaža nu 
draugijos 

ir nariu skai

Man regis 
užsiimti I 
Draugi jai

i tvirtą vietinę lietuvišką 
jipų pinigai yra saugiai 

ąs pareikalausite .

gos ir gi 
nei metai
žmones turi mažiau nei keli 
k U a t gi 
nelabii

rengime m ūpų 
k •nktyniuojasi. 
I ri us

is Šelpimo i'oiulo i l .e iru ai į i\ 
mitrią. Bandomame Kryžiuj*.

Nenorėtume su Jumis pvkl

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 1.2th 
St., Chicago. Ill.

masinimai mus nei 
sddo... Kadangi m 
\gronomijos draugi 
>kvrėmu savo auka

Suv. Valstijų iždo sekrętori us, MęAcloo, nebežino kaip 
ištirpyti šalies skolų kamuo lio, kurs ačiū niilitariškom 
valdžios iv paFUimento atst ovų užmačiom auga ir auga.

pili senai apsimisli i 
lėiu tam apsimisli 

pasiuntėme m u

teisingiausia i pili 
iii. Jai. matoma 
t ralio Kom iti to

viciias-Kitas ne
is tam darbui asmuo, 
kurie dar nėra koopera

cijos dalininkai, o norėtu jais 
būti, pranešu, kad Lietuviui Koo
peracijos susirinkimai laikomi 
kas ketverge vakarą Lincoln 
svetainės skli pe 1 506 N. Main

ii aukautojai skiria pinigus Lie
tuvos šelpimo Fondui, o Jus rin 
kote Geni raliam Komitetui ii 
su ('.entralio Komiteto daiktais

Imu susivienijimą 
kataliku susivienijimo naui'm- 
guma ir ragino susirinkusius 
būti jo nariais.

Antį

Paskutiniuoju laiku vic1 
tuviai subruzdo darbuota 
įsisteigus sau kooperalyvt 
sto reikmenų krautuve 

C 4

privatiniu biznierių godumas - 
lupti augštas kainas už gyveni

jie atneša gero net patiems 
parapi j on a m s. K u n igxi ž i a i 
gi baugindami jais parapijo
mis tik patįs save išduoda: 
jie pliauškia ant socialistų 
todėl, kad šie — darydami

pasielgėte visai negražiai.
('n rai dar, kad Jus prisiuntėli 

mums savo lotogral i jas. ta

jei -vlus nesu t iKsi le paiaisyu sa
vo klaidos ir neperki įsi te sumos 
sukolekįlietos Lietuvių Dienoje 
su musu raiščiais ir dėžutėmis

mums dar geriau, i uos cio- 
ierius, kuriuos būtume atida
vę jam — sunaudosime ap
rodymui savo kūdikių. Tai 
matote, tie socialistai suvis 
nėra tokie baisus, kaip juos 
pristato savo parapijonams

i įiyg? 111 “m1 *J” " .

pinigu 
me- 

Sako. viską suėda tie 
4 «

kraulio įlinkai. Bet a- 
pie organizaciją, kuri kovoja 
prieš tą piktą, retas kuris pagal- 
veja kad reikia stoti jos ei- 
lėsna. Snaudžia musų žmone
lės, o prasiblaivė dejuoja. 
Varge, kada tu išmokysi juos?

todėl likeliest kad tolimesnis 
darbas toje linkmėje duos dar 
gražesnių pasekmių. Tik 
nenuleisk ’ m< 
kimo ka sak

pasipiktino ir patįs p;
Keista, kad musų kunigai, ku

rie, sakosi, sergsti žmonių do
rą, netik nekovoja prieš pana
šios rūšies žala, bet dargi remia

•aciėia, įnik ji buvusi labai-I; 
ii išganinga,. Mat anais la 
lis žmonės neturėję spaudo 
i ir bi xlie\ i u buvę kur 1

apgarsinimas yra geras už 85.00 
bile Kurso ima’mo šiame mėnes

io A MASTER OF GOOD ENGLISH
If vou don't know English Gram

mar, your English is poor. XVrJmvc 
prepared a verv practical I;N(r!JSlI 
GRAMMAR CORRESPONDENCE 
COURSE, with all necessary Lith
uanian explanations, which will 
give vou an excellent command of

1900
W. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAR 

vice-prezidentas
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros 
CHARLES KRUPKA 

vice-prezidentas 
padėjimas 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

YOt R SPARE TIME - - finds all 
we ask. If ) <»u follow our instruc
tions vou will soon be able Io speak 
and write English correctly ami 
fluently width will be a source ol 
pride for yourself and envy to youi 
friends. Write for particulars be
fore vou forget.

AMERICAN SCHOOL 
OF LANGt AGES 

1711 W. 17th SU (Dept. N) 
Chicago, Ill.

penis nrpasakclc. 
tuos pinigus ir 

siunčia laeiuvos Šelpimo Fon
dui. o Jus. tuos pinigus, kuriuos 
Jus sukolektavote su musų dė
žutėmis. su musų nurodymais, 
siųsite i Baiidonąjį Kryžių Ccn- 
traliam Komitetui, kuris išsiun
tinės tuos pinigus visom šelpimo 
organizacijoms; kokios tik yra 
Europoje: ir “Globai ’, ir “Litu- 
anijai” ir “Lietuvių Draugijai“ 
ir “Agronomijos 
gi'Ibos Draugijai.

Dabar Jus paskirdami pinigus 
j Lietuvos Šelpimo Fonda, ida-

mą. kaip puri 
atstovaujami >i > 
Ha mes m pakl

rieji atpratina nuo jų 
kirpk.. Jie tiesiog sako: 
neeina, tai ir nereikia

4. 3130 S. .Halsted St., C hicago, 111. pine Mildos tea
> 4 ♦ « + * ♦•■••i’* ♦ • ♦♦*♦*+*

I Rusiškos ir turkiškos Vanos

Mano nuomone, musų draugi
jos daugiau pelnytų surengda
mas prakalbas ar šiaip apšvie- 
los vakaru. Iš to turėtų naudos, 
(basinės naudos, dabar nualin
tieji iu nariai. Pagalvokite.

1 tuo darbu išpultų 
Kliubui. (r. K.

L. M- D. Kliubui. 
Tos draugijos skaitosi kiek pa
žangesnėmis, taigi bendrui veik
damos jos galėtu 
veikti. Suminėtos 
belo, girai stovi

turį apleisi suma, laip sakant, 
nieko nepešęs. Suprantama, jis 
smart vyras apdovanoja “be
dievius“ tikrais kunigiškais žo
deliais ir nešinasi lauk, žmonės 
šneka, kad šįmet neką pelny
siąs jų ganytojas: atsirado daug 
tų nepakenčiamu bedievių.
.le, nebesiseka ir avikirpiams.

Vasario 1 
kavo Gleason Coal kompani A
jos darbininkai-angliaka- 
siai. Reikalauja didesnio 
užmokesčio. Stuk in ia i dar
bininkai reikalauja po 10c 
už tona daugiau nei iki šiol. 
Dieniniai — 25c i diena. 1- ♦ ♦
ki šiol dieniai darbininkai 
gaudavo tik $2.45, o štūkinio 
< ia rbo d a rb i n i n k a i ga u d a v o 
o o 55 už tona.

Darbininkai neorganizuo 
s dėlto laikosi tvirtai ir 

laimėli kovą. Taigi 
lietuvius darbi 

kad jie nevyktų i čia 
oti. Juo kompa- 

gaus mažiau musų reč- 
pardavėiu streiklaužiu,

n u mokslo sui-.u :
4 C.

Keli melai atgal draugijos bu
rnos. Bet ir tai L. A. 
S. kuopos ’ rengdavo

meldžiame 
ilii's prie musų ,o mes 
v<) pusės gvaranluojam 

užganėdinimą.

h CONRAD
Iro, Tel Drover 6369

-mylimoms parap-j 
tems" bus nekokie' 
Karlais uolusis avikii 
savo žirklėmis ir 
viams." šit' beln'i pa

TURKISM
BATH
Igggi WtTtf SALT

k.usienus.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus galite juos turėti. Kiekvienas 

gali juos turėti. 85 iki s2dO,UU.
Moters ar merginos, ar vedę ar 

pavienios, senos ar* jaunos.
Mes skoliname del Stock vardų 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma Į .> 
minutes.

Paskola ant rakandų — i 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos Įrengimų, 
arklių, vežimų,' apdraudos pail
siu ir bih' kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia miesh'. Tas \ na dulko jus 
turite veikti su mumis. Mus k\ iu- 
ėiame jus pasiteirauti musų už
manomu, patirti, kad mus j)at\ir- 
liniine musu pranešimus.

LOCAL LOAN

bendromis spėkomis. 1’odcl ii 
pradėta galvoti ir jieškoti tinka
mu tam badu. Kol kas vieniu- 

4. <

tūlis būdas yra > koopc 
krautuvė. Ir. reikia prip 
scrantonieciai parodo daug no 
ro ir sugabumo. kad tai prave 
dus gyveifunan. Pradžią jau tu

COMPANY
1647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos Jftv., 2-ras augstas 
Telephone Drover 2116.

ankų
ATIDARYKITE TALPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

Baugioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje.
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing Hoikse) depozitų 

ir taupį mo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLt’E ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
H. E. OTT.R, 

vice-prez. Nat. Cit v Bank
GEO. C. WILCE 

lee Co, vie e-prez. T.

vėtė juos tokiai organizacijai, 
kuri tik xicnai “Agronomijos 
Draugijai" nori siųsti tuos pini-

turim* didžiausius 
VĮmI U tvariausius kirpimo— 

C designing ir siuvimo F.ky-
V rius, kur mes suteiksime

WIkVWE praldiSką patyrimą kuo-
met ių* mokysitės. 

iMkZ&aH rayąlH Elektra varomos mail-
u wF'Vjti nO9 n,,jSVl siuvimo sky-

l^.’i c1j S|b š? Jub esat* u Mk v i e-ėlam! 
w dLwqjj; aplankyti ir pamatyti

___JWtSIBr mufrų mokyklą Li’e lai
ku — <ii«ną ir vakarais ir gauti •pecialiikai 
p:gi4 kurna laike fiio mtne;io.

]’etr«nos daromos pagal Jųsų mierą bil« 
•tailėa arba dydiio, ii bilo madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KASNICKA, principai*!,
118 N. La Salle St. Kambarys 416-417 

Prieš City Hali ūkite savo taupormjo‘'hrs pini 
kur žinoma gvaram ija > ra.
r kad jie bus išmokėti, kumr

rusics pramogų 
t perdaug. Balių 
draugijos tiesiog 

Bet šitas jų 
dažniausia nueina nie- 
iesa, retkarčiais draugi

jos turi dolerį-kjtą pelno, liet i- 
mant domon tai, kad prie suren
gimo panašių pasilinksminimo 
\akarų re kia p 
kai daug triūso

visa jo „ prakalba 
jo iš koneveikimo socia

listų ir jų laikraščiu. Kaip gy
vas esmi. dar neteko girdėti to
kio negudraus spyeiaus, kokį iš
rėžė nuolankusis kunigų klap
čiukas Poška. Ta marmalieiu

Svarbus pranešimas '■
Ką -tik intąisiau naują va- 

--- - —- ------- kurine šviesą, su kurios pa-
Ib.i ;'rjimukiu kuopuikiau- 

vjf sius p.ouikslus, lyjančiose
ir ImaGose dienose. Taipgi 
vestuves, grupas ir kitokius 

xxpuwikshis traukiaifie vaka- 
Darbas atliekamus 

■AV• kiio^criausiai.

vių kolonijų, liesa. žmonių 
čia randasi nemaža, turimi' ir 
draugijų - 8 vyrų, 3 moterų.
Vės dėlto jos supančiotos prie
tarų pančiais 
mus

Jie įgyjama tiktai 
gali išnešti pirmyn va

Banka yra dirva, 
vaisiai.

Mes mokame 3 procentą j metus už jųsų tai
Pradėk taupyti šiandien

KAPITALS IR PERVIRŠIS

įkalbų ir šiaip įvairių nau- 
gu pramogų. Bet joms mi

rus viskas 11 u t i lo-a pri mo.-.
butu pabusti ir 

naudingo

prisieina j)raleti is savo Kisc- 
maus... T aigi vii ton gero daž
nai pasidaroma blėdies. Musų 

darydamos pelno 
I>ra\arnLUKanis ir smuklinin
kams. taip nualina savo narius, 
kad pastarieji dažnai netenka 
eniTgijos naiidingesniam dar-

iivingstomuuiams perkelti Lie 
>iuną surinktas aukas i 
s št l[)imo Fondo i < <♦ 111 
mitetą (Gi litrai (.omini 
Mat im s siųsdami anka:

lo”) social istu, ka-
nevali mm .. Well



rašymo

lorikas J. Flavius.

rI

vincija; Rymo provincija Ju
dea pavirto tiktai 6-ais musų 
eros metais (t. y. po Kristaus 
gimimo). Maliauskas mėgino

NAUJIENOS. Chicago. DI

O jeigu tie “Kovos” priekaiš-^AUJIJEHOS
visaiFirst Lithuanian Daily in Amorica

jienas.LITHUANIAN NEWS PULL CO. Inc.
visuomet ture-

Apžvalga

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III Mes jau buvome girdėję, kad
atmetė “tėvynės gynimą” im-

kad darbininkams prisieitų gin-Atmcte ir atmeta, mus.

nelabai tinka. au-

politikos veikėjo uždavinys.
Makauskas

s niek us

i.
n

dabar

SARMATIJASI
SAVO DARBO

m i pe
ar ir

Kitur, ne Chicago j e
-Fusei metu.......... .

Trims mėnesiams .
Dviem mėnesiam .. 

