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1 - . — ■ ■laimėj iSvarbus 
mas Francijos fronte

MILžINIšKAS PROTESTO MOONEY BYLA ATIDĖ
TA; NAUJI FAKTAI PA* 

SIRODĖ.

MUŠIS SU SUBMARINA
MITINGAS.

No. 41

Užregistruos visus ateivius e 
sančius Suv. Valstijose

Nežino, kas atsitiks su Suv. Vai 
stijų konsuliais Vokietijoj

Amerikos spauda papirkta
SKAUDUS SMŪGIS TAL

KININKAMS.

ikiectai jsivare pusę my
lios į talkininkų tranšėjas 
mylios fronte.

LONDONAS, vas.

vokiečiai uždavė Franci jos 
fronte, Campagne distrikte 
franeuzams labai skaudi

c

SPAUDA MORGANO
PIRKTA.

PA

WASHINGTON AS,—Ko
ngreso narys, tūlas Moor 
praėjusiam utarninke pas
kelbė kongrese sensacijinių

užmokesnį už rėmimą taiki
niu k u s a j u n g o j kari a u i a n -

.................. i i ..t , f

Nedėlioj, vasario 18 d., 2. 
30 vai. po pietų, Coliseum 
salėje, Indiana avė., ties 14- 
ta gatve, įvyks didžiausias 
Chicagoje mass-mitingas iš
reiškimui protesto prieš ka
irės pavojų Suvienytose Val
stijose.

Kiekvienas žmogus, kurs 
nenori prisidėti prie šitos ba
isios karės, prie šitų bepro
tiškų skerdynių, kurios sia
učia Europoje, kiekvienas 
žmogus, kurs nenori, kad 
karės liepsna apimtų ir A- 
meriką, privalo ateiti j šitą 
mitingą. Coliseumo salėje 
galės sutilpti didžiausia mi
nia, apie 15,000 žmonių.. Vi
sos tautos ten yra kviečia
mos. Lietuviai, bent visi 
progresyvieji lietuviai, pri
valo būtinai j šitą mitingą 
ateiti.

Mitinge kalbės įžmiausi 
Chicagos ir Amerikos žmo
nės. Svarbiausieji kalbėto
jai bus: Thos. Van Lear, Mi
nn e a p o 1 i o miesto m a j oras.

SA NFRANCISCO. —By
la, pasižymėjusio čia darbi
ninkų vado Mooney, netikė
tai pakrypo kiton pusėn.

Kaip jau buvo pranešta 
kiek laiko atgal, teismas a- 
čiu kreiviems paliudijimams 
nusamdytų liudininkų, pri
pažino Mooney kaltu pirmo 
'laipsnio žmogžudystėj (Mo
oney kaltinta sąiryšyj su bo- 
imbos ekspliozijį San Fran- 
jeiseo preparedness parodoj). 
Bet ve netikėtai vienas pro
kuratūros liudininkų, kuris 
kartu su svarbiausiuoju va
ldžios ( ir kapitalistų) liudy
toju Oaksman’u ^odė, jog Mo 
oney turėjęs kokį tai čemoda 
ną su bomba, dabar po pri- 
sieka parodė, jog Oaksman 
melavęs, nesą jisai pats nie
ko nematė ir negalėjo ma
tyti, ba buvęs kitoj vietoj.

Delei šito naujo paliudiji
mo nuosprendis apie Moo
ney likimą atidėtas.

NEW YORK, vasario 17. 
— Atvykusis į čia franeuzų 
laivas Honduras praneša, 
kad grįžtant jam iš Ameri
kos Francijon, gruodžio 7 d., 
netoli Francijos kranto, te
ko susiremti su vokiečių su- 
bmarina. Submari’nai bet
gi nepasisekė atsiekti jos tik 
slo ir po trumpo apsimainy- 
mo šūviais ji išnykusi nuo 
jurų paviršiaus.

NAUJI ORLAIVIAI.

Tūlas W. Bukley, chicagie- 
tis, sakosi išradęs naujos rū
šies orlaivį, parankesenį nei 
garsus vokiečių zeppelinai. 
Burkley, sakosi, dirbęs prie 
savo išradimo 25 metus. Or
laivis busiąs tokio jau dy*- 
džio, kaip ir vokiečių zeppe
linai ir lengvai galėsiąs neš
ti 7 kulkosvaidžius.

Anot Moor’o,

Paskutinis Skelbimas !

Ryto, t. y. Nedelioj, Vasario 18,
NAUJIENŲ

Jubilejinis Vakaras 
Didelės pramogos Pilsen Auditorium Salėj, 

Blue Island Ave. arti 18 gatvės.
Salė atsidarys 3 vai. po piet.—Biletas 35c.

Gailėsis tas, kas neatvyks vakaran 
Trijų Metų Naujienų jubilejų švęsti.

Tuo visa pasakyta.

Janitorių Streikas.
JANITORIŲ STREIKAS.

500 ”
2,000 ”

mo, vok iečių peš 
puolę franeuzų

kovo mėne-
kus konfe-

t ra use j ‘is,
lotas Amerikos kapitalistų 
ir 25 intekmingiausiųjų lai-

way, kongresmanas iš Te
xas; Herbert S. Bigelow iš 
Cincinnati; John S. Kenne- 
dv. Chicagos aldermanas so-

8 VALANDŲ DARBO 
DIENA MOTERIMS.

., vas.

los mylios fronte. ,
Prancūzai atsipeikėję, su

laukę sustiprinimų smarkiu ' 
mis kontratakomis atkarto-

laikraščius, kurie nuo to lai
ko ir veda >pęisiu<hsią agita-

gynimu.

prideramą atsakymą juoda
šimtiškai Chicagos Tribūnai, 
kuri už pasakytą jo aštrią 
antimilitaristinę kalbą Hod - 
carFlers s^lėj', vasario, 9 die
ną, kaltina jį ir draugą Rod 
riguez kaipo “šalies išdavi
kus”) : Grace Abbot ir Jen-

pasiliko vokiečių ran-
VIA! KUBOJE

RENGIASU PRIE H AR AM A, vsaario 17.— 
likraštis Lucha praneša,

Kvieskite visus savo drau
gus ateiti i šitą mitnigą. Kuo 
daugiau žmonių protestuos, 
tuo įspūdingesnis bus prote-

Illinois valstijos legislatures 
sesijoj praeis bilius, aprube- 
žiuojąs darbo . laiką mote
rims astuoniomis valando
mis dienoję^^Keturiasde- 
šimts devintoj* legislautros 
sesijoj moterų 8 vai. darbo 
dienos bilius buvo sumuštas. 
Dabar betgi, manoma, legis- 
lautros didžiumos nuomonė 
bus kitoniška, ir bilius pra-

JAPONAI ŠEIMYNININ
KAUJA CHINIJOJ.

Surašys visus esančius Suv.
V a Isf i j os e sveti m t auč i us.

WASHINGTONAS, vasa-
) 17. — Atsovu butan

kus arba pavojaus laike vi
si esantjs Suv. Valstijose at
eiviai užsiregistruotų. Už
siregistravimo vietos turin
čios būti artimiausio pačto 
stoty j. Bilius reikalauja,

reiviai. Jie daboja Suv. Val
stijų pasiuntinystę ir arti
miausias pasiuntinystei ga
tves. Suv. Valstijų karei
viai, sakoma, išsodinti ir ki
tose vietose, netik Santjago’-

NENORI KAZOKŲ.

DIPLOMATINIAI RYŠIAI 
SU AUSTRIJA DAR 
NEPERTRAUKTI.

vusiųjų varadais butų siun
čiamos kas savaitę į Washi- 
ngtoną, darbo departamen-

neklausyti, bilius reikalau
ja pinigiškos bausmės dau
giau kaip $2,000 ir penkių 
metų kalėjimo.

WASHINGTONAS, vasa
rio 17. — Oficialiai užginči
jama, buk Suv. Valstijos jau 
p e r t r au k u s i o s d i p 1 o m a t iš -

GOMPERS KAPITALISTŲ 
KOMPANIJOJ.

SUSIRUPINŲ KONSU- 
LIŲ LIKIMU.

Washingtone nežinoma, kas 
atsitiko su Su v. Valstijų 
konsulinis Vokietijoj.

WASHINGTONAS, vasa
rio 17. — Suv. Valstijų val
džia pasiuntė Vokietijon už
klausimą, kodėl Vokietijos

Valstijom, kad Vokietijos 
valdžia nemano sulaikyti 
konsulių ir kad jie bus pa- 
liuosuoti.

WASHINGTONAS. —ša
lies apsaugos komitetas ne
senai svarstė Suv. Valstijų 
pramonės mobilizavimo ir 
militarizavimo klausimus. 
Išrinkta 7 komisijos. Kiek
viena jų rūpinsis savo sky
riumi. Pirmsėdžiais i tas v 
komisijas pateko: Dr. Mar
tin į medicinos komisiją, 
Gompers" — į darbininkiškų 
organizacijų, bankierius Ba- 
nich į amunicijos komisiją ir 
J. Rosenvald į provianto ko
misiją.

Ponas Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos vadas, at
sisėdo, vaidnas, vienan suo- 
lan su didžiausiais darbinin
kų priešais.

stovų įvairių darbininkiškų 
organizacijų atsilankė į New 
Yorko legislatures posėdį, 
kur svarstyta reikalavimas 
įsigyti New Yorko valstijoj 
taip vadinamus kazokus — 
tokią pat policiją, kuri jau 
pasižymėjo Pennsylvanijos 

valstijoj savo uolumu laužyt 
darbininkų streikus. Atsi
lankė tie atstovai protestui 
prieš kapitalistų samdytinių 
mėginimą įsigyti minėtos rū
šies policiją.

Kapitalo klapčiai nurodė, 
kad kalbamoji policija rei
kalinga apsaugai farmerių 
reikalų ūkininkų apgyven
tuose apskričiuose.

Priešininkai gi įstatymo 
nurodė, kad 248 reikalauja
mų policistų nieku budu ne
išteks farmerių reikalų ap
tarnavimui, kad policistai 
ištikrųjų galės tik streiklau
žių rolę lošti, ko, be abejo, ir 
tikisi įnešusieji bilių legis- 
laturos nariai.

WASHINGTONAS.—Ap
lankyta žinių, jog Japonija 
atsiekė savo. Japonai ofF 
cieriai bus paskirti mokyto
jais chiniečių militarėse mo
kyklose, o japonų policijos 
stotįs bus intaisyots viduinė- 
je Mongolijoje.

BELGIJOS ŠELPIMO DA
RBO NESUSTABDYS.