’ Kanadoje, metams 
••ropoję, metams

. *5.00.13.00

. $1.75

. $6.00

. $7.00

Firitt Lietini į Dienraštis Ainarikoje
. &Mzia NAUJIENŲ BENDROVE inc.
I Z J^o^dien, issklriant nedėldienius

dabarlinis imperialistinis ka
ras. Taip sako suvažiavimo

U
Ivka.

dak toriu i.
Paskutinį mano straipsnį, til- 

pusį “Naujienų” 28 ir 29 num., 
kun. Maliauskas mėgina sukri ti
kiu) t savo laikraščio 32-am num.

mano argumentų kritikai. Ki
tos keturios suviršum špaltos

a, kada 
karaliaus ITerodo sūnūs Ache- 
laus buvo numestas nuo sosto, 
tai Rymas paskyrė Judeai pro-

kuoja?
Prirašė Maliauskas daugiau,

\ * H UU Į/Ull Y k) V V 17 C v L V

v. tarnaus tos klesos rei-

je eina kalba tiktai apie “impe-

Užsisakomoji kaina;
Chicago j e — per išnešiotojus 12 
ty savaitėje. Pačtu siunčiant, 

metanu $6.00, pusei me-

drįso'mei savo vardo pasira- 
svt knin Ivouii nedriso iic na-

klerikalų organo užsipuldinėji
mus. Del to draugo raštelio,

kodėl ji kubinėjosi prie “Nau
jienų”? Vadinasi, toms prie
kabėms nebuvo pamato; vadi-

mo gadynėje esųs nemarksisti
nis,” — mindžioja suvažiavimo 
rezoliucija. Tik-ka iš “Kovos”

auj.” painioja ir temdo da-
Kova”, kaip ir suva-

metams $5.00
.............$3.00
....... $1.75
............. $1.00
............. $6.00
............. $7.00

term* or Subscription:
tn Chicago, by carriers, per week.

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

Outside Chicago, by mail, one
VC ar .................................

Six months.......... ..............
Three months ................
Canada, one year ........

European countries, 1 year

šo, tai ažuot kaltinus 
nas” už jų nuomones

Dabar matote, kad

Kada jau buvau parašęs šį

Ret ji ne taip elgėsi. Ji smer
kė “Naujienas,” kurios visai ne
buvo minėjusios “imperialisti
niu karu gadynės.” O tas mums

asielgus: Nurodžius, jogei
Naujienos” kalba apskritai a-

nasi, “

jrtojy ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
rankraŠčius adresuoti tisini Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 

Reikia būtinai, rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
it platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 

rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai, naikina- 
mL arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
||Ir Išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt

IVl-ldl kKU

pašvęstas kovai su “ne] 
mingaisiais” katalikais,

perialistinių karų. Politinė

tų liuosavimo, laisvės • ir 
žmonių reikalų ginimo; an
traip, jie žiauriausia mindžio

ti- “Kova” dabar 
dalyką, sakydama, 
jienos,” ])ripažind

vedami del besočio didžiojo
Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak

Redakcijos Straipsniai
vaikui Ii jos teises; už Inos darbiuin-

So. Bostono 
išleido laikraš-

Keleivis”

pančiaižmonėms to- ir jų parapijoms šmeižti.

žmonės
galima tiktai tuomet, kuo-Sugadino 

kapitalistų 
**biznį”.

■’ Du socialistu atstovai A-
New York o legislaturoje, 
drg. Shiplacoff ir White
horn, sutrukdė republikonų 
ir demokratų mėginimą u- 
mai pervaryt įstatymą, ku
riuo pas k i r i a m a $1,000,000 
kari uo men ės m ob i 1 i z a v i m u i 
toje valstijoje.

Kapitalistų partijų atsto
vai-norėjo suspenduoti pa
prastas taisykles ir apskelbt 
tą įstatymą priimtu vienbal
siai. Bet drg. Shiplacoff 
griežtai- pasipriešino. Tuo
met prisėjo diskusuot klau-r

bus ncsocialisUnių šalių už-

ščiu riksmukoks

tuos klausimus, del kurių -eina Rymo ir uždėjimo (tur-but notai tik labiausiai išsiplėtojusio-
nors šiaip

kesčių ant jos, nuo kurių ji ne-a Aišku, kad tuo savo
met

ino,

o pitalistiniuose kraštuose im- dar nebuvo imperializmo, visos

kai]) aprašo suvažiavimo rėžo

te

0

prie “Rymo Irusio”.
prisispyrus tvirtino, kad ji apie

jos parašiusios, kad tas Syrijos

pamato.
redaktorius

buvo be reikalo pakėlus lermą

inums'nėra mažiausio reikalo

Paskutiniuoju klausimu, kaipI
,5

O ką dabar atsako į tai Mū

vi us rašo, kad žydų karalius He-
v

darbininkai
jog Rymo ciesorius Augustas

vos” šukavimų pastebėti jai, kad
consino legislaturoje.H

straipsniuose ėjo kalba apie te-
r.

patvirtindavo ir Rymas juos nu-

•%
.1'

HL'. >» J

šitas Maliausko triksas liudi
ja apie nesvietiška jo begėdišku-

VĖL [KRITO 
I BALĄ.

darosi, kad jos nesutinka su 
mumis atmesti “tėvynes gy
nima” ir imperialistinių ka-

Rymui, kad apturėjus jo malo
nę. Bet tai yra visai kitai 4ta- 
lykas, kaip Rymo kišimosi t Jhb

gynimų” ir kad jos suvažiavimo 
nutarimų peržengusios ir tt,. Mes

negu suvažiavi- 
!, ir kad mes vi -

nose. Jos, girdi, viena syk] pa
rašiusios, kad Syrijos valdyto
jas Quirinius daręs žmonių su-

vesti. Ir kuo
le ritikuoja mu-

plėšimų žmonėms šlovės. Bet 
ir advokatui viskų peržiurė
jus ir kriminališkiausias vie-

jau to atsiekė — kad nuo jo ke
turių suvirsti m spalių biauraus

se kraštuose). Toliau jos pa
čios “nagrinėja” “šių dienų vi
suomenes tvarkų” ir prieina 
prie to išvedimo, kad visiška*

o Ką į tai atsako Makauskas? 
štai ką: “mes kalbėjome apie

me. 
ti “ 
nes’

tų, mat jie žino gerai, kad tam
sus jų skaitytojai nesupras tų

jos neišlaiko kritikos. Dabar ji

žodžiu, pasirodo, kad “Kova” 
pati nežino, ko ji nori. Ji da-

sųmonę. Bet gal ji norėjo iš
reikšt tų mintį, kad buržuazinė-

ŠELPKITE LIETUVĄ 
AUKAUDAMI LIETUVOS 

ŠELPIMO FONDUI.

nius’ ir ne ‘Cypinus’, bet Publius 
Sulpicius Quirinius.” Ar mato-

Herodo h* jo familijos reikn- 
lus.” Tai man atsakymas! 
Juk aš pats sakiau, kad Judeos 
karaliai buvo po jos uŽkariavi-

linio tų straipsnių “Kova” sušu-

nius,” yra visai ne vietoje. Kas 
skaito tuos straipsnius tikslu

F n K
T

tik prirodinėjome, kad tėvynės 
gjnimųs ar negynimas priklau
so nuo tam tikrų aplinkybių.

Paklausykite, kų dabar rašo 
HKova”:

dynėje esąs nemarksistinis. 
Tame tai yra suvažiavimo re
zoliucijos mindžiojimas, tos 
rezoliucijos, už kurią “Na u j.”

niojo dalykų “Naujienos”! Na, 
ar ne šposininkai tie “Kovos”

Kuomet jos primena tuos “au
toritetus ( kuriais mes remia
mės” ir kurie kritikuoja so-

suprasti, koks turi būti jo tu
ri nvs- Kun. Mickevičius tc-

sau ir

nu” gi rašytojai ir redaktoriai 
(? J.) su klyksmu mums atrė
žia apie žydų žemės pavirtimą 
į Rymo provincijų. Taiųp mes 
kalbame apie vienų dalykų, o

“Naujienos” rašė apie levy- 
nes gynimo klausimų keletu ka
rtų, bet apie “imperialistinių 
karų gadynę” jos diekuoniet ne
minėjo. Vienok “Kova” po kc-

nimų. Reiškia, ji tų tėvynės 
gynimų atmetė visai; reiškia, ji

. ........ .

kum,” ir “paprastu bernu,” ir 
“prigaviku” ir da kitai]). Ne 
mažiau juodinamas ir naujas

vasario) įsiskverbė zeceriška 
klaida; vietoje “Quirinus”, te
nai lapo sustatyta “Quirinius”.

cialistai negalį pdiiniti ne tik 
“imperialistinhj t nkary gadynė
je”, o ir apskritai. No, ar ne?‘ 

k

nes

žiuri į “imperialistinių karų ga
dynę,” mes pakalbėsime kitą

Abudu socialistai balsavo 
prieš.

Tuo budu to įstatymo pri
ėmimas išėjo visai ne toks 
<<’harmoniškas,\ kaip troško 
republikonai su demokra
tais.

Bereikalinga 
baimė.

Kaikurie musų draugai 
pranašaudavo, kad dešinieji

it

kie, kaip Berger, pradės “tė
vynę ginti”, kaip ‘lik ateis 
karė.

Ta baimė, pasirodo, buvo 
bereikalinga. Socialistų Par
tija kolkas vienbalsiai ir e- 
nergiškai kovoja prieš karę. 
.Tikimės, kad ji taip elgsis ir 
toliau.

Politika ir 
Politikieriai.

S' OCIALISTAMS politika 
reiškia kovą už paėmimą 

valstybės į darbininkų klesos 
rankas. Kad pasiekus to ti
kslo, socialistai stengiasi už
imt daugiau vietų valstybės 
įstaigose, panaudot tas įstai- 

tgas darbininkų būvio page- 
ri'nimui ir suorganizuot dar
bininkų jiegas galutinam 

- ^šturmui ” ant k a p it a 1 i s tų 
pozicijų valstybėje.

.; Kitaip žiuri į politiką bur- 
" žuaziškų partijų atstovai. 
Valstybė buržuazijai yra į- 
rankis palaikyt tą tvarką, 
icūri duoda progos jai trauk-

' ti pelną iš darbininkų paver
gimo. Todėl buržuazijos 
partijos atkakliai priešinasi 
idarbininkii pastangoms pra- 

’-vest savo atstovus j valsty- 
aigas.

Tą jstatymo sumanymą 
tečiaus buvo įnešęs legisla- 

tokiose šalyse, kur turoje vienas kapitalistą at- 
^/syalstybės tarnautojus skiria stovas iš Milwaukee, Wis

savęs žmonių minias kapita
listų atstovas, kuriam pri- 
seina ginti mažos žmonių 

esąs darbo žmonių prietelis. 
O tai lengviausiai darosi ta
da, kada politikos veikėjas 
darbais remia kapitalistus, o 

patiją prie darbo žmonių.
Veidmainiavimas todėl y- 

>ra būtina buržuaziško paliti- 
kieriaus ypatybė.

Indomu tokio veidmainių- v-
vimo pavyzdį teikia vienas 
šiomis dienomis įvykęs atsi
tikimas Wisconsino legisla- 

neštas įstatymo sumanymas, 
pagal kuri turi but ant dai
ktų, kuriuos pagamina kali
niai kalėjimuose, tam tikra 
žymė (label). Šitoks įstaty
mas butų labai naudingas, 

tai šiandie kenkia laisvajai 
pramonijai.

pardavinėja vadinamieji 
milžiniškieji “mail order 
houses”. Gaudami kalinių 
išdirbinius labai pigiai, jie 
daro skaudžią konkurenciją 
fabrikų išdirbiniams, ku
riuos gamina brangiau ap
mokami darbininkai. Pub
lika, nematydama jokios žy
mes ant daiktų, padarytų ka
lėjimuose, perka juos dėlto,

Idant persergėjus pirkė
jus nuo tų pigių prekių ir 
pa rėmus laisvų fabrikų dar- 
rbą prieš kalėjimų prameni- . v • • - J • j

vo vis dėlto atmestas. 30 at
stovų balsavo už jį, o 43 — 

tulas p. Campbell. Į legisla- 
turą jisai yra išrinktas ant 
vadinamojo “bepartyvio” ti- 
kieto, t. y. ant susivieniju
siųjų republikonų ir demok
ratų tikieto.

Įnešdamas tą įstatymų su
manymą, p. Campbell norėjo

iš “Darbininko” lizdo.” Žmo-J 
nės, kurie stovi arti “Darbi-

Mat bijomasi, 

sulošt progresyvio žmogaus 
rolę publikos akyse. Bet ka
da atėjo diskusijų, o paskui 
ir balsavimo laikas legisla
turoje, tai pats piešėjas te
nai net nepasirodė.

Štai’ jums buržuaziško po- 
litikieriaus typas.

i sakiusi “Kova” ir “N.
Dėlto tai mes visiš-

atmelame vadinamąjį

v ra lik žmonoms akiu dumi-
v

pas mus buvo visuomet kal- 

kuodamos “Kovų”, turėjo žinot, 
kad ji visuomet kalbėjus tik 
apie “imperialistinių karų ga
dynę,” tai gal ji munis atsakys 
į vienų klausimų: Kur “Naujie
nos” sakė, kad “imperialistiniu 

liucijoje.

nė ?
Buržuazija viešpatauja nuo to 

laiko, kaip ivvko buržuazinė

Šimtmečio galo, Franci joje nuo 
18-šimtmečio galo, kitur vėliau.

rasti priekabių.
Ant nelaimės^ naujasis “Ko

vos” redaktorius iki šiol tiktai 
priekabių j ieškodamas ir skaitė 
“Naujienų” straipsnius. Dėlto 
lai jam taip dažnai ir tenka at-

Skaitytojų 
Balsai.

Paskutinis žodis 
Maliauskui.

ta prie “Naujienų” bedievišku
mo” ir II. Visuose šituose 
pliauškimuose nėra ni(4<o to- 

sniu, todėl aš galiu ramiai praei-

Pastebėsiu liktai tiek: nežmo
niški Maliausko keiksmai aiš
kiai rodio, kad jisai nepajiegia 
sukritikuot mane. Neturėdamas 

žalia akyse, tai jisai tada jau 
ima neva kritikuot mano straip
sni, v

Savo kritikoje Maliauskas pa
liečia išviso tik du punktu: apie 

jienų” sekamam numeryje bu
vo atitaisyta!

Tame atitaisyme (“N-ų” 30 
num.) aš jau paaiškinau, kame 
dalykas. Pakartosiu čia dar sy
kį. Mano buvo pasakyta, kad 
tos Syrijos gubernatorius, ku
ris darė žmonių surašymų Ju
droje, vadinosi Quirinius (pil
nas vardas: Publius Sulpicius 
Quirinius), o ne “Quirinus” ar
ba “Cyrinus”, kai]) t viri i no Ma-

nūs”), kurį davė minėtam gu
bernatoriui Maliauskas, ir įvyko 
klaida — ne mano, bet statytojo 
(zecerio).

Antra* punktas, kur “metodo-! deos vidurinę tvarte*._Ne»» 
logijos daktaras” mSgftm deo» kauliai ir ;

r/ii. • j r?- -.-; \
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mušt” mane, paliečia, kaip jau 
minėjau, Judeos santykius su
Rymu.

Sausio 20 d. aš nurodžiau, 
kad tais metais, į guriuos deda- 

vo Rymo užkariauta jau C>4 ar 
prieš Kristaus gimimų, 

Sekamam savo straipsnyje

šiau į dulkes. Aš nurodžiau, 
kad Palestinos užkariavimas tai 
<įar nereiškia Judeos pavertimų 
Rymo provincija. Tas pats J. 
Flavius, kuriuo remiasi Makau
skas, sako, kad Judea iki 6 m. po 
Kr. gimimo turėjo savo kara- 

ės Judea 
Rymui 

turėdavo 

atsto-
taulos

darė 7 m,, po Kr. gimimo pirmą
jį žmonių surašymą Judeoie 

falsifikacijų.”
Turime ir vėl išreikšti savo 

nusistebėjimų nesvietišku Ma
liausko bė&ėdiškumu- “Naujie
nose” aš juk ir sakiau, kad tas 
prijungimas, apie kurį kalbėjo 
“metodologijos daktaras”, tai 
dar visai nereiškė, kad Judea 

nurodžiau, kad tuodu dalyku 
reikia atskirti vieną nuo kito, 
o begėdis Maliauskas dabar 
zaunija, buk aš tyčiomis juodu 
sumaišęs, kad apgauti skaityto
jus. Toks nachališkumas tai 
jau tik ])<‘reina visus rubežins.

Bei kam aš prirodinėjau, kad

Kr. gim. nebuvo Rymo provin
cija? Tam, kad pnrodžius, jo- 
g(-i Kristaus gimimo metais Ry
mas negalėjo daryt žmonių su
rašymo Judcoje, kadangi Ry
mas tuomet dar nesikišdavo į
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Išpardavimos (iroserio Del Padalininimo Pelno Išdirbėjams

TOMATO CATSUI

PAUDERIS

figF* Specialiai Dideliame Mėsos Marke t e

sva

BRAVO. KLERIKALAI

3240

Jis mane Išgydė!
Redakcijos Atsakymai

DUODAME DYKAI

wai, k* 
Flavius

kojos, 
nvari- 

sva- 
534c

Po t Boast, i iv 
sa ii' minkšta

AFFIDAVIT 
t E WHISKEY

Sudyli kiauli 
nos grobai, 
specialiai

GERIAUSIA GALIMA GAUTI Už PIGESNES KAINAS, NEGU JUS GALIT! 
KITOJ KRAUTUVĖJ, IR PRIE TO JlJS GAUSIT KLEIN EROS. PIRKLIAI 

KIEKVIENU PIRKINIU.

itsiėmi- 
triub.'i, 

meehani- 
grafufono geriausios kons- 

užsukti 
rekordai 
išduoda

Ursi lašiniu 
kai šiame iš 
pardavime 
svaras. 23’u

Springvale Whis
ky, bottled in bond 
100 proof, čicla kvo

, kad ('vangeli 
pačios san, per 
Kristaus pamo 

Vienos jų sa

prastas darbas
speciališk urnas m 
bet mes
sekti
tykus taip, kaip jie yra
atsitiko, be jokių tuščių kabinę- 
jimos, tai bus korespondencija 
ir indomesnė ir naudingesne.

rta 1.25c vėrės 79c 
Puikios California 
Bazilikos, svar 14c.

Bravo, klerikalai!
Pranas Butkus

NAUJIENOS, Chicago, III

Kunigo Sūnūs, Racine, Wis 
Išspausdinome anksčiau pri

siųsta.

Kiaules 
saldžiai 
n uolos, 
ras . ..

Pirkite ką norit ir mokėkit už tai 
. sykiu pabaigoje mėnesio.

Atidaryk išmokėjimo sąskaitų 
pas Klein Bros,

|si vaizdui t, ką butų žydai užgie
doję savo karaliui, kuris butų 
drjšęs paniekint šalies tvarką ir 
surašinet žmones!

Taigi ir šitam punkte Makau
skas neįstengė nieko o nieko

Bravo klerikalai. ! 
vyrai! Tokie tai man ]

Duoda tautininkams

nariams
has negi 
liktas-

datai rašydamas 
ivj pirmeivius, o ypač sočia- 

aidu, tečiau 
kad socialis- 

• reikalais, 
Paimkime,

Chicago. Ant

Pempes Duktė. Prisiųstoji 
žinute spaudai netinka -- tai 
asmeniniai reikalai. Rasi įlėkite 
mums iš viešojo jūsų miesto lie-

CRISPO . 
CRACKERS 
žinomi Crispo 
Soda Crackers.

kaip K< nsinglonc ir Roselam 
Piliečiui, Cleveland.

siųstos tamstos koresponde 
jos negalime/spausdinti.
tikuoti,” tai yri
t is prie žmonių
patizuojaim

ctodologijos (lak taras plus- 
‘Naujienas" už tilpusius josi 
lipšnius apie evangelijas per

suomei išspausdinsimi'.
J. Mailių, Kenosha, Wis 

Dalį apleidome. Neąpsir 
atkreipti tiek domos į tų ji 
ši m či ų s t rak se j i mus.

Geriausios ypatybės kruopotas 
cukrus — specialiai Panedėh j ųž 
svarų tiktai po

lėtume' pakelti akmenį 
keturi TamoŠiai - 
si sako pagelbėti 
tik astuoni, 
turi musu v
pridėję raid 
op, op! Aiškus 
mens

rodo mirties ir pirmojo žmonių 
surašymo Judeoje ’ buvo ma
žiausia 11 metų tarpas, todėl

mano nu
daviau savo 
eilę? Biedu 
nedrįso apie 
i. Vadinasi,

kvailumą. Jeigu jisai turėtų 
nors truputį košės .galvoje, tai 
jisai stengtųsi pasimokint iš tų 
straipsniu, o ne niekintų juos.

Paskutiniame savo pcckojime 
tečiaus Maliauskas parodė, kad 
jisai ne tiktai nieko neišmano 
apie mokslą, bet ir neturi ma
žiausios nuovokos apie žmoniš-

rų. Darbas, tokiu būdu, bus 
persunkus mums ir mes nepa- 
jiegsime atlikti jo. Tuo tarpu, 
jeigu visi 8 bitume nuoširdžiai 

nors ir sunkiai, butu- 
tiek pakėlę akmenį, 

likusieji keturi, pama- 
o akmeniu i tikrųjų y- 

ra auksas, butų prisidėję ir dar
bas bežiūrint butų buvęs atlik

im a
Kri 

tuščiai kabinę 
kuriems nešim 

tikslu vien til

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKU? 
KUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi 
mo formų siūti naminius daik 
tus arba aprėdai us. Diploma? 
kiekvienam, kiųs Išsimokins 
Valandos dienų arba vakarais 
del jūsų parankamo. Už $1(1 
išmokiname jus siut visokiu? 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES.

W. Madison g-Western a v 
1850 Wells gatvė.

SARA PATEK, MOKYTOJA

vo tas surašymas ir 1 
valdė karalius Herod

Ir kun. Maliauskas neįstengė 
su mušt ne vieno šitų mano pri
rodymų, Mažesniųjų dalykų aš 
ne ne -minėsiu; Maliauskas j u

šveitimui Lckko 
pauderis, kiekvi
ena šeimininkė jį 
žino, 5c kelias, 
specialiai 3 už

po Kristaus gimimo.
AA prirodžiau, kad toks žmo

nių surašymas, apie kurį pasa
koja evangelijos, yra visai ne
galimas daiktas. Žmonių sura
šymai įvyksta visuomet jų gy
venimo, o ne gimimo vietose. 
TodH Juozapo ir Marijos kelio
nė iš Nazareto į Bethlehemą ti
kslu prisirašyt tenai yra visai 
nebūtas dalykas.

AŠ prirodžiau, kad karalius 
flerodas jau negyveno Kristaus 
gimimo metais; todėl yra visai 
•negalimas daiktas, kad Herodas, 
butų mėginęs nužudyt Jėzų. 
Ilerodas mirė už keturių metų 
prieš Kristaus gimimą.

Aš prirodžiau, kad tarpe lie

tai nesirūpina savo 
kaip kad privalėtų, 
kaipo p
Bridgeporto yra senai susitvėru 
si kuopa, vienok apie jos veiki
mą nieko nesigirdi. Maža to 
dagi nepranešama apie tos kuo 
pos susirinkimus 
skundėsi man, jog 
priklausyti prie kuopos, til 
žinąs, kur ja surasti. Ta

Jums nereikia mokėti dolerio 
iki nebusite išgydytas

Nėra ligos arba susikrovimo ligos, nuo kurių vyrai ser-

šito klausimo lietuvių spaudo
je (\ir niekas neaiškino. Kone 
\ isi musų Biblijos kritikai, pas
tebėję, kad tenai viena vieta ne
sutinka su. kita arba kad tenai 
yra visai neteisingų dalykų, ima 
tuojaus ir apskelbia Bibliją 
“kvailoms balabaikoms“ arba

Aš iki šiol parodžiau krūvą 
klaidų ir prieštaravimų evange
lijų pasakojimuose. Bet lai yra 
palyginamai menkas dalvkas.

nu t sukčių ir apgavikų išmis
ta is. But tai yra didžiausia klai
da. Biblija yra svarbus istori
jos dokumentas, tik reikia mo
kėt juo naudoties, t. y. žinot, 
kaip atskirt joje tiesą nuo ne^- 
tiesos. Apie tai ir eis kalba se
kamuose mano straipsniuose.

Jonas.

apsileidimas. Ar šiaip ar tai] 
pranešti laikraštyj apie susirin 
kimu \ ra, regis, visai nesunku.

tojus Ųuirmius, atvykęs / m. 
po Kr- gim. kartu su pirmuoju 
Rymo prokuratorium, pradėjo 
daryt surašymą Judeoje, kuo
met jau buvo panaikintas visas 
jes savarankumas. Galima sau

musų tautininkai. Jii
Ii, “kunigėliai, jus pri 

valote mus pietuosna pasikvies 
ti, mes tiek daug pini 
kome!’’...

Puikios Didelės ba
ltosios bulvės, pū
kas .................. 62c

Suprantama, už tikėjimą pi
nigų nereikia mokėti, bet jau iš
kaliu) galima būti tikru, kad 
šitoks tikėjimas prie nieko ge
ro neprives. Paimkiihe kadir 
tokį pavyzdį. Sakysimi', išviso 
musų yra 12 vyrų. 8 vyrai ži
no, kad sunkus akmuo laiko už
gulęs aukso gabalą, o kiti keturi 
nežino arba abejoja — gal yra, 
gal nėra. Mes visi lengvai ga- 

bet tie 
netikėliai at- 
Pasiliekame 

Sukimbame'. Ke
li kiti keturi 
aukia - op, 
dalykas, ak- 

pakelti mes neįstengsime,

Aš prirodžiau tolinus, jogei 
evangelijos iškreipia istorijos 
faktus, pasakodamos,’ kad Kris
taus gimimo metais Rymo im
peratorius Augustas liepęs daryt 
žmonių surašymą Judeoje.

Aš prirodžiau, kad Augustas

je žinomų surašymo. 1 okį pa
liepimų davė ne imperatorius 
Augustas, o Serijos valdonas

Puiki aviend 
pirmagalio 
evert is, sva 
ras .... 14 ’/j <

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.’-’'

Sriubai mėsa 
specialiai sva 
ras .... 11 -Be

Taip jiems ir reikia!
Ir žiūrėkit tik, koks nevykęs 

išdidumas pas tuos “tautos vy
rus”!

Rinko pinigus pirmiau, rinko 
Lietuvių Dienoje, ir juos visus 
atidavė savo kunigėliams. Ro
dos, ko čia daugiau benorėti. 
Tik reiktų Dievui dėkoti, kad 
suteikė tokia maloni' Jo tar

tam!) Stew, 
specialiai už 
svarą ..17’/z c

Taigi tuščia jo. Su juo gin 
vyties nebėra ko. Kadangi te 
čiaus daugelis žmonių, kaip pa 
tyri;m. laimi užsiinteresavo e 
vangelijų klausimu, tai aš neuž 
ilgo parašysiu dar keletą straip

Kas tiesa šiame a t veju j e, ta j 
tiesa ir draugijiniame gyvenime 

ra ugi joj kiekvienas na 
ginsi nors šiuo-tuo prisi 
' bendro veikimo, ta: 
eina sparčiai. Vienok 

jeigu visą sunkenybę reikia, pa 
kelti tik keliems tos draugijoj

KLEIN BROS. STAMPOS.
Nuleidimas arba, kitaip tariant, pridėtinis sutaupy- 
mas ant visko kų jus pirksite. Buk tikras ir reika
lauk Klein Bros, štampų, kuomet tik jus perkat nors 
už 10c šioje sankrovoje, ar kokioje kitoje sankrovo
je jūsų apielinkėje. Mes duodame pirkliavimo štam
pas visuose skyriuose priskaitant groserį ir mėsa. 
1 pilna knygutė verta $2.50 grynais pinigais arba $3 
prekėmis (tavoru).

įstatymus, pagal kuriuos ji vai 
dėsi — iki Runas visai nepanai 
tvino Judros savarankumo ir ne 
pastate joje savo prokuratorių 
*Taigi iki to laiko Judeoje ne 
Įgalėjo but praktikuojama ii 
žmonių surašymų pagal Ryme 
paliepimą arba bent pagal j( 
•‘madą.” Tokie žmonių surašy 

iko jų istorikas J 
žtai prieštaravo vi 
žemės papročiams

J. J. STASULANIS
Turiu didelę krautuvę ir dirb
tuvę muzikališkų instrument 
tų. Užlaikau geriausius Vic
tor gramafonus. Gvarantuo- 
ju ant trijų metų; kas negerai 
pataisau už dyką. Turiu ir 

Tai gali but tik Rekordus visokiose kalbose 
aliauskininkų J dideliame pasirinkime.

neturime jų pavyzdžiu Užlaikau įvairius muzika- 
Rašykite visados apie da- liškus instrumentus—- naujus 

kaip kas dirbu ir senus taisau.
} flirtu geriausi patyrimą perdirb
ti iš seno, prasto smuiko į naują 

geriausių balsų, ir pasidaro 
^rangias vertes smuikas,
jBsu praktikavęs 37 metus 

tą darbą* .
SO. HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737.
CHICAGO, ILL.