LONDONAS, vasario 16. 
— Vokietijos valdžia, kaip 
patirta, nekliudys amerikie
čiams varyti šelpimo darbą 
Belgijoj ir šiaurinėj Fran- 
cijoj. Iš kitos pusės ameri
kiečiai nemano pamesti tą 
darbą.

KATCHITA, N. M., vasa
rio 16. — Trįs amerikiečiai, 
kuriuos Mexikos banditai, 
padarę * užpuolimą, suėmė 
nelaisvėn, rasta užmušti ne^- 
toli rubežiaus, Mexikos pu
sėje.

ŠAUKIA ARMIJON
VADUS.

NEW YORKAS, vasario 
16. — Neutralių šalių laivai, 
kurie čia buvo sulaikyti, 
kuomet vokiečiai 1 d. vasa
rio paskelbė aštriąją bloka
dą, pradės vėl plaukioti.

LONDONAS. — Gauta 
pranešimai, jog Vokietijos 
valdžia pašauks armijon 10,- 
000 unijų ir socialistiškųjų 
organizacijų viršininkų, ku- 

lfiu iki šiolei nekliudė, v

AMERIKIEČIAMS PATARTA 
APLEISTI AUSTRIJĄ.

PARYsIUS, vasario 17.—Wa- 
shingtonas išleido perspėjimą a- 
merikiečiams, esantiems Austri
joj, kad jie išvažiuotų.

PASKANDINTA DAR 9 
TALKININKŲ LAIVAI.

------------ ,Trt. ■*//('

LONDON, vasario 17. — 
Bėgiu pastarųjų 24 valandų 
paskandinta dar 9 tlakinin- 
ku laivai. Paskandintųjų
laivų vardai: Lugicar — 2- 
777 tonų intalpos, Greenland 
— 1753 tonų intalpos, Kyun- 
sti — intalpa nepaduota,

sdale — 1725 tonų, Margari
ta — 375 tonų. Trijų kitų 
laivų vardai nepaduota.

Viso nuo vasario 1 d. vo
kiečiai paskandino 112 laivų 
— 237,480 tonų intalpos.

MERGINOS KAREIVIAUS

OTTAWA, Ill., vasario 17. 
— Kokių durnių esama 
sviete gali liudyti, kad ir se
kama žinia: 45 Ottawa, Ill. 
high school mokinės įsirašė 
į burius, ir jos kartu su ber
niukais mokinsis kareivių a- 
mato. Jos dėvės uniformas 
ir priklausys kaip ir vaikai 
prie pulkų.

$25,000,000 RUSŲ AUKSO.

NEW YORKAS, vasario 
16. — Iš Rusijos atgabenta 
čia apmokėjimui karės už
sakymų $25,000,000 auksu. 
N ebeužsitiki amerikiečiai 
rusai, reikalauja už viską 
grynu auksu.

KAMPANIJA PRIEŠ SOCIA
LISTŲ ATSTOVĄ.

NEW YORKAS. — Eina gan
das, kad tamsiosios spėkos nori

socialistą Whitehroną. Norima 
apkaltinti jį neteisotai patekus 
legislaturon. Bet Whitehorn 
sako to nebijąs.

RUSŲ DELEGACIJA 
AMERIKOJE.

SAN FRANCISCO. — Japonų 
laivu Shi-nio-Maru čia atvyko 
rusų delegacija, susidedanti iš 
19 asmenų. Delegacijos virši
ninku yra Rusijos valstybinių 
taupomųjų kasų inspektorius 
Nik. Izergin. Delegacija studi-

taupomąsias bankas. Jie dar 
prikalbinėsią, idant rusai, ypač 
amatninkai — technikai, o taip
gi komersantai, grįžtų Rusijon.

žemis- Dar daugiau skebų me
tė darbą ir prisidėjo prie uni
jos. Dar sunkiau darosi mana- 
džeriams. Jau yra budinkų,

Išviso 20,700 ”
Philadelphijoj 1,500 uosto da

rbininkų sustreikavo iš simpa
tijos. Atsisakė iškrauti atvežtą 
iš kitur cukrų ir 500 krovėjų.

Groserniu savininkai nebe- 
gauna i savo krautuves cukraus, 
arba gauna, tai daug mažiau,

Darbininkai remia streikuo
jančius. Duonkepių unija pa
siuntė 1,000 bakanų dounos

gero, suprantama

n i to ros ir langų plovėjai, jei tik

i

šildančius namus ir prie elektro
technikų -- kad jie padėtų ja- 
nitoriams atsiekti- jų teisingus 
reikalą v imu s.

siraše prie moterų unijos dar 70 
naujų narių.

mitingus. Žinokite už ką kovo-

toriai reikalauja 70 dolerių mė
nesyj, Jangų plovėjai 75 dol., o 
moters janitorės 50 dolerių įnė-

jančios

Streikininkų mitingai atsibu- 
na kasdien adresu: 230 N. Clark 
st., salėse* ant 2 ir 3 lubų.

Nedėlioję streikininkų mitin
go nebus. Streikininkas.

MILŽINIŠKAS CUKRAUS
DIRBTUVIŲ DARBININKŲ 

STREIKAS.

20,000 darbininkų įvairiuose 
miestuose susirėmė su cuk
raus trustu.
NEW YORKAS, vasario 17.— 

Cukraus badas gręsia visu At- 
lantiko pakraščiu deki to, kad 
darbininkai, dirbau t įs 
d i rb t u vėso, į vai r i uos e

Philadelphijoj, kur

ta $800 paramos pinigais iš ki*

30

rbo dienos ir žmoniškesnių są~

Tčustns neturi streiklaužių. 
Iš kažin kur atgabenti skebai 
negrai n ('žinia kur dingo, ka
dangi, mat, jiems pasirodė per
sunkus darbas cukraus dirbtu-

PASKELBĖ KARĘ LANGAMS.

KANTAS CITY. — Tūlas No
ah Adams, 22 metų farmeris,

ti langus. Jam rodėsi, 
kariauja su vokiečiais, 
ta langų už $6,000.

ABYSINIJOJ NAMINĖ

kad jis
Išmuš*

KARs.

LONDONAS, vas. 17. — Mi
rus Abysinijos imperatoriui Me- 
nelik’ui, Abysinijos sostas teko 
Lidj Jeassu. Bet pastarasis pra
dėjo greitu laiku rodyt savo sim- 
natiias turkams. Tuomet su

lų — pritarimu, Abysinijos mi
nisterial numetė naująjį kara
lių, o sostą pavedė Zanditu’ai, 
dūk tore i Menei iko.

Jeassu betgi nemanė užsilei
sti. Jisai surinko savo šalinin
kus ir nutarė atsiimti sostą. Jau 
keletas mūšių ištiko tarp Jeas
su. ir Zanditu. Iki šiol viršų

nežinia.

NAUJAS PAVOJUS.

cukraus 
micstuo-

cukraus

Anot streiko vadovų, skaitlius 
darbininkų, susirėmusių su ga
lingu trustu, siekia 20,000.

Streikuojama sekamai:
Philadelphijoj 6,000 darb.

»»

»
Edgewater, N. J.
Bostone

3,600
2,800
2,800
3,00Q

VIENNA, vasario 17. — Ka
rės pavojus tarp Vokietijos ir 
Suvien. Valstijų padidėjo ačiu 
intempimui ryšių tarp Austri-

nys dar nein teikė savo paliudiji
mo Wilsonui. Jis negauna au- 
dijencijos.

Laukiama naujų, atstikimų.
Bijomasi, kadi apginklavimas 

tavorinių ir pasažierinių Suv* 
Valstijų laivų, bus tas žings
nis, km's intrauks šią šalį sker— 
dynėsna. Vokiečiai iins tokius 
laivus skandinti be perspėjimo, 
o. Suv- Valst. paskelbs karę vo
kiečiams už tai.



DAR PIRMU KARTU ROSELANDE
LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESYVlšaO SUSIVIENIJIMĄ 25-ta KUOPA

Rengia

Teatrą, Koncertą ir Baliu,"■"% a""iV™br”"’
STRUMIL BROLIŲ SVETAINĖJE, 158 East 107th Str.

Scenoje statoma 2-jų veiksmų veikalas, 66 A E*. I K3 I. 99
parašytas gerbiamos senelės ŽEMAITĖS.
Kalbės M. Jurgelioniene, dainuos L. M. D. “Aido” Moterų Choras; Solo dainuos O Dargiutė, 

pritariant smuiku J. Kenstavičiui.

Svetainė atsidarys 6 valandų vakare. Pradžia lygiai 7 valanda vakare.
Šio vakaro programas bus vienas iš gražiausių, nes ji išpildys veikliausios kuopos narės ir jų 
pritarėjai. Mes nedadame eilę tuščių reklamų, nes tikimės, kad lietuvių visuomenė parems mus 
atsilankydama ant šio vakaro. Mes dėsime visas pastangas, kad publiką užganėdinus. Vakaro 
pelnas neis kokiems ypatiškiems.kuopos reikalams, bet bus sunaudotas rengimui viešų prakab 
bų ir platinimui agitatyviškų lapelių tarpe tų sesučių, kurios dar gludi po juoda tamsybės 
skraiste. Todėl, lietuviai ir lietuvaitės, nepraleiskite šios taip puikios progos ir atsilankykite 
visi. Mes lauksime. Po programed-—ŠOKIAI iki vėlyvos nakties.

Visus kviečia atsilankyti, KOMITETAS.

4's

i

BE PASISTENGIMO NĖRA 
PASISEKIMO. $5 Spacialiai $5 Nusipirk Mosties

TAI BUST GRAŽUS! Tą išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult

girna. del bile kurso imamo šiame mčnes- rus, o padams veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mestis išima plotinus

dar

Musų sistema ir ypatii- 
k.'ut mokinimas padarys 
jus finovu u trumpą lai

didesnio pasistengimo.

Francuzų patarle

jų normali veikimą.

Mes turim* didii«uslu« 
ir geriausius kirpimo— 
designing ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksim* 
praktišką patyrimą kuo
met jųa mokysitės.

Elektra varomos moli
nos musų siuvimo sky
riuos*.

Jus esat* ulkviečiami 
aplankyti ir pamatyti 
musų mokyklą bile lai

ku — dieną Lr vakarais ir gauti spaeialilkal 
pigią kaina laike Aio mėnesio.

P et r* ros daromos pagal Jųsų mierą — bil* 
stailės arba dydiio, ii bil* madų knygo*.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KA8.NICKA, principalas,

118 N. La Salle St. Kambaryj 416-417

šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės 50c ir 81. Pinigus ga
lit siųst ir slampoms.