Dr. FL. Talcbtt
Specialistas ,

.Del vyrų ligų.
Greitas pagerinimas pajaučianniš nuo mano gydymo yra pasakinė mano ilgo pa 

(yrimo. Be gaišinimo mano laiko spėliojimui, aš pradedu tikrą metodą tuojaus. Aš ga 
liu pasakyti jums j keletą minučių, ar aš galiu jus išgydyti ar ne ir aš nemaišysiu ju 
su ir savo laiko, jeigu yra abejonė.
Aš turčjau puikausią pasisekimą Įgijimui greitų pasekmių.

Aš pasekmingai gydau dabartines ir užsisenėjusias ligas, syphilf, Kraujo užnuodiji 
Ipnimią, Varicocele, Strictu-rą, Pustės ir Inkstų klintis ir visas vyri

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, lab 
pigiai, kurie kreipsis pas mus

Kas yra siek-tiek plačiau apsi- 
švietęs, tas, skailvdamas evan- 
gelijas arba ir visą Bibliją ras 
tenai tų klaidų ir prieštaravimų 
dar šimtą kartų daugiau. Bet 
svarbu v ra žinot ne tiktai, kad v
\ adinamasai “šv. raštas” yra pil
nas klaidų ir prieštaravimų, o ir 
suprasti, kaip jie tenai atsirado 
ir ką jie reiškia.

Extra Tėmykit Extra
Turiu už. gurbų pranešt visuomenei, kad Jonas Kusuiknuskim, pluCiai žinon»i%8 GhrtBflpM 

visuomenei ir apielinkej, kaijK) atsakantis 1 aikrodininkas, kuris per J3-kę metų kaip tajz- 
profesijoj, turėjau krautuvę auksų ant Town of Laite, o dabar persikėliau anf Bridgeporto, 
po numeriu 3255 So. Halsted Et., Kampas 33-ėios

Dabar Įrengiau vieną iš didžiausių Auksų Krautuvę, kur užlaikau J.aikrodelius, Laik* 
rodžius, Žiedus, Branznltetus, šliubo žiedus gryno, 14k. aukso, nuo ”1.60 ir augščiau, ir vts. 
ką užlaikau naujausios pušies ir parduodu pigiau negu kiti.

Užlaikau visokios rųšies Akinių, kuriuos daktaras pritaiko pagal akių reikalingumu.
Kas pirks pas mane kokį nor/. daiktų, gaus 10 nuošimčių pigiau kaip kitur. „
Taipgi sutaisau viską, kas reikalinga: laikrodėlius, laikrodžius ir tt. Darbą gvarantuojtt.
Ateikite ir per itikrinkite mano naujai Įr.-ngtoj Krautuvėj. Su guodunc,

JONAS KAZAK Al SK AS,

mą, vyri
betvarkes

t Visi tie, kurie negali alsilankyti j
’•r I del mano dešimts dolerių naminio gydymo.

| B Ofiso valandos: 9 vai. rjlo iki 9 vai 'ak. Nedaliomis taip pst.
n^i F I A Privaliukas įėjimas per Casino aptiekę

■ b B»» lolGU’ 1 ]Vo. 30 South Halsted Street, Chicago- ]

gimimo metais Judea dar ne- 
buvo Rymo provincija. Rymo 
provincija ji pavirto šešiais me
tais vėliaus. O pirmas žmonių

Neatsiduok aut kito, nes kitas 
už tave visvien nedirbs- Sunku 
tiems žmonėms, kurie su did
žiausiu pasišventimu dirba ir 
dienas ir naktis, ' kuomet kiti 
sau ramiai snaudžia. Jieųis 
niekas neapeina, jie nieku nesi
rūpina- Jie primena tą tinginį, 
kuris laukia, kad kas jam išarAu 
lauką, pasėtų kviečius, paskui 
nupjautų, iškultų, sumaltų ir 
duona iškeptu.

ką apsiejimą, lygindamas sa
vo oponentus prie “paskučiau
siojų gatvės valkatų ir ištvirkė
lių” (žiur. “Draugo” 32 num.) 
kun. Maliauskas pats pasistato 
save tokiu. Gerai pasakė an- 
d;ii vienas išmintingas Chicagos 
pa rupi jonas, kad tas “metodolo
gijos daktaras” stovi žemiau ir 
už “krajnus“ piemenuką.

Prislųskite 3 dol. rankpinigių 
likusius užmokėsite prie * r 
m<*. Grafufouas su didcl 
paauksuotais kraštais 
z nu e 
fruketjos. kurį galima 
laike grajininio. Tinka 
įvairaus dydžio. Bals;
ėvstą, kuris girdėt balsiai ir aiš 
kiai. Vietinių meldžiame atsi 
lankyti j musų krautuvę, kuri ati
daryta nuo 9 vai. ryto iki 10 vai 
vakaro ir taip pat nedeldieniais 
Skubiame dykai kataJioga ,mu- 
zikališkų instrumentų ant purei 
kalovimo. Adresuokite:

GREATEB NBW YORK PHONOGRAPH CO.
__ ' New York, N. Y., Dept N..........

P. S., Oak Forest, 
lis netinka. Geriau 
šiaip žinių iš \ietos žmonių gy 
veninio.

Bav. Tšdirbėjui, Chgo. — Ne 
dėsime. Rereikalo tamsta už
gaulioji Kensingtoniečius ii 
RoseJandicčms, kad jie* giriitoįy 
laują ir neskaitą darbininkiwy 
laikraščių. Išsigert žmonės vi
sur išsigeria, o kas del skaitymo 
tai mes tik ndi'etumeTTkad viso
se lietuvių kolonijose “Naujie
nos” Jnitų; taip išsiplat’nusio--

Na, o kaip sfkkitais 
gumen ta is, k u r i it aš 
straipsniuose visą 
<ias “nietodologas” i 
juos nė užsiminti 
parodė visišką savo 

Manau, dabar bus 
dar kartą trumpai 
bent svarbiausius dalykus, ku
riuos aš išvedžiau savo stfaiį)- 
SUU1OS4', kad skaitytojai matytų, 
kaip tapo “supartalytas“ tasai 
teologijos “mokslinčius.“

A£ prirodžiau 
jos prieštarauja 
-duodamos neva 
kslą ant kalno, 
ko, kad Kristus laimino biednus 
žmones, beturčius, o kitos sako, 
kad jisai laimino “biednus dva
sioje”; vienos sako, kad Kristus 
laimino trokštančius ir alkstan
čius ir žadėjo jiems pasotinimą, 
o kitos sako, kad Kristus laimi
no “alkstančius teisybes“ ir ža
dėjo juos “pasotint teisybe.”

Rankomis pakuotos 
Navy Pupelės sva
ras .............. 12'/2c

ĄOI
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betgi tarpu darbininkas savo gan-TRAGEDIJA
Prof. S c o t t Neari n >1 didžiausiųjų industri-

Aukos
a.

Aukavo sekami asmens:

nytųjų Valstijų žmogui 1916 St- Dingotas ...
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r
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Subata, Vasario 10, 1917
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III.

į

f
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hew viekai ir K »
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KIBORT

draugijos

< 4

Turgaus Žinios 2.00—6.00
št

1.50—3.25

3.00—3.25

8.45

7.05

Firsi . ..

47—48

40—41

24 Speciale
24

16—20

%

wvit|

■36 
24

kapitalu ir perviršiu 
bankos patarimo pini-

8.75—9.00
8.25—8.60
7.40—8.00

i»< įja, kad 
CllOIHH

į v, 
i'

L,>

20—22
16—18

ku- 
la- 
se-

Standard cane, smulkus
Burokų, smulkus .........

Vasarių kviečių- 
Standard ... 
Patents .#...

Paukščiai, gyvi:—
Kalakutai (svarui)

■■į.
'<■ v

22—24
16—18

arba 
pasirinko 
pinigiško

28—31 
20—21 
18—22 
15—19

arba daugiau. Taupo- 
VAL. PO PIET ir SU-

37—39
36—38

Paukščiai, išdarinėti:
Kalakutai (svarui)
Vištos .....................

a

Avjs—
Mitules ......................... 11.90—13.75
Senes, geros ............... 8.00—11.00
Avinai, geri..................... 8.00—11.75
Erai ............................. 13.00—14.60

► i Mb KOBAH ACT1KKORIUB ANT BRIDGEPORTO

VYRAMS IR

9.40—9.60
8.60—8.70
8.30—8.50 j
7.80—7.90 1

LAWlUlb
PERVIRŠIS (R PELNAS 

$600,000.00 
'u dideliu Papuan, 

šlijo* ir Clearing H 
jųsų pinigai yra ’•*«!»>» 
iij* oar‘*ilc»lan.*.<t*

12.10—12.50
11.90—12.25

’ 11.75—12.20
10.00—10.85

Clears ...........................
Ruginiai ..................  (

Gyvulių turgus

)5V2--3&¥2

32—33
28—29

? O Ą

if

užderėjimas

J. Dundulis

. . .10

K. Balčiūnas . . .

rbininkai laimėjo

penkių milijonų fabrikų da-Progresyvė Lietuvių
c■į)

Didesnės

j y gerumą.

pasiunčiu

• • • <

20Tuo

.10

50

M a eis

Adomaitis

STATE
Dundulis

BANK Ramaša viskasf

Aptiekorius ir Savininke
203 S. Halsted St. Chicago

giau kaip 38 nuošimčiais, o

Reikalai! jautiems 
krasa arba per expresą.

kainas maisto

/ l tu.W

i

SS

* laikraštis ^Commerce and
; Finance” paduoda rupestin-' 
gai surinkti] ekonominių sta 1 
tistikos žinių už 1916 metus.' 
Jos apima visą šios šalies tu
rtą, užsieninę pirklybą, pra
monės plėtojimąsi, geležin
kelių pelną, fabrikų pagami- 
nimus, jų pelnus, ūkio pro- 

; duktus, kainas ir darbinin-

1916 metais Suv. Valstijų 
turtas stipriai padidėjo — 
padidėjo jis visa dvylika bi
lijonų dolerių daugiau. Jei-

® nai šeimynai.
r Užsiienio pirklyba tais 

‘ metais pakilo milžiniškai, 
| išgabenimas prekių 1916 
į -metais buvo 54 nuošimčiais 

J didesnis nekaip 1915 metais, 
u .Visas eksportas 1916 metais 

: siekė pusšešto bilijono dole- 
į rių. Proporcionaliai, eks- 
| porto pakilimas buvo daug 
į didesnis ne kaip komercijos 

pakilimas šalies viduj.

monė 1916 metais buvo pa
kilus neapsa k o ma i. B a n k ų 
apyvartos padidėjo 39 nuo
šimčiais. Naujų inkorpo
ravimų vertė 1916 metais šie 
kė pusketvirto bilijono do
lerių, arba 70 nuošimčių da
ugiau ne kaip jų vertė buvo 
1915 metais.

Geležinkelių pelnai 1916 
metais buvo 24 nuošimčiais 
didesni ne kaip 1915 metais. 
O geležinkelių apyvartos y- 
ra geriausias rodyklas apie 
šalies pramonini stovį.

Užlaikau vaistus iš viso svieto. 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ir Europos daktarų. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už 
Užlaikau visokias

Pastebėtiniausių 
skaitlinių .apie pramonės u-

nuošimčiu cuctesni ne Kaip 
1915 metais, o pirmąją ta
me vieta užima geležies ir

kurios pa
augamą ir 
pramonės

nkas ūkio produktų padidė
jimas ir nesvietiškas kainų 
pakilimas visiems gyveni
mui reikalingiems daiktams.

Igsniu 1916 metai buvo blo- 
*gi. Koi’nų, įkviečių, iavižų, 

! miežių, rugių, grikių ir bul
vių u ž d e r ė j i r n a s, skaitant 
bušeliais, 1916 metais buvo 
menkesnis ne kaip 1915 me
tais; kviečių
buvo beveik 37 nuošimčiais 
mažesnis. Užderėjimas šie
no, tabokos, medvilnių, ry-

dėsnis ne kaip 1915 metais.
O ūkio produktų vertė pa-

nuošimčių mažesnis, o kai
na kernams pakilo 33 nuoši- 
m č i a i s. B u 1 v i ų užde r ė j imas 
buvo 21 nuošimčiu mažes
nis, o kainos bulvėms pakilo 
88 nuošimčiais. Kviečių da
ga buvo 37 nuošimčiais ma
žesnė, o kainos pakilo 9 nuo
šimčiais.
Ivginsime

sau dide- 
“Comm- 

paduoda- 
štai kas.

erce and Finance”
mų žinių pasirodo
Bėgiu 1916 metų kainos mai-

?'
... . inarna alga vis mažiau ir ma- J 

žjau tepajiegia nusipirkti $ 
reikalingiausių gyvenimui, |

O
t?'

/'I

U- n

Skaitlinės ne visados turi i 
didelės reikšmės, betgi šiuo ? 
atveju jos aiškiausia parodo, | 
kad ta išgarbintoji 1916 me- i 
tų gerovė — kapitalistų ir $ 
spekuliantų gerovė — di
džiumai Amerikos darbinin
kų — algapelnių buvo labai 
traginga jų ekonominio pa
dėjimo žvilgsniu.

S u r i n k tos pala id o j i m u i 
Juozo Urbono — vasario 3 
1917 m.

A. Ktiikaris . . .
J. Jokūbaitis . .
K. Rakštis . . . . .

F. Miškinis . . . . 
Step. Drigotas . .

J. Danta . . . . . 
Mrs. M. Danta

a.
d.

.. 5:00 
.. 3.00 
.. 2.00 
.. 5.00
.. 2.00 
.. 1.00 
. . 1.00 
... .25 
... .50

. 1.00
. 1.00

. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00

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

Aš turiu pardavimui geriausias ukes, išdirbtas, 
su trobomis ir su visais intaisymais; taipgi ir neiš
dirbtas, Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose. 
Pirkti galima labai lengvomis išlygomis, su mažais 
pinigais. Taipgi parduodu namus ir lotus Chica- 
goje; išmainau Į farmas, arba farmas j namus.

Reikalaudami platesnių žinių kreipkitės ypatiš- 
kai arba laišku.

Suvienytu Valstijų krasa ei« 
laiko savo pinigus

PI INA. Pi eoilrnnv
K R a -s •

Į 613-616 Teutonic Building, 179 W. Washington St. Į 
j CHICAGO, ILL. j

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

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

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

Aš duodu kainas už 
patarnavimą pagal jų- 
sų išgalę. Ncaikvokitc 
laiko, tuojaus rašykite 
man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir len 
kiškai.
..Valandos priėmimo: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliom ir šve
ntadieniais nuo 8 ryto 
iki 12 po pietų.