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

Iškilmingas Maskinis Balius
Su turtingu programų rengia

LIET. MOTERŲ APŠVIETUS DRAUGIJA 
Subatoje, Vasario= Febr. 17 d., 1917 m. 
MILDOS SVETAINĖJ, 3138 So. Halsted Street.

Šitam baliui yra paimtos abidvi Mildos svetai-

ra žinoma L. M. A. Dr. visuomet parengia puikius

J. J. STASULANIS
lepino, ganos skauUejuno, nur- 
vuotunio, migrenos, nemigos.

Aplickosc. .Nilo nil- 
(kiburtiu iu štilluo.ju 
ruiimlu, ir nciiruL'i

ju ant trijų metų; kas negerai

Rekordus visokiose kalbose 
dideliame pasirinkime.

ištilcinui vaistu yra Trinerio Li- 
nimentas. Jis niekuomet nesn- 
vylia. Kaina 2.5 ir 5Oe aptieko-

liškus instrumentus — naujus 
dirbu ir senus taisau.

Trinerio Ko- Turiu geriausį patyrimą perdirb
ti iš seno, prasto smūiko į naują 
— geriausių balsų, ir pasidaro 
brangios vertės smuikas, 
Esu praktikavęs 37 metus 

tą darbą.
SO. HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737. 
CHICAGO, ILL. .

Tikietus galimą gauti pas komitetes sekamose vielose. įsanks- 
po 25c.; Šatkauskienė, 3423 Su. Halsted SI.

Miseikaitienė, 3500 So. Emerald Ave.;
Radzevičiūte, <8363 Kerfool Ave.;
Baliekienė, 3543 So. Union Ave. Prie duriu po 50c. tikielas.

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Kas mane ISgelbčjo nuo varginančių ligų? 
Salutara.3 Bitteris. AŠ per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo, ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutino, šonuose ir strėnose 
Niekur aš negavau pagelhos del savo sveikatos. 
Bet kada nš pradėjau rcikąjĮauti Salutaras Bit
teris ir Salutaras, Regulantria, del moterį*, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidaro smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 
savo paveikslą nebegalia pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. Kai
na $1.00. Galima gauti goresniuose šaitanuo
se ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis j:

IRUTES”

KONCERTAS

1709 So. Halsted St.,

į SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
Žoles nuo visokią blogumą.

* P. J. BALTRENAS, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, III

BALIUS
NEDELIOJE,

Vas.-Fel). 18, '17

aVI L civil i j JWCU1UU

kad padarius ji žingeidesnių ir smagesniu, todėl mel
džiam atsilankyti kuoskaitlingiausiai. Bus duoda
ma ii1 daugybė dovanų tiems, kurie bus navatniau- 
šia apsirengę, todėl nepraleiskite progos.

Dr-jos KOMITETAS.

i LATVIŲ SKYRIUS SOCIALISTŲ PARTIJOS |
V TV • 4*| Rengia |

•TEATRA ir SŪKIUS i
•te A •

Į Nedelioje, Vasario=Feb. 18, 1917 |
1126 W. 18 ta gatvė/

Stato scenoje Eugene Brieux 4-ių veikmių veikalą—

Svarbus pranešimas
Ką-lik intaisiau naują va

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

Kurie norite turėti pui
kius paveikslus, meldžiame 
kreipties prie musų ,o mes 
iš savo pusės gvarantuojam 
užgančdinimą.

---- P. CONRAD

UNITY CLUB SVET
.3110 S. Indiana Avė.

at siela rys

Koncerte dalyvauj 
riausi (lain.-artislai: 
liūtė, A. žemaičiutė, Bu- 
dauskailė, E. Rudauskaitė, M. 
Rakauskaitė, P. Stogis, .1. Ma
linauskas, Pr. Jakulis, Kari 
Sarpalius1 ir didėlis “Birutes”

“Raudonas Rūbas”
Muzika ir užkandis.

I Didels Balius Užgavėnių Vakare I
t ant North West Side |
f I I? v™ I/miN'rAU ^\7 X IZ I ITTIJAQ TLIET. RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS KLIUDĄS

KMD

T-^ T T • I Dr. Flair j
Specialistas ir jo vėliausios Eur. metodos

Jei k r.i n*", rili iši.ryilj ti, ateikite pas t

.ri-X ir pilmi ii'T.^imo Bacteriologiška la
boratorija ir Kraujo bb-zani i nacija ati- 
iensria nvan jūsų tikra litrą ir jei aš ap- 
-iirnn.i ųydsti jūsų litrą, jųsų sveikata ir 
-pėka La-i Jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikra specialistą ir ne prie imituotoji), 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
kanda , ir kokią jųs lij-ą turite, bet jis 

ju ns pasakys pats, po apžiūrėjimo.

DR. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevater]. Kambarys 123.
Pries North American Cafe.

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

Į DIDYSIS VALSTYBIMIS BANKAS ANT BHIOGEPOHTO I
I CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT IBANK I

STATE

3130 S. Halsted St., Chicago, Ill. prie Mildos teatro, Tel Drover 6369

| A r Jus Sergate?
Skaitykit ši pranešimą 

supraskite teisybę
Mano inetodos skiriasi nuo ki- 

Aš \ artoju tiktai vėliausius ir 
ll;uijaiisius moksliškus prietaisus

> u kiekvieną Hgonj nuo 
gos, kuria jie serga. Ma-

H() ‘’(‘putai ija yra pastatyta ant - J 
1);U\met inij pasekmių, kurias ašj^^ 
Įgijau daugelyje atsitikimų, 
l))(>l visos kilos gydymo form.od 
negelb<‘jo. .\s nepaisau, kokį 
'bi'ią jųs em.ėle, kai]) ilgai jusĮgLt 
s''’.gote, arba‘kokia yr;» jųsų liga.^i 
•Ligų jųsų liga išgydoma, aš jums 
•aip pasai;\ siu, jeigu neišgydoma, aš nepriimsiu jus

•Mano atsargi ir tobula egzaminacija 
lankiai suranda tikrą ligos padėjimą, pi

S

ir

vis;) spėliojimo 
> naujas ir mo- 

mašinas del suteikimo savo ligoniam geriausiu pasekmių.

Ateikite pas mane
Z

Mano ofisas yra tarp puikiausių

nų mašinų ir moksliškų įrengimų, 
tas pačias, kurios buvo vartotos su 
tokiu didtdiu pasisekimu vadovau
jančiais daktarais Europos. Aš tu
riu pilną laboratoriją, kur mano li
goniai gauna sau vaisius neinant j 
aptieką kitur; čia aš taipgi darau 
egzam i naci ją šlapimo, kraujo, ir II. 
ir turiu prie rankos visą sandėli vė
liausių vandenėtų medegų del Įčirš- 
kimo. Nė vienas nėra geriau pri-

Frequency

rių jųs pageidaujate už mokestis, ku
rias jus įstengiate mokėti. Aš ne

mus 
yra

“Birules" Koncerto vakaras 
skirsis nuo kilu vakaru tuo, 1)

lainėj; 2) kad programe daly
vauja geriausios liet, artistiš
kos spėkos; 3) kad programas 
yra trumpas, Įvairus ir sma-

line ir 5) kad tamsta busi ma
loniai priimtas gražaus jauni
mo ir jo tarpe galėsi s'magi ait

džiu sakant, tamsta pilnai gau
si savo pinigų vertės ir busi 
pilnai užganėdintas šiuo'vaka
ru. “BIBUTĖ.”

'KREIVOS AKYS
Gali but išgydytos užtikrinančiai.

Dr. Franklin,O. Car- 
jdgKK lėr, garsus akiu gydy- 

flRKšf b to jas Chieagoje, au-

le amžiaus.

.g kauja naują gydymą 
T del žmonių kreivų a- 
f: kių.
U; .lis užtikrina galuli-
Ų nai atitaisyti dargi 
■ blogiausiuose at.sitiki- 
s urnose kreivų akių bi

jo metodus yra ORI-S

USMO — VISUOMET PASEKMIN
GOS, atlieka į 15 minučių ten pal 
savo ofise be chloroformus arba 
pjovimo muskulu ir be akinių.

UŽRAŠYTA VIRŠ 950 IŠGYDYTŲ.
19 METŲ PATYRIMO ant STATE St.

Kainos vidutines, taip kad dargi 
neturtingi darbininkai neturi pasi
likti kreivomis akimis..

Del platesnių žinių ar-

Keletas kreivomis akimis šiuo lai-

nueiti ir pasimatyti su

p-as Emil .John, 1317 
lė Lillian Kolar,.1503

\V. 17lh SI.; p-aš 
5001 So. Donore Si

CARTER, M. D.FRANKLIN O.
Akiu, ausų, nosies ir gerkles

Chicago.

UTARNINKE, VASARIO-FEB. 20tą, 1917 
ATLAŠ SVETAINĖJE, 1436-40 Emma Street.

Taigi, Lietuviai ir Lietuvaitės, nepamirškite at- ® 
silankyti į šį musų iškilmingą Balių. Atminkite, jog I 
fui vra nuRlčDi iniw Vnlcarns nvinč ir ioio-n ii T

per ilgas laikas. O čia kuopuikiausias pasilinksmini
mas yra gvarantuojamas. Visus kviečia Komitetas.

9

BALIUS IŠKILMINGAS MASKINIS

Karalaičio
IK

A. MICKEVIČIAUS Svet., 
3308-10-12 So. Morgan Str.

ko. Visi atsilankykite.
Kviečia KOMITETAS.

WALTER F. SOMMERS |
ADVOKATAS |

- RECTOR BUILDING 3
T> >?. Monroe St., 

Chicago, Ill.
Phone* Central €107 ir 610

1147.

BALIUS
LIETUVOS DUKTERŲ

Ned., Vasario - Feb. 18,
1917 m.

MICKEVIČIAUS SVET

Kviečia visus Komitetai.

Telefonas Canal 171"

Akušerka

A ra geriausias, mano metodos 
vėliausios, mano egzaminacija 
saugiausia ir parodysiu jumjs, 

kad aš suprantu jūsų stovį, aš nieko 
neimu už jiasilarimą. Patarimas ir 
egzaminacija priskaitant X-Ray, kuo
met jųs imsite gydymą. Aš noriu 
jųsu užsilikejimo, aš noriu, kad jųs 
pasisakytumčl man savo kliūtis jų
sų prigimtoje dalboje ir tuokart duo- , 
tumei man prirodyti ji.im's, ką aš ;

Nebulizer
TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

LIETUVIŠKA

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalise ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždykų duodu rodų 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

1730 S. HALSTED ST., CHICAGO.
Ant antrų lubų.

0 Rusiškos ir Turkiškos Vano
12th St. Tel Kcdzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St,, arti 12th 
St., Chicago. I1L

*♦’•*’* • •*•-•*** • •••*•<v.sv/v *•
įT ,. RUSSIAN 
’KfeVTVFIKISH .v.-*-

WITH SALT
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Korespondencijos

t

vaisiai.

mane

seimvnin-

emu pulti narią skaičiumi.

mausiąs dorinis supuvimas.

j

nuo jo nelabosios muses
Aukštaitis.

ROCKFORD. ILL.

BRIDGEPORT, CONN.
rimas. musu c.

kc ūkimas
irmas

KLEIN BROS. STAMPOS ’V'V"
kūmais. saugumą ir mokės 3G

tie žino-

tikrina visišką saugumą jos depozitoriams.:uma-

sius jaunuomenes.

kuris nuolatos pilkai-

(BIŠPARDAVIMAS |ne

is musu

taip, kaip dar niekuomet nepasi-

Keisti žmonės.

a 111 a u s iK

vais. Taip, pereitame kuopos 

susi ri n k i me. vasario 11 d., žino-

ana mes

li iukuonit-t nutiimi-

'i1. Bcrnato\ icz.
PROF. J. SLAZAS IR PAGELBININKAI.
Geo. M. Chcrnausko Svct., 1900 S. Union av.
kampas 19-tos gatv. Chicago. Tel. Canal 3922.

Ateik į vienintelę Šukių Mokyklą, Visi šo
kiai mokinama sulig naujausios mados, mo
kinama: waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padespan, vengerka, taipgi ir ki
tokį šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojame, kad išmoky.-irne jus j trumpą Laiką 
šokti. šokiai atsibuna kas panedėlį ir ket- 
vergą, 7 : !•’> vai. vakare. Muzika po vadovyste

N A U J I fc N O S,Chicago,

niams nesiseka.

dos, nešu bled i... ne-

SAUGUMO SRYTIS
ŠI VALSTYBINĖ BANKA

navimą; paremta 25 metų 
patyrimu. •

Jus turite dėti pas mus

UŽTIK IMA
1891

1916

SCHIFF and COMPANY STATE BANK
Į VIRTA BANKA VAKARŲ PUSĖJ.

12tK STREET ARTI HALSTED ST., CHICAGO

i) ra s 1111 a 11 v 111 a s ?

Liauna

lingu politiniu įsitikinimu žmo

nės. Dėlei tos priežasties jos 

susirinkimuose dažnai kila aš- K
Irią ginčą. Butą puse bėdos, jei 
tie ginčai neužsibaigiu asmeniš-

Geriausia Sakių Mokykla
CHICAGOJE vaisiai žmogaus i nuso

KAPITALS IR PERVIRŠIS 8750,000.00.

Reikalaukit Klein Bros, štampų kas sykis kuomet ( 
jus praleidžiate 10c šioje sankrovoje arba kitose | 
krautuvėse Jūsų apielinkėje. j|
Klein Bros duoda pirkliavimo stempas visuose sky- 
riuose priskaitant groserio ir mėsos. ' •:

Puikių Siiubinių !
Suknių

5

augmuo i)’ bankinė knygutė

TURTAS VIRŠ S7,000,000.00.

PEOPLES STOCK YARDS
STATE BANK

Ashland Avė., kampas 47tos gal.

DIDŽIAUSIA VALSTYBINĖ BANKA
NUOŠALIAI VIDURMIESČIO

Citizens State Bank
MELROSE PARK, ILL
Bankas prie kampo

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

Valdininkai ir Direktoriai šio Banko yra gerai 
žinomi žmonėms šios apielinkės, kaipo žmonės pini-

V įsuose

i

f

Ą

1

manimi,

5

kasios kuopos t urbiiras»aaaii»aoofin
❖

WALENTYSZYMANSKI V. F. masių:K

teisingu žinių.

nizatorimni. daigi po i 

symui jo raporto vienas k

■skyrius sušaukė dideli visuome
nini susirinkimą. Nors oras bii-

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS

Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidejimui dėžės.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

J. PESU E L
sekr. Turk Mnfg Co 

OTTO Kt BIX
e Co. prez. Atla>

vice-prezidentas 
WILLIAM OETTIXG

ir nurašinėti ne-

JOZEF S1KYTA [Brewing Cc
kasicrius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBZiMA LIETUVIŠKAI

1900
W. KASPAR 

prez iden tan

ingioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Batikoje, 
priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitų 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK

EAST CHICAGO. INI).

M

iri

*>•

geriau

*

❖

ne.i daugiau nei ma

z i a u

pridera elglics? Mano many

mu. musu organizacijų ir kuopą

inline u pasižiūrėti.

musu l: i

SUSI Ii U-

( ei to ir žmonės

į S c h o 11 S t u d i o į
| Geriausias Fotografas j

•mos
kuopa buvo 

tarpu nesiąs-

❖

Ii pakrikusios

vo, kad Didu prisiusi; 

kasios kuopos lulras i

Žingsniai.' 
prakalba

prikalbinti daugiau narių.
Snaudalis.

'Mv'l'1* v j.
lik.' U’ S'* 'i/*'«

puikaus balte 
pui- 
pii i -

as puikiai apsiuvinėtas 
kais, sėjomis

$18.75
Empire slad 

puikiu suraukiu kinkų,

$25.00
Išpardavimas Jakiy

Moterų ir

vertos po

1
i

DIDI DU

išsiuvinėtos;

mergi n u

97c l$l.95t
❖
$
❖

■MM—ą—HT< IĮ—tWW H —I W—I M —IHI 1) ■ l>——tTWM——

| Du rakandų specialiai už • 
pažymėtas kainas

Lengvais išmokė ji nia is duodama lengvai Įsigyti geriausius rakandus
\ \LGO.MOJO KAMBARIO RAKANDAI

$24.75
- ww—rw——i i ■ -———    ... ... i i ———im———————■—  

į Seklyčios Setas $73.00
3 šluotai seklyčios selo tikra skura

šio ketvirtainio ąžuolo, raudonmed
žio arba amerikoniško riešuto. Pri
traukianti išžiūra, 811)0 vertės už

*

Pirma Ivirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35111 St,, kampas S. Halsted St.

Padekite savo taupomuosius pinigus i tvirtą vietinę lietuvišką 
Banką, kur žinoma gvaraneija yra, kad jųsų pinigai yra saugiai 
padėti ir kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite .

a i u 3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus.

Ketverge ir Sukatos vakarais iki 9 vakare.

Dr. Renfer
RŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRU LIGAS. 

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

Užsiscnėjusios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yna mano speci- 
ališkumas. Mano rc-

Visiems viena kaina.
29 Blue Island Av

n ♦ u ♦ n ♦ ri

u f 
□ ♦n

Aš duodu kainas UŽ 
palam avimi) pagal jų-

. .Valandos priėmimo: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va-

ntadieniais nuo 8 ryto 
iki 12 po pietų.

laiko, tuojaus rašykite 
man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir len

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

lių, šlįubinių žiedų ir 1.1., parduodu pigiausia kaina. Gerai 
ajkrodčlius. Kviečiu savo draugus ir pažįsta- 

ateiti ir pamatyti mano naują krautuvę. Adresas:

J. VENCKUS
W. 33rd St., prieš pat šv. Jurgio bažnyčią 

CHICAGO* ILL., ,

taisau
mus

903



NAUJIENOS, Chicago, III
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seniaus, “Šerno laikais“, bu
vęs pirmeivis Chicagos laik-

The Uttawim Daily Hews vertelgos tarno rankas, ir

kirmis Lietuvią Dienraštis Amerikoje 
aidžia NAUJIENŲ BENDROVE i ne.

Kasdien, išskiriant nedeldicnius

“Naujienų“ bujojimas y- 
ra lietuviui darbininkui vil
ties ženklas, rodąs, kad ir 
pas lietuvius didėja darbo 
žmonių spėkos, kad artina-

nių 118, taigi daugiau kaip 
vienas trečdalis, yra dakta
rai ir dentįstai; 144, arba a-

dešimčiai milionų vaikų tokį 
mokslą ir kalti jiems į galvas 
tai, ka ir kaip nutaria kuo-

a uj ienos:

MŽsIsakomoji kainn-.
Olcagoje — per išnešiotojus 12 

<xtu savaitėje. Pačtu siunčiant, 
Ohlcagoje metams $6.00, pusei me
ti 13.50.

Kitur, ne Chieagoje, metams $5.00
Pusei metą..................................$3.00
rrims m čn e*sia m s ................. $1.75
Dviem mėnesiam ................... $1.00
Kanadoje, metams ............... $6.00
Buropoje, metams ............... $7.00

First Lithuanian Daily in America 
Published Daili) Except Sunday 

nv thi:

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Ver ins of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week, 

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

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

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

European countries, 1 year .. $7.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, Ill. 
dalytoją ir korespondentą prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 

rankraščius adresuoti tįsiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popicros puses, be to 
Ihaitekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
tai rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
hbK, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
ta Ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

^Redakcijos Straipsniai j

Protestuokite 
prieš karę 
laiškais.

Washingtonas yra užvur 
stas telegramomis ir laiš
kais, protestuojančiais prieš 
karę. Bet reikia dar dau
giau tų protestų. Tiktai ta
da, kada žmonės nepaliau
dami bombarduos valdžia ir € 
kongresą, galima bus tikė
ties, kad praslinks tas juo
das debesys pro Ameriką.

Šios dienos “Naujienose” 
skaitytojai ras formą laiško, 
kurį kiekvienas skaitytojas 
išsikirpęs ir padėjęs savo 
parašą ir adresą, turėtų pa
siųst Suv. Valstijų preziden
tui arba ir savo distrikto 
kongresmanams. V eikite, 
kad dar nevėlu!

Papirkta spauda.
Drg. Meyer London, soci

alistu atstovas Suv. Valsti- 
jų kongrese, keletas dienų 
atgal savo kalboje pasmer
kė kapitalistų spaudą, kuri 
siundo šalį į karę. Jisai už- 
reiškė, kad toji spauda yra 
papirkta amunicijos fabri
kantų ir kitų biznierių, da
lančių pelną iš karės.