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

1. VALDŽIOS, nacionalės, 
valstijos ir municipals, ku
rios oficialiai pasiskyrė šią 
banką kaipo padėtųvę del 
jos stiprumo, valdymo su
tarime su atydžiais bankos 
įstatymais.

2. BANKOS IB BANKIE- 
RIAI, kurie supažindino 
viršininkus apvertinti šio

"banko ncjierviršijamą ga
bumą patarnauti kaipo pa
dėt uve del atsargos fondų.

3. KORPORACIJOS, 
rių perdčtiniai mėgsta 
biau tureli reikalus su 
na įsigyvenusia banka.

gali but paskaityti sekančiai:
4. VALDYBOS, kurių iš- 

pildytojai, globėjai, 
administratoriai 
Šią banką del jo 
stiprumo.

5. INSTAIGOS, 
ir jvairios rųšies susivieni
jimai ir tt., kurie deda pi
nigus j šią banką, norėda
mi užlaikyti savo pinigus 
visai saugiai ir tuo pačiu 
laiku uždirba teisingą pel
ną.

6. 42000 PAVIENIŲ Y-
PATŲ, priskaitant daug lie
tuvių, laiko savo taupomuo
sius pinigus šioje bankoje, 
dėlto kad jie žino stiprumą 
šios įstaigos ir mėgsta jos 
patarnavimo ypatybę.

Piningai laikomi šių depozitorių siekia nuo vieno iki 
šimtų ir tūkstančių dolerių. Visi gauna tą patį širdingą prie
lankumą, visi yra apsaugoti banko 
$5,000,000, ir visi gali Jiuosai klausti 
giškuose reikaluose.

Galima pradėti taupyti nuo $1.00 
masai skyrius atdaras subatomis iki 2 
BATOS VAKARAIS nuo 6 iki 8.

Kalbaųie lietuviškai. — Kviečiame lietuvius.

STATE BANK of CHICAGO
La Salle ir Washingtcn Sts., (Priešais City Hali.)

SUAUGIEiMS
Akiniai aukHu ivunioae nuo $3.00 Ir au
kščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Ir 
aukščiau. Pritaikome akinius uždykę. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas,' akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei perrtti Ar 
skauda akis. .Jei jos raudonos, ft gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s sil
psta, netęsk Ilgiau, o jieškok pagalbos 
uptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink kad mes koi- 
nam gvarantuojam akinius Ir kienkia-

- ... -<m gerai prirenkam
( MESIROFF, Ekspertas Optikas,

Jei jus sergate ir reiKalątijate patarimo arba 'vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap
tiekorius -Rusijoj virš 10 hnetų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 

" padaryti bile kokius rusiškus vaistus. AŠ rekomenduoji/ tik GERUS daktarus. Aš esu

K. Da u jotis
W. Walisauc
J. Mauskus .

Mrs. D- Zlabis . . 
A. Kanupis . . . .

1.00
.50
.50

W. Zlabis .................... 1.00
Mrs. P. Shinikaitč .... 1.00
A. Shimkaitis . . . .,. . . . 5.00
Kaz. Brazauskis...............50

nuošimčių.
ip’ediios ne-

W. Linkus . . .
Kaz. Keinis . . .

. .. 1.50
... .50

neapsakomu pasisekimu, 
džiaugiasi “prosperity“. Ge
ležinkeliai, manufaktūros į-

Jot' Walcneius........... 1.00
J. Keturakis ................ 5.00
J. Ramašauskis .... 10.00

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Vas. 9. 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdajnu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau?
Sviestas:—

Extra Creamery .................. 42

Vaisiai, žali:— 
Obuoliai, statinė 
Grapefruit, d. 46—4)6 
Apelsinai, dėžes ... < 

Citrinai, dėžė ......
Ananasai, gurbas ..

Cukrus, už 100 sv.:—

MILTAI
Žiemkenčių kviečių— 

Patents ....................
Straights .....................

Oleomargari n»«
Stalui ............ ..
Kepimui ..........

Kiaušiniai:—

IIIDrSlS VALSTYBINIS^ BANKAS <IIT_BRI06čP0RTO
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT"BANK

J. Dobravolska . .
J. Bankauskis . . .
Brigita....................

1.00
.10

a

M. Cernauskas .... 1.00

BANK V
STATEI

Graboriui

. . 69.50

s rinkėjus tuo bud’ll lieka

1.00 
1.00 
1.00

Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.
Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir 

Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- 
niame Išdirbysčių Distrikte. Vice Pirm ARMOUR 
and CO. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. 
CHICAGO JUNCTION gelžkelio - Kompanijos ir

ka 3r< už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau
goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis 
pasaulio, Laivakortes parduoda ant geriausių laivų. 
Taipgi partraukia pinigus iš kitų bankų po visą A- 
menką ir atlieka visokius bankinius reikalus.
Bankos Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 po piet. Subato- 
mis iki 9 vai. vakare. Kalbama Lietuviškai. 
Didžiausias ii' Stipriausias Bankas šiame Apskrityj.

5.00 
1.00 
1.00

-06.50
. 3.00

nau(’oli arba pastatymui pamin
klo a. a. J. Urbonui ar — naudai

Visiems aukavusiems taria
me širdingą ačiū.

St. Drigota
K. Šimkaitis.

skaitykite ir platinkite
“NAUJIENAS.”

Firsts .................
Paprastieji firsts
Maišyti ............
Purvinieji ........
Checks ................

Suris:
Twins ................
Daisies ................
Young American
Longhorns ........
►šveicariškas . .. .
Linibul'ger ........
Brick . .. . .........

beuta šiaip: galviju ca. 3,000; avių 
—'10,000; verši; — 500; kia 
32,000. Paduodamos kairios:
Galvijai— ,

Jaučiai, parinktieji . . 10.00—12.25 
Kiek menkesni .......... 9 00—10.25
Mituliai ....................... 10.50—11.90
Stockers and Feeders ..7.00—8.25
Veršiai, parjnkfiniai . 7.00—8.75 
Karves, vidutiniškos .. 6.00—8.50 
Buliai .............................

Kiaulės—
Sunkiosios <240—400 sva 

rų) ............
Vidut. (100-250 
Lengvesnes ...
Paršai, geri . . ,

Veršiena:—
50—60 svarų svarui . .•—
60—80 svarų
90—100 svarų,
100—120 svarų 

1

Jautiena:
Ribs (svarui)
Loins
Rounds 
Ch licks 
Plates

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

Bulves, bušelis ....
Saldžiosios, statinė

Daržovės:—
Burokai, didele bačka

»>

No. 1
.18
.28
.13%

No. 2

15—16 
16—17V2 
m—18 
i8y2—19

No. 3

Kornai . .. 
Kviečiai .. 
Rugiai ... 
Miežiai ... 
Avižos . .. .

98 y2—1.02

.. —1.46 
1.00—1.28 , 
.. 54—54 y

100

.20 
.12%

11V2 .10 Vi

.ioy2

.10
.8%

sv
,$12.50—14.50
12.50—13.50
11.00—12.00

.. 2.20—2.50
.. 4.50—5.50

,$3.50—5.00

Agurkai, dėžes, 2 tuz. , 
Salierair-dėže -........ .
Morkos, didelė načka

> Kopūstai, 100 sv. ..v... 
Salotos, did. dčžc.č.... 

Cibuliai, 100 sv. 1.....
Stringbeans, gurbas .. 
Tomėtės. pintinė t ... ... 
Gi’icščiai, did. st^f. .

Motiejukų, geriausius 16.50—17.00 
Motiejukų No. 1 ... 
Motiejukų No. 2. .. 
Mot. No 3 maišytas. 
Kultų motiejukų .. 
Dobilų, sulig rųšies 
Prerijų, sulig rųšies 40.00—14.0C 
Packing ..........

šiaudai, ruginiai 
Kvietiniai 
Avižiniai __

15.00—16.011
14.00 14.50

12.50—14.00
8.00—10.00

12.50—14.00

. 7.00—8.00
10.00—11.00
. 8.50—9.50

8.50—9.50

1.50— 2.00 J 
5.00—7.00 j
4.50— 5.00 j
2.50— 3.50 J 
8.00—9.00 ?
2.00—5 00, 1
2.50— ^4.00 '
5.50— 6.00

i

C TELEPHONE YARDS 272) t
E DR. J. JONIKAIT’S i
į MEDIKAS IR CHIRURGAS $
f 3337 So. Morgan St., Chicago o
J Kertė SJl-ė!o PI. ir Morgai St ▼

Patarimai
Vyrai ir Moters

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo
damas j rankas naujų ir nepatyrusių 
daktarų. Mums malonu patarti šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo
jąs specialistas Chicagoje.
gonių per krasą. Jokia dak

taras negali padaryti gero diagnoze ir užrašyt 
sąžiningą gydymą iki jis neišegzaminuos ir pa
matys ligonius savo akimis.

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

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

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

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet

914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

Moderniš
ki Elektro 
Mcdikali- 
ški Gydy

mai.

DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St,................ .........................Chicago, III.
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. 
Silpni, nervudti, sergą ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener
giški ir sveiki.

Jeigu jus turite kokj silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
i ši i k i irią specialist ą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne- 
dėliomis: 10 v. ryto iki 1 v. i” 
Pėdnyčios ir Subatos vakarais nuo

dieną. Taipgi Panedėlio, Seredos,

$10 INDeJIMAS DANTIES $4.00
LAIKE VASARIO MENESIO

$10 viršūnės ............................... $8.00 iki $4.00
Bridge work ................................. $8.00 iki $4.Kf

Mnecialistns Dantų Traukimą

Ištraukiau 16 dan
tų prie Bostono 
Dentistų visai be 
ikfiusmo ir augltai 
juos rekomenduo
ju — H. D. Wa
terman, krautuvė, 

Evanston av.

BOSTON DENTISTS 
13ft Stata SU Kampas Adams. 

Viri Peacock’s. ©riel “The Fair" krautuve

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mcntholatum Co. Prieš eisiant guli 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčio 
baltu. Toji mostis išima pJetmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės 50c ir $1. Pinigus ga
lit siųst ir stampoms.

J. RIMKUS
P. O. Box 36, Hq1



Chicago, Ill

ŽINIOS

NFAU

Perskai

Akušerka
vie

1,000 NAMŲ NETURI KURO

ROSELAND :^v>i

1709 So. Halsted St

Vyrai ir Moters

juos išsiųsti M. Jurgelio

BacterioloRiftka La 
Egzaminacijn atl 
ligą ir jei aš an

Moteris 
nuėjo iš-

Bet pa-

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro 
Nedėliomis: 9 ryto iki pietų.

Adam Pro 
vagis. Ji; 

ęsis su po

vyrui ir 
progą žinoti. 
Aš turGJau

LIET. DRAM. KLIUBO 
PRAKALBOS.

janiTorių STREIKAS 
TEBESITĘSIA.

pusnuogiai 
duris ir lan- 

kad tik greičiaus išsi-

Poni Wolff, May wood, užti
ko gatvėj klaidžiojantį keturių 
inc

nes lauk, o iš tų 
kilo ekspliozija, 
griuvėsis. Visi 
tapo su plytoms 
Po valandėlės lai 

nelinkę

vensi 
niais dirbti.

Matote, šventą dieną ne
galima dirbti, o apiplėšt žmo 
pu — aalima. Tai dora!

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedčlyj, Ketverge ir Sukatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED ir «2-ra G AT V®.

14 So. Halsted St, arti Madison St., sekantis prie Mid City
Bank Building. Visas 2-ras augštas. Chicago,

TAIGI NELEISK $1.00 STOVĖTI 
TARPE JUS IR SVEIKATOS

----- ATEIK------
PASITEIRAUK

rai. Tegul kiekvienas pada
ro tą patį. Iš gilumos šir
dies dėkoju jums už tą vis
ką. ■ Jacob Novo vėl”. Ne
imk pigių pamėgzdžiojimų! 
Kaina $1.00. Aptiekose. Tri 
nerio Linimentas. turi tokį 
pat puikų vardą, kadangi jis 
yra nesulyginamas nuo ra- 
matų, neuralgijos, išsisuki
mo, nušalimo ir tt. Kaina 25 
ir 50c. Aptiekose. Krasa 35 
ir 60c. Jos. Triner, Mfg. Che
mist, 1333—1339 So. Ash
land Ave., Chicago, Ill.

(Apgarsinimas.)

gan dažnai menkniekius iš
kelia aikštėn, o svarbesnių 
nuotikių ir nepatėmija.

Šiomis dienomis čia buvo 
toks atsitikimas. Viena bie- 
dna moteris su dviem vai
kais gyveno pas J. S. Tas

sis, W. Prusis, P. Pučkorius ir 
Z. Songailų po 25c.; L. Vczis ir 
J. (rudelis po 10c.

Viso labo s u auka u ta $645.
Tony J. Korsak,

ŠI VALSTYBINE ranka 
aukauja saugumą Ir patar
navimą; paremta 25 metų 

patyrimu.
Jus turite dėti pas mus 

pinigus.

sidėjo. Vietoj peliukės a- 
laus ir kazyrų, tą vakarą vi
si skaitė laikraščius, kas ko
kioje kalboje mokėjo. Mat 
kiekvienas buvo išgąsdintas 
ir norėjo sužinoti, ką rašo 
laikraščiai apie tą atsitiki
mą ir kiek žmonių žuvo.

Janitoriai tvirtai laikosi, nors 
jiems daroma 
Taip, nusan 
įvairią tautą i 
neužsi tikėjimą 
melagingai skelbia, 
tos tautos janitoriai 
nuo

Labai tankiai šios apielin- 
kės korespondentai rašo a- 
pie menkos vertės dalykus. 
Bile ką nors pasigavo — ir 
tuoj rašo j laikraštj. Vienok

Thos,. Bronis i 
nuteisti kalėjimai! 
pinigą. Pirmas 
tams, antras

• Kuomet prašvito, tai, ro
dos, lyg iš po stiklinio lie
taus, — per du bloku nuo ek- 
spliozijos visos gatvės buvo 
pilnos stiklų.

Tą vakarą, po ekspliozi- 
jos, man teko vaikščioti po 
tą apielinkę, kur įvyko tas 
baisus atsitikimas, — tai ro-

kenČiatc ir nusimi- 
i didele auka. .Tik- 
iš suteiksiu X-Rny 

$1.00,

tame pačiame kalėjime i 
tos pačios ligos numirė 
Nutter, verčia Iloyne 
kad ten kas nors slepiu

Prasidėjo tyrinėjimai

isokios pinkles, 
įdyli agentėliai taip 

stengiasi sukelti 
l savo vadais. Jie 

kad tos ir 
atsimetė 

streikierią. Be to, jie sten
inis isamdy t i streiklaužių.