Šitą kaltinimą dabar pa
rėmė faktais kitas kongrese 
narys, J. Hampton Moore iš 
Pennsylvanijos. Jisai pra
nešė, kad miliardieris Mor
ganas ir eilė kitų lobininkų 
papirko dalį Amerikos laik
raščių. 1915 m. gegužės mė
nesyje įvyko tų kapitalistų 
konferencija su 25 didžiau
sių laikraščių atstovų ir te
nai buvo išdirbtas pienas 
pritraukt prie suokalbio 120 
laikraščių, kurie turėtų va
ryt propagandą už talkinin
kus. I tą suokalbį jau in- 
traukta 52 laikraščiu, ir jie 
šiandie gauna kas mėnesis 
“pašalpas”.

Savo kalboje atstovas 
Moore nurodė ir į atstovo 
Callaway, iš Texas, praneši
mus, kuriuose sakoma, kad 
piniguočiai papirkę 25 di
džiausius laikraščius agi
tuot už karišką prisirengi
mą ir slėpt priešingas karei 
žinias.

-Tai yra indomųs faktai. 
Jie puikiai apibudina tą mil
žiniškąją Amerikos spaudą, 
taip uoliai auklėjančią šios 

■šalies žmonyse simpatijas 
prie talkininkų ir kurstan
čią karišką ūpą. Visi žino
jo, kad ta spauda yra arti
mais ryšiais sujungta su

stambiojo kapitalo intere
sais. Bet buvo galima dar 
manyt, kad ji savo nedorą 
darbą atlieka iš persitikrini
mo. Dabar-gi pasirodo, kad 
ji yra tiesiog tam tikrų pi- 
niguočių nupirkta ir dirba 
jiems, kaipo pasamdytas be
rnas.

Kas tokia spauda gali pa
sitikėti? O vienok ji valdo 
po.iblikos opiniją, ji kreipia 
ton ar kiton pusėn žmonių 
simpatijas, ji teikia “dvasi
nį peną” milionams skaity
tojų, ji formuluoja žmonių 
idėjas ir pažvalgas. Tos 
parsidavusios, į prostitutę 
pavirtusios spaudos kontro
lėje yra didžiumos gyvento
jų protas. Todėl tai šioje 
“laisvoje“ šalyje žmones ga
li valdyt saujelė dykaduonių 
parazitų. Aršiaus kaip ge
ležiniais pančiais prirakina 
darbininkus prie kapitalo 
jungo ta jo ištvirkintoji, nu
pirktoji spauda.

Amerikos darbo žmonės 
turi pasistengt kuogreičiau- 
sia įsigyt savo spaudą. Kol 
jie nepaliuosuos savo proto 
nuo kapitalistų laikraščių 
kontrolės, tol jie negalės pa- 
siliuosuot ir nuo kapitalisti
škos vergijos.

Trecios metines 
“Naujienų” 
sukaktuves.

Apie šį laiką sueina treji 
metai, kaip gyvuoja “Nau
jienos”, ir pustrečių suvir
simi metų, kaip “Naujienos“ 
vra virtusios dienraščiu, t/

Nesigirdami galime pasa
kyt, kad per tą savo gyvavi
mo laiką “Naujienos“ nuvei
kė milžinišką darbą. Var
giai kuriam kitam lietuvių 
laikraščiui, ne tik per tokį 
laikotarpį, bet ir per ilgesnį 
laiką teko sulošti taip svar
bią rolę lietuvių visuomenės 
judėjime, kaip “N a u j i e- 
n o m s.“

Jos gimė Chieagoje, skait
lingiausioje lietuvių koloni
joje, kuri tečiaus pirma ne
turėjo progresyvio spaudos 

.organo — todėl jos nuo pir
mos savo gimimo dienos už
ėmė įžymią vietą musų vie
šame gyvenime. Chicagos 
lietuviams iki pasirodymo 
“Naujienų” “tarnavo“ juodi 
ir geltoni kunigų, špitolnin- 
kų ir privatinių “bankierių“ 
laikraščiai. Kurie jų dau
giau kenkė progresyviam ju
dėjimui, kurie aršiau mulki
no ir klaidino žmones, sun
ku ir pasakyt. Vienintelis

ninku minios rasdavo jame si jų pergalės valanda, 
tik pikto pasityčiojimo ir 
neapykantos savo reikalams 
ir siekimams.

Ryto “Naujienų” Bendro-

žymėjimui trečiųjų metinių 
musu laikraščio sukaktuviu.C v

kėjo “Naujienų” ir ji kaip 
bematant susispietė aplink 
jas. Ačiū jos karštam pri
tarimui ir stipriai paramai, 
“Naujienos“, vėliaus kone 
už visus lietuviu laikraščius C-
pradėjusios eit, dar metams 
nesukakus jau galėjo patapt 
dienraščiu — pirmu lietuvių 
dienraščiu Amerikoje! Tada 
jų reikšmė dar padidėjo, nes 
jos buvo ir tebėra vienintė-

nas visai progresyvei lietu
vių visuomenei Amerikoje. 
Kiek tasai dienraštis nuvei
kė, dalyvaudamas svarbiųjų 
musų visuomenės klausimų 
gvildenime — seimų šauki
mo, šelpimo darbo organiza
vimo ir rėmimo, Lietuvos 
politikos obalsių, anti-mili- 
tarištinės agitaci los, kovos

čia ir suminėt butų sunku;

žino.

“ ištikimai tar-

lietu vių visuomenei, kurios

sieji darbininkai, ir tame cla-

to laiko, kada jos patapo 
dienraščiu, jos jau keturis 
kartus buvo padidintos. 
Šiandie jos turi daugiau ben
dradarbių ir korespondentų, 
ir daugiau suteikia žinių, 
straipsnių ir kitokios skaity
mo medžiagos, negu trįs-ke- 
turi kiti laikraščiai sudėti į 
daiktą. “Naujienos“ augo 
ir tada, kada kiti musų laik
raščiai, spaudžiami brangme 
čio kainų, turėjo sustot ėję, 
sumažėt arba bent pakelt 
savo prenumeratas, — ir tai 
neveizint to, kad iš priešų 
pusės buvo dedama visos pa
stangos pakenkti joms.

* I .

Tik pradėjus “Naujie
noms“ eiti, Olszewskio sam
dininkas jau krankė, prana
šaudamas joms ankstybą 
mirtį. Vėliaus jisai platino 
besąžinius prasimanymus a- 
pie “Naujienų“ “bankrutą“ 
ir “streiką“. Paskui abu 
privatiniai Chicagos “ban-, 
kieriai“ įsitaisė po dienraštį, 
kad užbėgus už akių “Nau
jienoms“. Jų gizeliai da ir 
šiandie nesiliauja skleidę 
imelus ir šmeižtus apie “Nau 
•jienas“, kad tik diskredita
vus jas žmonių akyse. O ko 
jie tomis savo pastangomis 
atsiekė? “Bankierių“ dien
raščiai ir pagalios jų “ban
kai“ nuėjo ant šuns uodegos, 
nunešdami arba pastatyda
mi pavojun šimtus tūkstan
čių žmonių pinigų, o “Nau
jienos“ tebėra gyvos ir svei
kos ir turi dabar daugiau 
spėkos ir daugiau žmonių 
užsitikėjimo, nėgu kuomet- 
nors pirma.

Amerikos lietuviai jau su
pranta darbininkiško dien
raščio vertę. “Naujienų“ 
gyvavimas ir augimas yra to 
jų susipratimo paliudymas.

notų, kad progresyviai pro
taująs darbininkas šimtą ka
rtų daugiau sveria lietuvių 
visuomenės judėjime, negu 
pripažįsta kunigai ir atža>- 
gareiviškieji biznieriai, — 
jeigu nebūtų didelio dienra
ščio “Naujienų”?

silankymu “Naujienų“ dra
ugai dar kartą parodys savo 
simpatijas vieninteliam lie
tuvių darbininkų dienraš- 
v • •eitu.

tai. Skaitlius mokytojų, tarp 
tų profesijų žmonių tik 18, 
ir tieji didžiumoj — kolegi
jų profesoriai.

Mokyklų tarybų nariai i- 
vairių kitokių užsiėmimų su
daro apie vieną penktąją da
li viso mokyklų tarybų na
rių skaičiaus, ir jie pasiskai-

n in i n kų reprezentu o jan či ų 
turtingąją Amerikos visuo
menės dali. Jie yra turtu 
savininkai. Jie pilnai paten-

Paskelbimai.

“Pritaikau akinius pagi

Musu mokyklos
Kas jos turėtų but, ir kam 

jos dabar dera.

Amerikos mokyklos turė
tų but, taip sakant, raktas į 
de m o k r a t i j os ateiti. M a - 
žiausia aštuonis metus vai
kai Suvienytose Valstijose

rias tvarko ir veda tam tik
ros mokyklų tarybos, moky
klų administracijos. Pasku-

pradėta vis labiau ir labiau 
reikalauti taip vadinamojo 
“efficiency” (darbštumo, su
gebėjimo) ir “standardizavi- 
mo“ mokyklų, tai yra, jų su
vienodinimo, pastatymo ant 
tam tikro laipsnio, kad jos 
galėtų duoti atsakomą pro
duktą.

Kokios tos mokyklos turi 
but padarytos?

Kokių produktų jos turė
tų gaminti?

Apie tai lemia ir taria 
išvietimo arba mokyklų tary-

Bet dabar turime paklau
sti savęs: Kas yra tos mo
kyklų tarybos ? Iš ko jos su
sideda?

Pažiūrėkime.
Patyrinėję 104 didžiausių

jų Amerikos miestų mokyk
lų tarybų narių užsiėmimą 
randame ,kad iš 967 mokyk-

na i.

moningame mieste rankpel
niai ir klerkai sudaro apie 
penktą-šeštdalį visų žmonių 
d i r b a n č i ų n a u d i n g ą d arba. 
Tarp viso skaičiaus tų mo
kyklų tarybų narių minė
tuose 104-riuose vyriausiuo
se Suv. Valstijų miestuose, 
keturi iš kiekvieno šimto yra 
mechanikai, o penki iš kiek
vieno šimtai — klerkai ir 
pardavinėtojai. Tuo budu 
daugiau kaip devynios-deši- 
mtos dalįs visų kalbamųjų 
mokyklų tarybų narių yra 
žmonės, kurie nepriklauso 
ton žmonių kleson, kurią so

to gyventojų. Arba, kitais 
žodžiais tariant, devynios- 
dešimtos dalįs didžiulių A- 
merikos miestų mokyklų ta
rybų narių parenkama vie-

rie stovi augščiau algapel
nių ir klerkų eilių. -

Penkios sulig užsiėmimu 
grupės sudaro, mokyklų ta
rybų narių didžiumą: — pir
kliai; fabrikininkai; banki
ninkai, mekleriai ir rentini
nkai; daktarai ir advokatai 
—558 iš viso 967 narių skai
čiaus. Tai yra, daugiau kaip 
trįs-penktadaliai viso narių 
skaičiaus parinkta iš penkių 
biznio rųšių biznierių ir pro
fesionalų.

Amerikos mokyklų tary
bų nariai visųpirmiausia y- 
ra biznio ir profesijų žmo-

lų tarybų narių 766 nariai, ’ nės. Mokyklų tarybose la- 
taigi daugiam kaip trįs ket- 
virtdaliai, yra pramoninin
kai, verslininkai ir profesijų 
žmonės. Didžiausią grupę su 
daro pramoninkai; jų yra 
433 viso mokyklų tarybų na
rių skaičiaus. Jie dalinasi 
šiaip: 144 pirkliai, 78 fabri- 
kininkai 104 bankininkai, 
mekleriai, rentininkai ir ap- 
draudų kompanijų žmonės.

Tarp 333 profesijos žmo-

bai maža moterų ir, palygi
namai, labai mažas skaičius 
narių iš darbo žmonių sluog- 
snių — algapelnių, klerkų, 
foremanų. Didelė didžiuma 
mokyklų tarybų narių tai 
tiesioginiai pramonės ir biz
nio interesu atstovai.

Ir daugiau kaip pusė mili
jono mokyklų mokytojų re- 
guleriai turi teikti apie dvi-

Suv. Valstijų kruizens Milwaukee, kurs užvažiavo ant 
.Ramiojo vandenyno kranto ir sudužo.

ne revoliucijonieriai, apla
mai dagi nei ne reforminin- 
kai. Daugauma jų aršiau
sios rūšies atžagareiviai'.

Musų vaikai eina Į moky
kla s. M o k y k los tvarko m o s 
ir vedamos mokyklų tarybų: 
Mokyklų tarybos susideda 
beveik išimtinai iš pramoni
ninkų jr profesijų žmonių— 
tu, kuriems dabartinė visuo- 
menės tvarka yra naudinga

Tokioms aplinkybėms e- 
sant, argi galima tikėties, 
kad mokykla butų auklėtoja 
laisvės, teisybės, tiesos, pa

Niekados.
Dagi Amerikoj niekas ne-

vynuogių nuo dagių arba ly
gų nuo usnių skinti.

Pabraižos

k am

žinai, las didis žino-

gojus: šokosi iš hebrajų

žmogaus kraują, o teisme pasi-

iš elementoriaus

kalbą... Bet liek lo. c
amžinai.

klapčiu-

Kova: — Mes tai įsidėmėsi
me... Mes apie tai da pakalbės i-

tame numery j
Keleivis: - Kas tyčia lenda 

balon, lelendic- Moja chala s 
k rajų...

Laisvė: Mes patariame...

“Beikaiaujamc penkiasde
šimts skaisčių merginų prie deš- 
ru.

puikius rakaiuius už

“Pradekime arki k)

site viena karta, norėsite ir dau- c v f
giau.” Pabraiža.

LAIŠKAS Iš PETROGRADO.

diicnas. Komiteto valdininkai 
kemša savo kišenius kiek galė
dami, o ypatingai kunigėliai. 
Kaipo pavyzdį paimsiu kun. ka
nauninką Senkų. Jis buvo vie- , c c

miršdavo paminėti šokolado.
kiaušiniu, mėsos, įvairiu kom- 4. 7 L C
Įlotų. Tų dalykų mums ne tik

včmc Ccnlraliniani Komitetui, 
bet niekas iš lo neišėjo: varnas 
varnui, maloniai, akies neker-

kun. Senkus išvadino bedieviais, 
vagimis ir išvarė .iš bendrabu
čio. Man, kaipo prasikaltėliui,

Taip tai mus globoja komite- 
lininkai.

Feliksas Rugailiškis.
į--.., . ............... ......................... ..........................

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Redakcijos

ccriškų klaidų. Straipsnyje
“Visuotinas kareiviavimas” iš-

čios: geriausios kariuomenes; 
o turi but: geriausia — kariuo
menės.

Užsienių politi

priešpaskulinio paragr. paskuti
nis sakinys išspausdinta: Kitaip, 
VLSI
inai...; o turi but: Kitaip, visi
“social*-patriotų” keikimai etc.

keiks-

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Protestuokite!
Protestuokile visi prieš besikėsinimus įvelti šią šalį karen. 

Siųskite e,uv. Valstijų prezidentui, senatoriams ir kongresais*

Ir pavieniui, asmeniškai. Kiekvienas pilietis — vyrai ir mo
ters — teprotestuoja. Daug sveria ir pavienių žmonių protes
tai, kada jie iš visų pusių tuksiančiais ir šimtais tuksiančių

(Menesio diena ir
nu

u i

The Gouvem-

kas protestuoja)

Siunčiant tokį protestą prezidentui reikia uždėti adresas: 
President of the United States, Washington, D. C.; siunčiant 
savo senatoriams arba kongresmanams reikia jų vardais adre
suoti senatan (Senate) arba ai stovų butan (House of Repre-



Laiškai iš Lietuvos.
Pa j ieškojimą i giminiu

mis, Sl.lU
Bud i aičio

i.

NAUJIENOS, Chicago,

toias išduodama
Kiekvienam pirkėjui

-u metalinės dūdos

f

m
oaa

tiems Amerikoje giminėms ir 
pažįstamiems, žemiau išspaus
dinami' tuos giminių pajieškoji- 

Tinus. Tie, kuriems tie laiškai
i t v v-

Ško Pijaus Krakaičio ('Toledo. 
'Ohio, 2D7 Austin str.). Baso.

Stambius
.mirė.

Uršulė Kriščiunienė, iš

Kriščiu no

329. Ona Kubiliene, is l d 
Talių, nuo Skuodo ir Sedos. įieš 
ko Juozapo Kubiliaus (ar K ūbi

Takus, ill.)

re Jonas."
33U). Barbora Kibilas nuo

K a
zrnuero Kubilo (223 Workniin

♦austi jai 200 ma rk i ų.
331. Kvainauskiutė,

ra n o (h vaina usko

rašo pašaipos.
Konstancija Laminai.

.ss', Žilinskui namai) j ieško su
maus Fran. Laurinaičio (Dayton, 
O.. 225 Art tsr.). Bušo: '‘Tėvu-

GChai Prašo

331. Ona Laukienė, iš Vai- 
3iol rakių, nuo Pagermonių, jieš- 
tko Kazio Laukio (Newark, N. .1.

.),>/. jumis n i ei 
‘nkauskai. iš Keturakė 
■Išiii. įieško Dominiko

Wilhelm
Vinco Li

Pinsko
330. Marijona Lukošiene, 

u. nuo J urbarko. pa-

3 10. Jurgis Lukoševiče, iš 
Osteikių (nuo Panevėžio), jioš-

Ona Morkūnas

Valerija Mažonienė, iš

M ažonio

liaus ko

l r š u! ė M a ž i I i a u s k i e n ė, 
s. Įieško Jurgio Maži-

J. M a helio

Antanas Mikėnas

Locks, Pa.). Baso, 
V i Įkas mirė.

3 16. Klein. Mis
mų, nuo

3 17.
Akmenės,
Mockaus.

318.

jiesko Aleks

Marijona Mockus, iš 
įieško Kazimiero

Ona Mockus, iš Med-

linio Mockaus (Ansonia, ('L, 10
Antanas Lauruševiče, < ).j< sį j

4 norintiems pasinaudot proga.
grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, labai

DUODAME DYKAI
20 lietuviškų dainų, 1000 adatų ir 
albumą.

Grafafonas tik 20 dol. su gva- 
rantija ant 10 metų, 'lik 20 do
leriu.

Geriausias _ 
pigiai, kurie kreipsis pas mus.

liktisius užYnokėsite prie atsiėmi
mo. Grafafonas su didele triuba, 
paauksuotais kraštais, mechani-

trukia jos, kurį galima - užsukti 
laike grajinimo. Tinka rekordai 
įvairaus dydžio. Balsą išduoda

kiai. Vietiniu meldžiame atsi
lankyti j musų krautuvę, kuri ati-

vakaro ir taip pat nedcldieniais. 
Siunčiame dykai kataliogą mu

-—kalavimo. Adresuokite:
GREATER NEW YORK PHONOGRAPH CO.

310 Grand Str., New York, N. Y., Dept. N.........

vien i j imu, $1.95 mes 
pristatysime vieną

i ros Žiemos 
!;i i ku.

pi u igus.

reik;? lavini a m.

Ši 1(1x11)0

lem-

(Jom pa n y
Wabash 6000

i musų art iiniau •

Skylių.

nuo

('an.

Petras Motnvilla, iš 
m. pa v., Įieško Myko-

A1 e k s. O b u d a u s k i c n ė.

35 L M. Pacovski, iš Kilbių, 
nuo Bubtų-Janavos, jieško Juo
zapo Pacovskio (305 Alla nd avė. 
Pittsburgh. Pa.). Rašo: “Esa-

juzeiina i aaagas, is 
Vevirženų, jieško Adomo Pada-

Lina Pilypavič, iš 
jieško Jono Simenaus-

ski VOVO (Rocllstrasse, N- 13), 
jieško savo vyro Jurgio Pusdeš- 
rio (Millinocket, Me.).

358. Konstancija Ravinc- 
vič, iš Šiaulių, įieško Fran. Ra- 
vinavičiaus (Dayton, O., 225 N.

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.

CHICAGO, 16, 1917. 
žemiau paduodamos produktams 

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

Extra Creamery ................... 42
...........4i y2 
35’/2—38 Va

Seconds .............
Ladles ................

Oleomargarine#:—
Stalui ..................

. 28—29

22—24
16—18

Kiaušiniai
. 16—17

Paprastieji firsts ...

Pui'xinieji
39—10’/j 
37—38

Suris:
Twins .................
Daisies .................
Young American
Longhorns .........

Tai yra užduotis kiekvienos kolionizavinio košaiinti kliūtis, stovinčiai ant kelio namo tvėrėjo pasise 
alinti klintis, stovinčiai ant kelio namo, turėjo pasisekimui, 
tuntas, tarnyste, keliai mokyklos, 
vintus ant ūkės.

ir bendras pasitobulinimas turi but išplėtoti sutikti žmogaus reikala- 
Tas viskas yra padaryta geriausia organizavimu kapitalo, žemes ir patyrusių žmonių.

os yra užtvirtintos vadovaujančiais autoritetais kaip suteikt bežemiui žmogui akrą žemės.