DR. C. H. HAIR 
Mentor Bldg.-

Paimk elevaterį. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe.

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

Ačiū neprista tymui anglių, 
31,000 namą beveik visai neturi 
kuro. T uo tarpu netoli miesto 
esama 5,000 vagonų anglių.

Leia Jackson išėmė warran 
tą del Glen Dougherty, kuris y 
ra turtingo pirki 
tavasis nenorėjęs

Pigiau apie cos kuopos 
mierį galėsite sužinoti pas 
šias ypatas:

Pirm., S. Kurauskas, 
10737 Indiana Avė.

Organizator., S. Vaitkus
10544 Edbrook Avė.

ir visai praša- 
j. Jeigu jus 

rmiau neturėjote pilno

) Pirma negu nurodyti, kaip 
ten kas dėjosi, aš norėčiau 
supažindinti su žmonių gy
ve n i m o aplinkybėmis, tarp 
kurių tas viskas atsitiko.

Kaip jau buvo minėta, jog 
vieta, kur įvyko katastrofa, 
apgyventa daugiausia žydų, 
•ūsų, lenkų ir lietuvių. Tai 
skurdžiausių ir tamsiausių 
Chicagos darbininkų kam
pelis. žmonės gyvena bai
siai susikimšę, net po visą 
tuziną viename kambaryje. 
Vieta randasi netoli nuo ga
rsiojo Jeffersono, kur žydai 
silkes ant gatvių pardavinė-

Jos. Sahris 
už dirbimą 
dviem mc- 

18 mėnesių.

Marks ir J. V. Henrici sužeisti 
susidūrus gatvekariui su veži, 
inu.

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių stukų daiktus. Jėi 
nori gauti štukų katalogą, pnsiųsk štampą 

Ir tuoj gausi. Adresuokite daip:
THE MAGIC SHOP,

p. O. BOX 309, HOLBROOK. MASS.

Pasiekti gerą vardą yra 
prakilnus tikslas, bet daug’ 
prakilnesnis tikslas jį palai
kyti. Musų dienose perda- 
žnai atsitinka apgaudinėji
mas ir panaudojimas blogam 
viešosios nuomonės prielan
kumo. Bet žinok .Trinerio 
Amerikinis Karčiojo Vyno 
Eliksyras niekuomet nesu- 
vils savo draugų, 
padėkonės laiškai 
paliovos plaukia.
tyk šitą: “Haselton Station, 
Youngstown; O. Aš turėjau 
skausmus viduriuose per 23 
metus. Išleidau daugybes 
pinigų be jokios naudos. Bu 
vau taip nusilpnėjęs, kad be
veik miriau ir tarytum ne
buvo man jokios pagelbos. 
Tuomet aptiekorius pasakė: 
Pabandyk Trinerio Ameri
kinio Karčiojo Vyno E- 
liksyro. Aš jo paklausiau ir 
tuojau mano padėjimas pa
gerėjo taip, kad aš tarytum, 
išnaujo gimiau šitam pasau
lyj ir dabar aš jaučiuosi ge-

Susirgo kalėjime 
chowski, atsižymėjęs 
liudijo, kad jis darbav 
licijos žinia.

faktas, kad nelab senai 
pačiame kalėjime ir nuo

Lėni 
manyti,

JL šis spccialis paaukavimas yra geras bile dieną iki Nedėlios, Kovo 1, 1917
Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti diduma ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja. Aš negyd.au vienų simptomu, 

aš vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymą kraujo spaudinio, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir 
šlapumo, ir tokiu budu surandu tikrų priežastį jųsų negalės.

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pajiegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies.
Suranda žmonėse aiškini pilnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, ženklai, kurie parodo staigią mirtį, gali apsireikšti bile laiku. 

Kaip randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm laiko senstate. Mano kraujo spaudimas pasakys. ATEIKIT— 
leiskite man išpasakoti jųsų širdies ir kraujo sūdymų paslaptis — tuokart galima bus jums tikrai patarti kas geriausia yra jums daryti.

Vasario 3 d. čia susitvėrė 
iš 14 narių Teisybės Jieško- 
tojų kuopa, kuri laikys savo 
pirmą susirinkimą vasario 
■10 d., 7:30 vai. vakaro, “Au
šros” mokykloj (1.0900 Mich
igan avė.).

Draugai 
šia atsilankykite 
man. Per metų 
nieko neveikėme 
manybės. Mes 
kad kiti “geros širdies” žmo 
nes rūpinsis musų reikalais, 
bet apsirikome. Mes bijojo- 
mės rimčiau veikti, kad neį- 
žeidus despotiškus valdo
nus, kunigus ir ponus, kurie

Tą naktį, kuomet eksplio
zija atsitiko, buvo šaltis 15 
laipsnių žemiau zero, gi vė
jo kaukimas neapsakomas. 
Žodžiu, buvo baugu išeiti iš 
kambario 
landą naktie 
jos trenksmu tapo visi išme
sti iš patalo. Langai išbyrė
jo, gaisro liepsnos nušvietė 
visą apielinkę. Vyrai ir mo
ters su vaikai 
bėga lauk pro 
gus 
gelbėjus, nes kiekvienas ma
nė, jog toj šluboj, kur jis gy
vena, kas nors atsitiko. Pa
sidarė baisiausia panika. 
Ugnegesiai ir policistai iš vi
sų kraštų puolė į pagelbą. 
Moterįs su vaikais išbėgu
sios lauk basos tokiame šal
tyje pradėjo cypti. Pasida
rė baisus reginys. Iš šalia 
stovinčių namų ugnegesiai 
pradėjo nešti sužeistus žmo- 

namu, kur 
liko tiktai 
gyventojai 
sumaišyti. 

<o, kuomet 
gyventojai pama- 
idarė, pradėjo ru- 

pinties savęs apsisaugojimu 
nuo šalčio. Kas ką nutver
damas stato ant langų, kad

Liet. Dram. Kliubas surengė 
prakalbas, kurios įvyko Liuo- 
sybės svetainėj, 
gai P. Kailis 
Kailis trumpoj 
draugijų svarbą 
gailo gan 
darbininkų padėjimą ir dabarti 
n į surėdymą 
gino aukauti s u šelpimui, del ka
rės nuken įėjusiųjų. Publika 
pritarė. Aukavo šios ypatos.

K,. Tamašauskas $1.00; A. Ko
rsak, J- Bačiunas, J. Naff, J. Ši
leika, J. Grėbliunas ir MankcvL 
čienė. po 50c.; P. švelnis, B. Ma- 
mauskas, W. Jamantas, P. Kva-

skriausti tą nelaimingą mo
terį, kuri per didžiausią var
gą pasidaro sau ir savo vai
ku č i a ms p ra gy ve n i m ą. M o - 
teris, matydama, kad ji yra 
skriaudžiama, pasiskubino 
prasišalinti iš tos vietos. 
Tuosyk šeimyninkė užlaikė 
jos daiktys. Kada ji papra
šė sugrąžinti, — J. S. jai at
sakė, kad, girdi, mes jokių 
tavo daiktų nematėme ir ne
žinome. Prisiėjo kreipties į 
policiją ir su jos pagelba at- 
g a u t i u ž 1 a i k yt u s d a i k t u s. 
Reikia pasakyti, kad visų 
daiktų visvien nepasisekė 
atsiimti. J. S.nenorėjo ir su 
policija skaityties. Prisiėjo 
teisybės jieškoti teisme. Tei
smas išnešė nuosprendį, su
lig kurio J. S. turėjo kuo- 
greičiausia sugrąžinti už
griebtus daiktus, 
vėl su poličistais 
gauti savo daiktų
si rodė ,kad J. S. pasirūpinęs 
šį tą užslėpti; tokiu budu ir 
šį kartą nepasisekė atgauti 
daiktu. J. S. antru kartu c

liko patrauktas teisman.
Reikia pastebėti dar 

na dalyką. Dirbdama ilgas 
v a 1 a n d as f ab r ik o j, mote ris 
neturėjo laiko atlikimui sa
vo privatiškų darbų, kaip 
tai: siuvimą, prosijimą, etc. 
Tiems darbams ji pasvęsda: 
vo šventadienius. Bet J. S. 
griežtai užreiškė, jog šven
tadienis yra tam, kad eiti į 
bažnyčią ir melsties prie Die 

, kol pas mus gy- 
nevalia nedėldie-

kuoskaitlingiau- 
susirinki- 

eiles mes 
del laisva- 

manėme,

DR. I. W. HODGEN8, 
Ištikimus SjLecialifltas, 

Aštrių ir Chroniškų Vyriškų Lirų.

Užnuodijimas Kraujo

Laikraščiuose jau buvo 
rašyta apie vasario antros 
dienos įvykusią ekspliozija 
Chicagoje. Buvo nurodyta, 
kiek žuvo žmonių ir iš ko ki
lo ta baisi ekspliozija. Bet 
nebuvo nušviestas tas vaiz
das, kurį apielinkės gyven
tojams teko pamatyti. Ma
nau, neprošalį bus gerbia
miems “Naujienų” skaityto
jams apie tai plačiaus suži
noti.

8E So. Dearborn 8t., Crllly Ruilding. 
antras augštas, kambarys 208-209,

mane. Mano 
gi-X ir pilno 
boratorijn ir n 
dengia man Jušų tikrų 
atimsiu gydyti jųsų ligų, jųsų sveikata ir 
spėka bus .Jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrų specialistų ir ne prie imituotojų, 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokių jus ligų turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo, r

Benj. Cohen netyčia susižeidė, 
bevartydamas revolverį.

Edw. Wagner, 1238 Chicago 
avė., nužiūrėtas plėšikas nušo
ko nuo antrą lubų. Išsilaužė

Telefonu.' < .anai S7>

vardan meilės ir mokslo pa
darydavo mus ubagais dva
sioj. Jie religiškomis nesą
monėmis ir prietarais už
nuodydavo musų protus; jie 
siunčia mus į karės lauką, 
kad ten mes žudytume vieni 
kitus. Mes judėjome šim
tus tūkstančių, bestatydami 
bažnyčias, o vienok iš to ne
turime jokios naudose Dau
giau to, mes padėjome jiems 
tuo keliu pavergti musų pro
tus., Aiškiai matome, jog 
nėra teisybės pasaulyj. Tą 
teisybę mes galime tik per 
kovąųkunyti. Todėl, i'osela- 
ndiečiai, ateikite ir prisira
šykite prie Teisybės JieŠko- 
tojų kuopos.

Pastarasis sako 
vardas esąs Philip Schne

ider.

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios europinės metodos.

O 
Joi kiti negali išgydyti, ateikite pas 

prietaisai, Radio-Scope Rag- 
jrengimo 
Kraujo

LAIŠKAI J 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 ik: 
8 vai. .

>in, bu v usis de
pą tupdytas 

kalėjimai! už konspiraciją. Už 
tokį prasižengimą teisiama ne
mažiau kaip vieniems metams 
ir nedaugiau kaip penkiems.

Po priėmimo egzaminacijos, jei ji 
nevisai užganėdina jus, nemokykit man 
nė cėnto. Visai nėra nė skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do nenaturališką stovy 
liną visą spėliojimo darbą 
niekuomet r ‘ ‘ _
X-Ray ištyrimo jųsų kūno, jus neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik už 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite tuo- 
jaus pirn) negu šis specialis paaukavi- 
mas užsibaigs — ir leiskit X-Ray pasa
kyti tikrą 
ligos 
lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne 
žinote. Bukit atsargus, suraskit tikrą 
ją savo negalės priežastį, ir sutaupyki 
te. galima 
tėjimų 
gi pačią gyvastį.
Šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra 
atsinešklt šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X-Ray ir daktariškos Ogzaminacijos už $1.00

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS.1 '

Kas mane Išgelbėjo nuo varginančių Herų1 
Balutaras Bitteria. Al per praeitus 4 mriiu 
buvau vos tik gyva. AŠ kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dupepeijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 

t skausmai, rėžimas, gurgimaa vidurių. Dieg- 
Ik liai suimdavo po krutinę, šonuose ir «trėno*« 
Ą. Niekur aš negavau pagalbos del savo svvlkatoa 
□M Bet kada aš pradėjau reikalauti Salut&ras Bit* 

"4 teris ir Salutaras, Regu!aistria, del moterų.
* J pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbi, 
•jf pasidarė smagu viskas. Per 6 mėneetus ai 
r savo paveikslų nebegaliu psiint ir palikau 

laiminga naudodama Salų taras Bltteria. Kai. 
na $1.00. Galima gauti genesniuose Balkonuo
se ir aptiekoee, o kur negali gaut, kreipkis f.

į 8ALUTARAB CHEMICAL INSTITUTION 
a - žoles nuo visokių blogumų.
® P. J. BALTRENAB, PBOF.

Tel. Canal 6417 Chicago, HL

VYk ,
Jeigu jus esate nusiminę, de) to. kad 
jus esfite neišgydyti kur nors. lųs 
esat užkviesti pasitart su I)r. Hodgena 
apie bile ligų, silpnumų arba priva
tiškų negalę. Ateik del draugiško ar
ba ištikimo pasikalbėjimo. Tas jums 
nieko nekainuos. Jo dvidešimts metų 
patyrimas gydyme sergančių, silpnų, 
liguistų vyrų, yra užtikrinimu, kad 
jus busite pasekmingai išgydytas.

Jeigu jus peržengėte gamtos istaty
mus, jus neturite mųstyti apie vedi
mų iki jus galutinai pasveiksite.

Daugelyj valstijų tiesos reikalauja 
daktaro apžiūrėjimo prieš išėmimų 
pavelijimo, Illinois, be abejo, greitai 
turės tas pačias tiesas. 
SENOS ŽAIZDOS EPITHESIAL AU
GIMAI ir odos ligos išgydoma ant vi

sada ištikimu, turinčių ypatingų veikmę kraujo gydymui, gyduolių. Jos veikia tie
siai ant kraujo celių, panaikina nuodus ir sugrąžinu vidurinius organus ( normaltt- 
kų stovį.

Patinę arba pasididinę gyslossunwAi.K1,A^ 
cirkuliacija, širdies plakimas, rūgštis pilve, silpna atmintis, žemas gyvumas—Hta 
cirkuliacija. VIENU SAVAITĖS GYDYMU UŽGANĖDINS JUS JO TEISINGI VAI
STAI. Ar jus kentėsite ilgiau nuo tų negalių ar atsiduosite l jo rankas ir buk ant 
visados išgydytas tiesioginiu budu ir kaip galima trumpu laiku?