The Sanborn Big Four
Sanborn Sanborn

Lengvi Iš m okė j i m a i.
1) Kaina $1150 — $15 į- 
rnokėti ir $15 į menesį, 
be nuošimčių, arba $150 
įmokėti ir $150 i metus

patarnavimo namo tvė
rėjų. Jie yra specialis-

be nuošimčių.
2) $1000 visus grynais

mokėti ir $200
ta per keturis metus su

4- i

nuošimčiu i metus.
3) Kaina $1400. $250

kas me-

ir nuošimčio po 5 nuoš. 
į metus. Mes pastaty
sime jums namą, nuva
lysime 2 akru žemės, 
duosime jums karvę, 2 
kiaules ir 1.2 vištų — po 
trijų metų jus mokėsite 
$287.50 i metą keturiais 
lygiais metiniais išmo
kėjimais.

auginime, organizavi
me bendrovės, kirtimo

ma
tavimo, užvardijimo že
mės ir auginimo gyvu
lių. Nausėdis yra pa
geriamas įgijimui ge
rų kelių, mokyklos, tra-

jo taksų ir mokesčių. 
Pardavimui ja vii koope 
retyvišku budu vaisini
mu gyvulių ir auginimu

zda Sanborn Patarnavi
mo. Sanborn nausėdis 
yra apginamas nuo ap
gavysčių paprastai pa
sitaikomų naujiems atei 
viarns.

S anborn Pagelba.
1 Jien i n i n k y st ės gal vijai, 
arkliai, kiaulės ir vištos 
yra pristatomi del San
born nausėdžiu ant len- 
g vu išmokėjimu. Su
ra n dama p re k y v i e t ės
del miško vaisiu — mal
ku, rastų, stiebų, raiš
čiai ir ąžuolinės žievės 
p a r d u o d a m a len g v a i.
Sanborn veda parsam- 
dymo darbininkų agen
tūrą del parankamo na- 
usėdžių ir 'jų šeimynų, 
kurie nori susirasti da
ri.) o v a sa r n a m i u ose i i • 
i r t a r t o k u o se. S a n b o r j i 
I) a g e 1 b s t i įgijimui pas
kolos del pirkimo gyvu
lių ir pagerinimo na imi 
už labai teisingą mokė- 
sti nuošimčiu. Sanborn *■
stovi už švelnų intere
są, gatavas pagelbėti ir 
susitaikyti del nausė- 
džio.

a ligoj imas.

nos apsaugojimo pavy-

seimyną.

užtikrinimo užrašus ir

valdo žemę.
žeme.<-

ka žeme nuo Sanborn—

pačiai gyvenimą.

Parodyk tą sąvo pačiai. Sanborn patarnavimas užtikrina pasisekimą.
VASARNAMIAI SUTEIKIA SANBORN GYVENTOJAMS GERIAUSIA PREKYVIETE.

Sanborn žemės randasi tarp žinomų Eagle River vasarnamių — tūkstančiai keliauninkų atvažiuo
ja čia ant vasaros apsigyventi. SANBORN GYVENTOJAI JUOS MAITINA. Paukštiena, kiaušiniai, *
šviežios daržoves ir pieno produktai atneša Sanborn gyventojams augščiausias kainas j pat namus.

Pigios žemes eina brangyn kas metai. Ūkės vertė kjla stebėtinai greit. Valdžios pranešimai pa
rodo, kad abelna žemės vertė Suvienytose Valstijose pakilo $5.00 už akrų per paskutini metą.

Kuomet jus busite pasirengę?
Dasižinokite daugiau ką Sanborn padarys del Jųsų. Rašykite dabar—

Sanborn Company
C o LITHUANIAN COLONY DIRECTOR,

Eagle River Wisconsin
w ww w# w w w w www w# w# w# ww# w w w# w w w w

Kiauliena, už 100 s\’ 
20—40 svaru ....
40—60 svarų.........
60—100 svaru ....

Bulvės, bušelis ....
Saldžiosios, statinė

Daržovės:—
Burokai, didele bačka $3.50—5.00 
Kąlafiorai, deže ....
Agurkai, dėžės, 2 tuz 
Salierai, dėžč_...........
Morkos, didelė bačka 
Kopusiai, did. gurb. 
Salotos, did. dėžė . . 
Cibuliai, 100 sv..........
Stringbeans, gurbas 
Tomėtes, pi utine ....

. Griežčiai, did. stat.
Vaisiai, žali:—

Obuoliai, statinė ....

$12.50—14.50
-12.50—13.50
11.00—12.00

4.50—5.50

1.25—1.50
.. 75—2.50

1.50--2.00
5.00—7.00

. 2.50—4.00 
10.00—11.00 
. 2.00—5.00 
. 2.50—4.00 
. 5.50—6.00

2.50—6.00

Gyvulių turgus.
CHICAGO, Vas. 16. Gyvulių atga

beni;! šiaip: galvijų ca. 3.000; avių 
—7,000; veršių — 900; kiaulių — 
28.000. Paduodamos kainos:

Jaučiai, parinktieji . . 10.00—12.15 
Kiek menkesni .......... 9.00—10.00
Mituliai ....................... 10.50—11.70

Veršiai, parinktiniai . . 7.00—9.00

. . . 6.75—9.25Buliai . . .

Kiaulės:
Sunkiosios (240—400 sva

rų) ----- - ----------- 12.10—12.50
Vidut. 200—250 
Lengvesnes . . .

... 10.00—11.00

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEK ORIUS ANT BLUDGEPORTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukfo ič-mttose nuo $3.00 ir au- 
gžčisu. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augžėiau. Pritaikome akinius utdyk%. 
Atminkit : Galvos sopėjimas, nervilka- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių Hku, kuris gali 
būti praialintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uidyką, jei per*tŽ ar 

J skauda akis. Jei jos raudonos,
■A va sopa, jei blogai matai, jei akla afl- 
11 psta, netęsk ilgiau, o jieškok pažibos 
ff aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a» 
U kiniai uždyką. Atmink kad mes kot- 
P nam gvaranj,uojam akinius ir kienkla- 

nam gerai prirenkam.
Ekspertas Optikas,

Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus, 
draugas imonių S. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN ST

8. M. MESI ROFF,
. Aš buvau sb.
DYKAI. G*Ho 

kt-aru*. A* «•« 
HI C AGO, ILU

Apelsinai, dėžes .........
Citrinai, dėžė .............
Ananasai, gurbas ... 
žemuogės, kvorta ...

.Cukrus, už 100 sv.:—

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip krimi itališkuose, taip 
ir civiliškuose teismuose. Daro visokius 

dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: 

3323 SO. KALSTEI) ST 
(Ant trečiu lubų) 

Telephone Drover 1310,

Miesto Ofisas:
127 N.BEMMM SL 

Room 1111-13 Unity Bl&
Telephone Central 44 IT?
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Subata',' Vasario 17, 1917.
Senas Vincas

1

Mano dėdė kunigas
Kuomet

langą, pripylė pusę stiklo ir ta-

gu. umsime po porą

tokioms aplinkybėms, kad mano 
dėde kunigas, ar lai miegoda- nai.

vienos ūkininkaitės, netoli mie
stelio gyvenančios, svirną ir bu-

berno
ir kriaučiaus sugautas.

Minėtos ūkininkaitės tėvas, 
arba, kaip jį* vadino, Dėdė Ka
gas, buvo labai dievuotas žmo-

ir jo vienturte duktė pasakoda- 
| vos savo nuodemes-griekus, eitų

nojęs, kad pas jo dukterį, svir-

Ka

gas, nieko

-Jonai, 
miegi ?..

snšuko mie-

Tisss... Aš 
iai. Kelkis ir eiva

vagp

mačiau,

—Aš, dėduk, žiunu tuos va
gis ir nenoriu jų gaudyti. Pas
kui negalėsiu nei į miestelį nu
eiti; jie keršina ir gaudo su
mušti.

Kelkis, Jonuli, aš tau primosiu

me: mačiau labai didelis.

mas neisiu

f S!S1\ 111)10 K.

f atsitikti su
negero

t

prie seklyčios, kur 
kriaučius. Senis uak

Kriaučiau, ei,

nes šausiu,

Kelkis, kriaučeli, pa

nam, pagausime nelaba dvasia, 
— paaiškino senis.

__ A fi 119 T'» i Iril.’u Vm

svietą, tai nuo tokių vagių pri

nok i tės su juo!

—Susimildamas, kriaučeli, 
kaip Dievų myli, pagelbėk 
mums. Pastovėk nors užpaka-

štai ir sūrio, užsikąskite. 
susimildami, negaišuokite, 
gerkite čia, o aš bėgiu pa
ti piemenį ir šunis, nes 
is nali pabėgti, nevidonas.

Negaliu įspėti. Ji nelabai 
su kuo susideda. Kad žinojus,

<a, mat velniai. Matysi-
Jeigu geras, lai paleisime, 

pagtlbėsime išsprukti nuo 
senio, bet jei koks, tai paimsi-

me.

ti ž Li

Nu, vaikai. Einame, - 
paragino štai is Hagas.

derėjosi kriaučius.
Krik, tai reik.

Kagas išsivedė visus lauk, pri-

dideliu šunis. Suneš, tarsi su-

Tu, - tarė piemeniui Ra-

uis.

pabusk šunis ir sušuk: 
marginu, pucy kudliau.

mane, lai tu. kriauč.iau, šauk iš 
pišlelieto ir rėk: “Sustok, ba nu-
šausiu!"

sėsms ir,

tiesiog

atlaužimas.

ir nunešė kriaučiaus kepurę nuo

barės! kriaučius.

dėde

mano u;

žinodama ir nuduodama mie-

Koks prielaidjinis ? 
galvos kraustotes?!..

čiau, priclaidinis.

(Bus daugiau).

, pone

Tegul 2n onės Nutaria
Chicagos miestas ant galo paėmė svarstymui savo sunkią ir sukomplikuotą trans- 

portacijinę problemą, su pasiryžimu atrast išrišimą, kuris aprūpins jojo dabartinius 
reikalavimus ir jo ateities augimą.

Trįs garsus inžinieriai, William Barei :y Parsons, inžinierius — patarėjas plana
vimo ir prižiūrėjimo darbo New Yorko požeminių gelžkelių, Robert Ridgway pirmas 
inžinierius Public Utilities Komisijos New Yorko pirmojo distrikto ir Bion J. Arnold, 
pirmsėdis užžiurėjimo inžinierių tarybos, Chicago Traction, sudaro Chicagos Tracti
on ir Subway Komisiją, buvo nusamdyti nuėsto del labo žmonių ir po pašventimo be
veik visų metų tyrinėjimo šio klausimo sudarė savo raportą.