• 4.! • TURINTI SMEGENŲ SUIRUTE,Silpni, nervuoti vyrai kenčianti nuo neprotingumo, pa 
baudų nuo nenuosaikumo ir užgavlmo, pamatysite, kaip greit tikra gyduolė tikroje 
vietoje ir laike atliks darbą. Prašalins nustojimą energijos, ambicijos ir stiprumo, 
sustiprins ir sušvelnina svarbiausius organus, priklausančius žmoniškumui.

D lAo IR REUMAT0S KLIŪTIS ant visados išgydoma J 
I LISICS 30 dienų, jeigu nėra kitų susdėjimų. Šioe ligos eiste- 

matiškai ir gatavai pasiduoda kraujų darančiom ir kraują valančtom gyduolėms. 
Ą j p UŽNUODINTOS IR SUTINĘ gilės, gauna kasdieną ati-
/bS11*OS I liTOS j dų ir yra pastovinčiai išgydomos j keletą dienų. Slo® 
ligos, jeigu nesulaikius, pasieks neišgydomą susidėjimą. Protingam Šodiio pakanka. 
ATEIK DEL PASIKALBĖJIMO UŽDYKA.

Dr. Hodgcn’s pilnai jrengta laboratorija Ir X-Ray egraminaclja ištirs ir paro
dys tikrų stovį vidurinių organų. Nėra spėliojimų. Dykai X-Ray egxaminacija.

Metodos išmėgintos, priskirtos ir pagerintos, kaipo geriausios gydymui ligų h- 
silpnumų ypatingai del vyrų. Jus gydydamies pas jį pamatysite jį ypatiškai ir |- 
gysite naudų jo daug metų patyrimo. Jus žinote su kuo jus turite reikalą. Pi
giausia mokestis. Sutvarkyta pigiausia mokestis. DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
INRENGIMAS OFISO IR LABORATORIJOS aprūpinimui 914 arba pagerinto 606. 
Jus galite turėti “Paslėptą plėgą“ ir to nežinoti. Visi ligų apsireiškimai greitai 
panaikinami. Neatidėliok. Ateik Šiandien.

DR. I. W. HODGENS 
Kampas Dearborn ir Monroe Sta^ Chicago 
VALANDOS; y ryl° iki 8 vakaro. Utamlnkais ir ketvergais nuo 9 ryto iki 
5 vakaro. Nedeliomis nuo 9 iki 1

4^'741 Kurie sergate
nę, pasinaudoki t šia 

h’umpani aikui j 
’r daktarišką cxaininacijq

'/įy daug expertu ima nuo $5.00 iki $10.00 
ncbvsite priversti gydytis. AŠ duo 

C\ fa du kiekvienam sergančiam
t Bioterei šioje apielinkėje

l\ ar hc T?ah but išgydyti.
x-•///> ™ W 1! H daug metų patyrimo pasekmingo gydy 

ri ino Pilvo, kepenų, plaučių, inkstą ir
// Pūslės kliūtis, reumatizmą, dusutj

Ali kraujo ir odos lipius, kjilmiĮ, akių, au 
’)<)si('s d' pribirs, <111 o) i i šl< ų it ucr 

viskų ligų \ |i;iii)i;..-;ii p.-isck iiiint’HS pit 
1JflJfnįĮ vo klintyse, taipgi privatiškų vyrų h 
//)® Vf Jį moterį) lieių
// įg Jeigu jąs turite galvos skaudėjimĮI
'-T? ’11Z2E2KS ' silpną nugarą, apsvaigimą, prietvarą 

Įj’T atsiraugėjimą guzų, skaiisirms pilve 
■ I *'*'***-£ j murmėjimą zmmosc, nustojimą apeti 

to, nuovargį, nusidėvėjimą, pajautimą 
nerviškumą, ir palengva nykimą, ta 

... ............ ...... .......-J yra priežastis, kuri turi but Žinoma 
jums atsiekiama. .1 eigų jus sergate ir norite greitai pasveikt

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

1739 S. HALSTED ST^ CHICAGO. 
Ant antrą lubų.

leie

SCHIFF All COMPANY STATE BANK
TVIRTA BANKA VAKARŲ PUSĖJ.

121K STTNIEET ARTI HAJLiSTEnD ST., CHICAGO

ir leiskit X-Ray pasa- 
e apie priežastį jųsų 

Nėra svarbesnio dalyko pašau-
K,

Bukit atsargus, suraskit tikrą

negyd.au


Pranešimai Pardavimui

COFFEEReikalavimai
PROTESTAS

RYŽIAI ARBATACOCOA

X2nd

PRANEŠIMAS

DYKAI

Br. O. Blumenthal

mene

Telephone Yards 50J1

luinomis

V&lando; 9 rak. nedėld

Garsinkis “Naujienose

i87a
2054
1045
1510
2880

SpecBallstas moteriškų 
vyriškų Ir valkų ligų

1644
1886 
2612 
1217
1882
1818

Scišcrf 
of Languages

A •■H)*'•*!•*■* 
, Matyki*

Dr. A. I. EPŠTEIN
GYDYTO J ASir CHIRBItCAS

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ir 
JI CI t>»'—< * ■ *

WE8T BIDE
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St. 
W. Madison St

W. Chicago Av. 
Blue Island Av. 
W. North Av.
S. Halsted St 
S. HalsW BL 
W. 12th St

svetainėj.
Boom, ant 
30 po pie In

tioi
SOUTH 8IDR 

*0>2 Wentworth 
>427 B. HalsUd 
472F B. Aehlav*

Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietų 
Vakare nuo 7:30 iki 9:30

!,.»>. ,5/ kpopas 
savo susirinkimus t 
t ra subat

į šias prakalb 
avv. ir Lake }>

Kviečia
Geriausio* 

rųiies, 10c ve 
*tės, V ar ši
lu oda ui ..

poilsio laikotarpiai rytą ir po pie 
tu. Atsišaukite į superintendento o 
tisą. OPPENHEIMER GASSING!

frilmnisu- 
»la, Gvaran- 
tuota, vertė* 
0o par* id u*

EXTRA
i labai geras sal i tinas 
atveknriy linijų, netoli 
•ažnvčios. Senai lietu-

Kaibihh 18-Ior gatvėn Ant Piatt’s Aptiekos
Valandom: nuo 9 ryto iki 9 va. Nedaliomis nuo 9 roto iki 12 

.. \ Tel. Canal 5335.

Paj ieškau Franciškaus Lisauskui, 
Franciškaus ir Onos Rumšų, ir Jur
gio Vilčinskio; paeina iš Kaupo gub, 
Raseinių pavieto, šidlavos parapi
jos. Turiu svarbų reikalų. Malo
nėkite atsišaukti šiuo adresu:

Stanislovas Guzauskis,
203 Kensington Ave., Kensington, Ill

Praktikuoja 25 metal. 
Gyvenimas ir Ofisas 

3119 S. Morgan St., kertė 32 »t.
Chicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 

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 087

Ave, 1-m 
iki VfcJc«k« 

po

drauges matoi 
šin susirinkim 
daną svarbiu i

REIKALAUJAMA vyry 
nieky ties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dieno
mis ii' vakarais, viskas pui
kiai, darbas kiekvienam 
žmogui. Ateikite arba ra
šykite:

C.ilicagos Lietinių Draugijos 
Savitarpines Pašalpos mėnesinis 
susirinkimas įvyks ateinantį ne- 
dėldieiii, vasario 11 d., 2-rą vai.

1
P1RK SAU visa» Plumbavoji- T 
mui reikmenis tiesiai už *‘who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING ♦ 
SUPPLY CO., į

1637 W. Division ati, Chicago, T 
Cor. Marshfield Ave. ▼ 
Kalbama lietuviškai. J, 

«|» ♦ 4k ♦ ♦ ♦ <•» ♦ <•> **♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦

Anglų kalbos
Lietuvių kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystčs 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirkly bos teisių 
Ahelnos historijos 
Suv. Valst. historijos 
Geografijos 
Pilietystės
Politines ekonomijos 
Dailarašystčs

Mokinimo Valandos:

.‘REIKALĄ U J U 
arba moters prie 
Dienos darbas —• 
nuo prudžio S7.5C 
922 W. 33 rd St.,

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

m savo brolio Antano Ma- 
Vilniaus gub., Traką pav. 
rupijos, Dainavos kiemo 
h s jo adresu, turn bus at 
liss t’ršule Malinauskaite 
Iport A\c.. Cbmago, III

spausta ant kiekvieno modelio mo
kytis be mokytojo. Kaina nupigin
ta iki $5.00. UŽ DYKA PAKO DAVI
MAS SYSTEMOS NEDĖLIOJĘ PO 
PIETŲ NUO 2 iki 4.

Prof. L. C. VONflAV,
Kambarys 804, 37 So. Wabash Ave., 

Chicago, III.

Dr. M.StiipnickJ
8109 So. Morgam St, Chicage. 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 ii- 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.'

ROCKFORD, ILL.
LSS. 75-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas ivvks nedelioj. va-

Of isns Ir Gyvenimn* i

3600 S. Halsted St., kam p 36 it
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—* 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAM 
turi skaudančia* sr(a silpnas akis, as 

atsilankjkits pas num*

Nuo 10—12 pietų, ir 
Telephone Cana! 3110 
3412 S. Halsted st 
9 ryte, tiktai.

IMPERIAL TEATRE.
e, Madison i 
kurna šašaiti

“COMMON SENSE CUTTING 
SYSTEM” mokoma specialiai šiame 
mėnesyje: 12 pilnos micros braižy
tų modelių su pilnomis instrukcijo
mis, kaip ištaisyti mierą ir piešinius

RE11\.M J NGAS duonkepis—pir- 
marankis. Kepama balta ir juoda 
dumms. Kad butu blaivus. Mažai 
darbo ir gera mokestis. Atsišaukite 
į ‘'Naujieną'' ofisą, N 22.

Geriau bi*
Jankes, suly- 
tiuk «u bent 
cokia, Ml *V

Prirenka visiem* tinkamu* akiniu*, tfuid 
nusja ir patarimu* duoda lytai. 
78C-88 Milwaukee Av*., arti Chlcag* 
lubo*. VAIJCNDOS* Nuo 9 išryto 
rui. NtdčJiornis nuo 9 iirjlo iki ž

T*L Ray market 2414.

Pajie.škau Rėkaus. Meldžiu jo pu 
ties atsišaukti arba jį žinančių pra 
nešti, už ką pasistengsiu atlyginti.

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

M Tel. Canal 2118 &

snigo 1 vnl. po pieiii. \ icin
101(> S. Mnin st. Visi draugui ir 

atsilankyti 
nes turime

Lietuviu 
n is 
eiti 
mo 
nio 
1810 So. Halsted St

KENOSHA, AVIS.
LSS. -r»8 kuopos metinis sii>i 

rinkimas įvyks nedelioj, vasara 
11 d«, 9:30 vai. ryto, pas drg. A 
My Pakšį, 317 .Maplewood avė

Draugai ir d ra u‘‘ės, malone 
kite atvykti šffi susirinkimai 
kWKkaitliugiausia. Nepamilt 
kite atsivesti ir naujų narių.

Stic r, J. Marimkevičius

pietų, T. Mažauio svi 
3824 So. Kedzie avr.

Visi nariai malonėkit?
4i susirinkimam Bus 
dalyku apsvarstymui.

REIK ALAI JAMA cigurą dirbėju 
ir pusininko, taipgi reikalaujama ci
garu pardavėju. Atsišaukde į 

-V1ELKA POLONTJA”
111!) W. Division St., Chicago.

mojo kambario stalą ir b Erases už 
820. Karpetus $10. Komodos, bra- 
sines lovos, paveikslai, firankos. 

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

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

Chicago, 111.

SVIESTAS
Geriausio*

Smetonos, ir*- - ą 
ronb, neg K 1 [ 
tur j u* ga-4 I Į 
it šauti ..

REl KALALJU moters arba mergi
nos del prižiūrėjimo vieno vaiko 
Malonėkite kreipties laišku arba y 
patiškai šiuo adresu: 
1737 N. Winehestei

Etektriika Diagnoza ir Gydymą*
SpeciaJiška medicina nuo 

užnuodijamo kraujo

Y«m6en®ta mcd«ga slaptim Ilgam
059 W. MADISON ST., kampa*

Hoy n e Avė., viri aptiekė*

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistą* Moteriikf, Vyrllki, Vaiki 

ir visų chronūiri lirų.
Valandų*: 10—11 ryto, 4—6 po pietų, 7—8 va
kare. Nedeliomi* 10—1 po pietų.

3354 S, Halsted SI. arti 34 St. Chicago

launos mcrginps 
tabako pešimo. 
valandos. Moku

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

Arti Lake St.

Tek D rover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Linims DE»TISTA

Ysdandos: hko • ryto iki I Vikri 
Nedaliomis f&g&I lutrrim^

4712 So. Ashland Arą.
arti 47-toi gatvif.

Žaisme Mrs. Murphy 
cond Ifusbnnd,” kurioje 
vauja žinomu komiku Mi 
cie Emmett.

i:XTRA BARGENAS. Parsiduoda 
seklyčios rakandai už pušy kainos, 
setas $1 10, parduosiu tik už $70 ir tl. 
Turi but parduota i 10 dienų. Par

davimo priežastis — nėra vietos 
kur padėt. Del platesniu žinią krei
pkitės šiuo adresu: 1832 \V. l ltb St. 
Cicero. III.. Klausk M. A. Goberis.

PARSIDl'ODA saliunas su barais 
ir likėeriais. Biznis gerai eina. Par
davimo priežastis — sužinosit kaip 
ateisit pas savininką.
3601 So. Emerald Ax'e., Chicago.

merginu dirbti prie “Sausage Cas 
ings“. Pastovus darbas, gera mokes 
slis, puikiausios dirbamosios vielos

Tiems, kurie Rali pril utį t musų i»o- 
vakarines Liesas. Mokina* 

>e irgi turl- 
alilamokslių 
rantantiems

k JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

M Ruimas 902-904 National Life 
į 1 29 So. La Salla St., Chicago, HL
Q Tel, Central 6890-6M1. Atdara: Utar- 
K nJnko, ketverge Jr eubatoe vakarai* nw 
V 6 iki 8 vai. vakare, po mamariur 
2 1UI MILWAUKEE AVL, Chl<w> HL

Tel. Humboldt VI,

PARSIDl’ODA TEATRAS 
Lietuviu apielinkej. geriausioje 
rkoje, su scena, parankiomis ‘ 
gomis. Priežastis pardavimo —- 
važiuoju iš Chicago 
3211 So. Halsted Si

! PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS | 
y AntDurų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplcrot Z
į CARR BROS. WRECKING CO. Į
| 3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III. J

K. NURKAITIS 0. D.
Optamctristas ir Optikas 
Prilaikau akinius pagal 

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

Tel. Humboldt 1613

KEH .ANEE, I LI
IJsS. 20-1 km 

susirinkimas iv\ 
12:.‘M)-val. po p 
fill N. Elm st.

I>raugai, nepamirškite ateiti 
susirink ima n •

PARSIDUODA I'OrOGRAFIJV 
DIRBTUVĖ 

ipgyventoje vietoje. Biz 
išdirbtas nuo senai. Galima j 
su lengvom išlygom. Pardayi 
priežastis — nesupratimas biz 

K. .lamonlas,
Chicago, Ill

fPABARGA.—DraagHų prvndHmue
*• aimuketitiee. fhraneAixnat be«<i twrl bat 
BrMaodarai 14 vaxnm. b»**rrfS> erb* ceterfeun- 
VYfataotl t< pačių dleeių. kad* apatknltnama* 
|BMur«4ti*, nebegali bot tditL —— “Naujleag'*

REIKALAI LAMA operatorių anl 
dorišką drapaną. Darbas ant vi 
dos. Gera mokestis. Atsišaukite

PARSIDUODA saliunas lietuvių 
apgyventoje vietoje. Gerai išdirbta 
biznis per daug metą. Nedėliomis 
daroma geras biznis. Greitu laiku 
atsišaukite šiuo adresu:
1401 So. 51st Ct., Cicero, Ilk

MELROSE PARK, ILL.
Ar jys norite kares?

Jeigu ne, tai atsilankykite į 
protesto mitingą ir prakalbas, 
kurias rengia visų tautų socia
listai vasario 11 d., 3 vai. po pie
tų. Kalbės garsus kalbėtojai— 
Robert M. Harve ir kiti- 'Tad 
jeigu jus nenori te kares šio
je šidyje, tai atsilankykite vi-

REIKALVCJL barzdaskučio. Da 
rbas ant vi.^ulos. Gera mokestis 
Kas nusirnanoh* tame darbe malo
nėkite atsišaukti šiuo adresu:

Joe Gedraitis,
1 133 Adams St., Garv, Indiana

Parsiduoda 
ant dviejų gi 
lietuviškos b 
vių apgyventa vieta. Užeiga visokių 
žmonių, taipgi sustoja vežimai ir 
automobiliai, žodžiu, geriausia vie
ta visoj apielinkėj. Jeigu perkantis 
neturės visų pinigų ant syk užmokė
ti, aš duosiu ant i.fcmokčjimo. Tikri
nu, kad pirkęs nesigailės. Pardavi
mo priežastis — einu į kitą biznį.

P. A. Paliulis, 
1749 S. Halsted St. Kampas 
gatvės. Chicago, Ill.

PARSIDl'ODA 1 volkcisis verias 
20(1 dol. už 85 dol. sowkeisai 4 po 
dešimts pėdą ilgumo (plaid glass) 
storas stiklas. Pečius naujas, ver
tas 50 dol. dabar už 20 dol. Taipgi 
parsiduoda mimu rakandai, vertės 
390 dol už 100 dol..

Laikrodininko 3 benčiai ir visokių! 
“treis" šo\vkeisą.

Pasiskubinki! ateiti, nes aš už tai 
taip pigiai parduodu, kad man reik 
mokei randa. Aš buvau pirkęs ant
rą storą auksiniu daiktą, bei kada
ngi man buvo neparanku du storu 
turėt taigi dabartės didžiumą tūrių 
parduoti. Atsišaukite j laikrodžių 
štorą — P. Millerio, 2256 AV. 22 St, 
Chicago, Ill.

BUHKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, 111.

Amerikos Lletuviy Mokykla
Mokina

NORTH BIBB 
444 W. Diri*l«* 
720 W. Nortk 
2640 LLbcoIb Av. 
1244 Lincoln Av< 
till N. CUrb

PARSIDl (IDA pieno šapa labai 
pigiai su visais Įrankiai, sykiu ark
lys, 2 vežimai, vienas del pieno, an
tras del expreso. Atsišaukite šiuo 
adresu: PETER GRIKšELIS,
1325 So. 50th Ct., Cicero, III.

progresyvių draugijų ir Kuopų 
tu rengti toji1 dienoje jokių ,va-

Ko m i te tas.

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Hahstcd Street.
'Jei. Drover 7179 

VALANDOS: 9—11 išryto;
2 5 po pietų; & -9 vakare. 

GYVENlMASf3341 So. Union Ava 
Tel. Yards 537.

3/ Kuopa laikys savo mė
nesinį susirinkama vakario 10 d.# 
7:30 va), vakaro, Bašinsko sve
tainėj, 731 W. 18th gat. Drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
kuoskai t tingia usiai susirink Ii 
paskirtu laiku, nes turime labai 
daug svarbių reikalu. .Jeigu su
sirinkimas vėlai pradės savo 
darbų, negalės viską atlikti, pri
sieis extra susirinkimą šaukt. 
Meldžamt

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvas ukaudėjimę, 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta i» akl<, 
Jeigu Tau skauda akys,

. Jeigu skaitant raides susibėga j kruv<, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba l*»lar| fs

.reikalingas akiniu.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 ta 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig IųsQ *Afų fg 
akiniai padaromi belaukiau!, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SlViF2rI',/XNZk
AI<iw pečiai i® tas 
TEMYKIT MANO UŽKASA.

ko Susivienijimo 9 kp. rengiu 
protesto mass-m i tingų prieš mi
litarizing ir pabrangimą valgo
mų produktų, kuris įvyks n<xlė- 
lioje, vasario 11 d.., 2 vai. po pie
tų, Columbia sv., 48 ir Pauluia 
st. Kalbės p-nas (rtibavičia ir 
p-ni M. Jurgelioniu nė. Bus ir 
kitų pamarginimų. Kviečia vi
sus L- M. P. S. 9 kuopa atsi
lankyti kuoskai t Ii ilgiausia ir 
pakelti savo balsą prieš nepa
kenčiamą brangumą.

Komitetas.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH

ir muzikos programėlis.
Prof- Scott Nearing, be to, I; 

pačia dieną, I vai. po pietų, kai 
bes South Side People’s I’oru 
me Lincoln (’.enter salei, Oak

h*.»
tftalvok sksudčjiruą

Dr. W. Yuszkievdcz
1155 Milwaukee Av*.

Valandos: Nuo 9.ryto iki 9 vakar*.
Nedėliouai* nuo 9 ryto iki 1 po pi*tų-

PARSIDVODA saliunas su namu, 
arba be namo; taipgi du Lotu. Prie 
^dilino yra didelė svetainė ir 4 pa
gyvenimui kambariai. Atsišaukite 
greitu laiku.
•1400 S. AVashtenaw

Kiekvienas darbininkas vyras ar 
moteris gali pats turėti nuosavą 20 
akrų ūkę su viena karve, viena kiau
le, 20 vištų, 100 vištukų ir būti ne
priklausomų $1.00 inmokėti, $1.00 j 

Savaitę. Kreipkitės: R. IL Enoch, 
16 N. Halsted St., L. 2. Chicago, Ill.

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS

, RECTOR BUILDING

7« W. Monroe St,, Kmm 11»7.
Chicago, Hl.

Phone* Central 6107 fr Clil

Side 1 'eopie s ro- 
Robry st. ir Wa

ive., kulbes žinomas To
bulos uni\ersilėto profesorius ir 
“Naujiem]" bendradarbis Scott 
Nearing. Lekcijos tema: '‘In
dustrie Demokratija." Lietu-

R EI K ALINGAS kriaučius prie a- 
belno kriuučiško darbo. Pastovi 
\ E ta. Darbas ant visados. Apie iš- 
lyąas klauskite* laišku —- adresu.

Win. (i. Thamas (Tamošaitis), 
220 W. Main SI., ('.ollinsville, III.

RILI KAIMAI’JAM E inoteries-part- 
nerio į restoraną su keliais šimtais 
Biznis gerai eina. Aš vienas nega
liu gerai biznį prižiūrėti. Atsišau
kite tuojaus, E. C. Baske, 
2336 W. Madison St., Chicago, 111

.Ne<lulio|, vasario I 1 
po pietų, Mark Whit 
svetainėj ivvks n i>eli(

FATRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo * , .*
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianą su 25 m. gvarancija už $ 115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $50.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint 
kur jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyweni; 
mo vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 
22-ros gtv., Chicago, Ill.

siųsta Najimgos I .\ suvažiavimo 
protokola.s mibalsux i mui. Taip
gi reikės nominuoti X rajono vi
ršininku i.

REIKALAI’.!!,] ĮNAMIO, 
rys .šviesus, garu šildomas 
maudynė ir nebrangiai (b( 
Labui tinkama vieta laisvą pažiūrą 
žmogui. Kreipkitės šiuo adresu:

A. Aukštas, 
1681 Milwaukee Ave., ant 3-čią lubu

GYDO VISAS LIGAS VYRU IK MOTI 
NEŽIŪRINT KAIP U/.SI SEN J JUSI OS Ht NJ'HSGYI 

SjKCialihkai Rydo ligas plaučių, inkilų ir pusK 
liga*, fiaizdas, reumatizmą, Ralvoa rkuusmu 
nkaudejima ir pasluplinga* ligas. Jeigu k. 
perfiitikrinkit.?, ką jla jums guįji padaryti, 
tukstančiua ligonių. Patarimus dykai. '

OEISO VALANDOJ' : nuo 10 ryto iki S vai. vakar 
Jf>&6 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viržu

Reikalauja darbininkų.
č aisti jos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

Valstijos nemokamas Darbo Biu- 
as, 526 ijo. Dearborn St., Chicago, 
eikalauįa.

I mašinisto pagelbininko
1 stiklą dirbtuvėj \
1 dažą dirbtuvėj
1 prie automobilių dirbimo
6 mašinistą
10 geležies dirbtuvėj
1 skardžiaus
1 prie žiedij dirbimo
10 kari] dirbtuvėj.
Taipjau daugelio darbininką ne a- 

matninką kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos nukaliu- 

•~;a daugelio darbininką prie įvairių- 
Ivairiausiu darbą į fabrikus ir dirb
tines. Taipjau ūkio darbams.

Vaiką skyriuje reikalaujama dau
gybes vaiką visokio amžiaus, bet ne 
iaiincsnią kaip 14 melų, dirbti leng
vesnių darbą dirbtuvėse, ofisuose^ 
(jasiuntinejimui, mokinties įvairių a- 
matu etc.

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

ČIA YRA PROGA GYVENIME.
Parsiduoda: vištą ir daržovių u 

kė; 2 akeriai žemės, 5 kambarių na 
mas, pilnai įrengtas, ūkiški įrankiai 
arklys, vištos, užtektinai anglių ii 
daržovių iri pabaigai žiemos. Rei 
kalingos tik sėklos pavasaryje. 5( 
nuvažiavimas į Chicago. Savinikas 
tuojaus turi keliauti į vakarus. Pa 
aukauja už $4500. Apie $1500 įmo
kei, likusius po $25 mėness je, arbc 
mažiau. Kiaušiniai dabai’ parduo
dama 60c luzinds.

I*. PHELAN, 
3802 So. Campbell avė., Chicago

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS i 
G-rrS vakarais.
Gyvenimas,

Valandos: 8-

ii:i {><> piriiu)> kr/ 
no mėnesio, Rašinskio sv< lahm 
ju 731 W. LSth st. VahlyL 
išrink ta šiems m< tams si kauti

INDeK SAVO PINtGl’S i Real Es
tate, kur jie bus saugiai ir neš jums 
gerą pelną. Bargenas - 2 augštų 
medinis 2 fialą mimas prie kari] li
nijos. Kaina $2200. — 
įmokei grynais pinigais 
sinis išmokėjimas. I-.. E. .
310& AVallaec St., Chicago, Ill

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
KORE8PONDENC1J1MS SKYRIUS.-— Kiekvienas gali H mokti 

1 ANGLIŠKAI Ubai greitai savo namuose iŠ lekcijų sutaisytų 
ypač tam tikslui, šis kursas yra labai parannus kiekviena^ 
kuris nori>grcitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan
kytieji i mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikinimui,* *iun- 
čiame graliai iliusti-uotą., su daugeliu paaiškini: ų KATALOGA. 
DYKAI. Rašyk laiškų tuojau;?; indek d\i markes prisiuntUttul 
KATALOGO.
K LESŲ SKYRIUJ*

i kyklų ypatj^Lai/turime dienines
I me daugiau xataudų negu kitos mokyklos. K 
j me atskirų kui*są, sutaptų musų pačių del 
i greitam išmokjnimui Anglų kalbos. Daugiau 
i turime GRAJMilAR ir HIGH SCHOOL bkyrius. 
i Viską* aiškinama Lictuviikal
llDvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W; 47th 8t. 

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

I
 Telephone Humboldt 1271

M. SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojs* hr Chirurgą*. ;( 
Specialistas Moteriškų, Vyriikų ir Vai- 1 

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų. J

OlTSAS: 1679 Milwaukee Ava., £

Kampas North Ave., Kambary* 306. 8 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto j

1:30 iki 3 ir 7:80 iki 9 vakar*. <

’uiirsk.iu siuvėjo prie vyriško ko 
micriško darbo. DArbiis ant vi 
os. Atsišaukite tuojaus.

I runk Degymas, 
\\33 Str., Chicago, R

Phon«: Yards 4117
AKIŲ SPECIALISTAIS

Akla tsegXftiniMuojam DYKAI 
Valandos: Nuo C ryto iki > vakaro ; □«<<}(•>- 
mis nuo 10 iki 12 dienų.

4449 B. ASHLAND AVĖ.. 47 St.

YRA
rauju, odos, 
m:?, gerk les 
J čia ir
,ų ii

IJSN. 2H-tos kp. mėnesinis su
sirinkimas atsibus nedelioj, va
sario 11, P. Anins svetainėje, 7 
ir Washington sts. Pradžia 2- 
rą vaL po pietų. Visi susirinki
te, nes yra daug svarbių reikalų 

F. KlembAuskas

Dr. Ramser
AKIŲ 8PKCIALI8TA1

Nedaliomis iki 12 dienų.
Įlankos. Tvl. Canal Siti

■v’

' Ik L