Raportas pristatytas šių augštai vertinamų žinovų yra vienas didelės svarbos del 
Chicagos miesto. Jis aprūpina del didelio augimo gelžkelio sunkumų, išguldo supra
ntamą pieną, ir rekomenduoja nekurį galintįjį aktą, kuris bus reikalingas padaryti 
pieną dirbančiu.

Yrą pranešta, kad Chicagos Miesto Taryba rekomenduos del Pavieto Legislatures 
nusprendimui šių įstatymų, kaip bus reikalas pagelbėti miestui, idant pradėti su tuo 
pienu, priduotu per Traction ir Subway Komisiją.

Taip dalykai stovi dabartiniu laiku.
Tas yra būtinai svarbu, kad transportaci jos problema butų išrišta teisingai. ŽMO

NĖS, 0 NE GELŽKELIO KOMPANIJOS, NUTARS ŠI KLAUSIMA.
Todėl, publika turi būti pilnai painformuota kas link veikimo, kuris yra reko

menduotas.
Del-to, idant pastatyti faktus aiškiai prieš publiką, su kuria* nusprendis turi pasi

likti, mes proponuojame diskusuoti šiuos klausimus laike, kada jie yra svarstomi’.
Idant prašalinus visus nesusipratimus kas link musų atsinešimo, mums rodosi ge

riausia perstatyti Surface Lines poziciją ant šių fundamentališkų klausimų.
1. Referendum. Mes tikime, kad įstatai liečiantįs šį reikalą turėtų būti persta

tyti referendumo balsavimui. TEGUL ŽMONĖS NUSPRENDŽIA.
2. MIESTO PIRKIMO TIESA. Mes tikime, kad tiesa turi būti palikta miestui at

pirkti prapertes by kokiame laike už sutiktą kainą.
3. NAMINĖ VALDŽIA. Mes tikime, kad Chicago, per savo miesto Tarybą turi 

būti duota užtektina galia kontroliuoti ir reguliuoti savo gatvekarių systemą.
4. REGULIAVIMAS GATVEKARINIO PATARNAVIMO. Mes tikime, kad sva

rbiausias dalykas iš publikos atžvilgio yra prižiūrėjimas ir reguliavimas patarna- 
mo.

5. VIENODINIMAS. Mes tikime, kad daugiausiai patarnavimo galima suteikt pu- 
blikai per suvienodinimą (unifikaciją) esančiųjų gatvenines ir iškeltosios linijos, pri
dedant kur reikalinga padirbimą požeminių kelių.

6. FRANCHISE (TEISĖS) PERIODAS. Mes tikime, kad Miestas turi turėti ga
lią išduoti daleidimą (franchise) ant laiko ilgo užtektinai ir ant išlygų teisingų užte
ktinai del kompanijos, idant jos galėtų gauti užtektinai pinigų reikalingų del intaisy- 
mo užtektinos transportacijinės systemos del miesto.

7. GALINČIOS LEGISLATUROS REIKALINGUMAS. Mes tikime, kad miestas, 
per savo miesto Tarybą, turi daryti kiekvieną pasistengimą išgauti galinčią legislatu- 
rą Springfielde, duodančią miestui “NAMINE VALDŽIA, UŽTEKTINA GALE RE
GULIAVIMUI SAVO GATVEKARINIO PATARNAVIMO, teisę duoti leidimą (fra
nchise) LAIKUI ILGAM UŽTEKTINAI, IDANT PADARYTI GALIMA ŠIAI DIDE
LIAI PROPOZOCIJAI FINANSUOTIES, ir teisią Kompanijai, prigulint nuo miesto 
daleidimo, suvienyti šias prapertes del tikslo vienokio veikimo.

Mes jnešame augščiau minėtus del išmintingo publikos apsvarstymo.

CHICAGO SURFACE LINES
Musų sekamas apskelbimas kalbės apie Leidimo (Franchise) Periodą.

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

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

State Bank of Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerkų.

La Salle ir Washington gty. Priešais City Hali.

Extra Tėmykit Extra
Turiu už garbę pranešt visuomenei, kad Jonas Kazaknuskas, plačiai žinomas Chicagos 

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

Dabar įrengiau vienų iš didžiausių Auksų Krautuvę, kur užlaikau Laikrodėlius,;'Laik
rodžius, Žiedus, Branzalietus, šliubo žiedus gryno, 14k. aukso, nuo $4.50 ir augšči^tf, ir vis
ką užlaikau naujausios rųšies ir parduodu pigiau negu kiti.

Užlaikau visokios rųšies Akinių, kuriuos daktaras pritaiko pagal akiu^reikalingumą.
Kas pirks pas mane kokį nors daiktą, gaus 10 nuošimčių pigiau kai^Fkitur.
Taipgi sutaisau viską, kas reikalinga: laikrodėlius, laikrodžius
Ateikite ir persitikrinkite mano naujai įrengtoj Krautuvėj.

JONAS KAZAKAUSKAS,
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3255 S. Halsted St

ir tt. Durbą gvarantuoju.
Su guodone,

Chicago, III.
-

> ...
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Labai Indomus Straipsnis 
Apie Priežiūrą Clearing 

House.

Ką reiškia visuomenei kuomet ban
kas yra po Clearing House priežiūra

Visi nariai, kurie priguli prie Chi
cago Clearing House, turi išduoti 
egzaminą syk j j melus. Nei vienas 
dalykas nėra apleidžiamas Kiekvie
nas centas yra surokuotas, notos, 
mortgages, bonds’ai ir kiti svarbus 
dokumentai. Visi dalykai yra labai 
prižiūrimi, taip kad bankos, kurios 
yra po priežiūra Clearing House, y- 
ra atsakančios.

Jei kuris nors bankas nustotų mo
kėti savo duokles, tada negali būti 
nariu Clearing House.

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

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

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

.Jis tai]) pat yra po priežiūra Bank
ing Departament Illinois valstijos.

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

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

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK 

Kamp. Blue Island Ave., Loomis ir 
18-tos gatvių.

Progresyvč Lietuvių
A P T I E K A

Užlaikau vaistus iš viso svieto. 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ir Europos daktarų. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už jų gerumą. 
Užlaikau visokias lietuviškas 
žoles.
Reikalaujantiems pasiunčiu 
krasa arba per expresą.
A. KARTANAS,

Aptiekorius ir Savininkas 
3203 S. Halsted St. Chicago, Bl 

Tel. Drover 8448.

BE A MASTER OF GOOD ENGLISH
If you don’t know English Gram

mar, your English is poor. We have 
prepared a very practical ENGLISH 
GRAMMAR CORRESPONDENCE 
COURSE, with all necessary Lith
uanian explanations, which will 
give you an excellent command of 
the English language.

YOUR SPARE TIME — thats all ' 
we ask. If you follow our instruc
tions you will soon be able to speak 
and write English correctly and 
fluently which will be a source of 
pride for yourself and envy to your 
friends. Write for particulars be
fore you forget.

AMERICAN SCHOOL 
OF LANGUAGES

1741 W. 47th St., (Dept. N) 
Chicago. HI.

Patarimai Dykai 
■F jįjį Vyrai ir Moters 
Sm Pasitark su Dr. ROSS,
W ištikimu gydytoju.

Nerizikuok savo sveikatos atsidųo- 
/ damas į rankas naujų ir nepatyrusių

jL daktarų. Mums malonu patarti šio
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 

' Lt pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
s<->nns užtikimas ir ilgiausiai praklikuo- 
jąs specialistas Chicagojc.

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

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

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, 
vidurių ir kepenų betvarke, inkstų, pūsles, 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 iis sugrąžino tukstantiems ligonių sveikatą.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

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

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

T Raumatizmas Sairgėlė
I Nosikaiikykite saves skaus-
E mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
| Kauly Gėlimu, arba Mėšlungiu 
f —ran menų sukimu; nes skau- 
k dėjimai naikina kūno gyvybę 
f ir dažnai ant patalo paguldo, 
b CAPSICO COMPOUND mo-

nėfas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padčka- 
vones pasveikę. Kaina 25c,

r 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio '

Specialė 
X-RAY 

EGZAMI- 
NACI.TA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

Justin Kulis
3259 S. Halsted st., Chicago, III.

Knyga/‘ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

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

Jeigu jus turime kokį silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
ištikimą specialistą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne- 
dėliomis: 10 v< ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedėlio, Seredos, 
Pėtnyčios ir Subatos* vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

MUZIKOS MOKYKLA.
MOKINU mišrus vyrų, mo

terų ir vaikų chorus. DUODU 
privatiškas lekcijas dainavi
mo, piano, smuikos, vargonų 
ir mandolinų.

STASYS TURSKIS, Mok.
1531 Milwaukee avė., 2-os lub.

8 JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

j & Ruimu 902-904 National Lif« BMfe.
I 29 So. La Salla SL, Chicago. III
Q Tel. Central 9990-9991 Atdarai Utar-
M ninko, ketverge Ir rabatoa vakarais aaa
V ’• iki 8 vai. vakare, po mumrta:

ilMO MILWAUKKB AVB, Oi——- DL 
To) Humboldt M
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M DARYTŲ KRISTUI?

Poni Bosi', 803 L.

norėjęs parduoti vaiką už $100.

P. 0. Box 96
buvusiai pačiai $6 savaitėj.

kiaušiniai

penktuką, dabar
kurie

Garsinkis ‘Naujienose’
vaidai su pačia.

1

čia

sų tėvynę.
apkai atlo
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MUZIKANTAMSPROGAS15 iki $200gįgflj |
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Subata, Vasario 17, 1917.iCHICAGOS ŽINIOS
$67.;i(). Mes padidinome jiems 
ulgą praeitą mėnesi.”

ar 10 uuos-

su rance (.o

čioniii. 'Pečiau reporteriui grie-

WVM»s

neužmiršti 
neduotis sn-

son fantazija paklausti budinki] 
manadžer.ių associacijos nariu.

moku dešimtukais. 
> - • dešimtukas,

’ u, c

Taip reporteris ir išėjo, nesu-

nešiu i,
mums

SARKAZMAS.

daina G menesių vaiką rankose,

•ė teisina ir

ziausią 
an

komfortiškai
sėdinčius, kuomet silpna mote-

Kate Simko wski, 5013 Forsy- 
?, besibardama su vyru nu
lok’ nuo antru lubli. Atsikė-

Didele verte ant rakandu I

LIETUVIŠKOS TAUTIŠKOS GAIDOS. SKAMBINIMUI IK DAINA
VIMUI, ( OLUMBI \ ARTISTU. Z‘i

Atdara U t a minko,

126 S. WABASH

Dainei B. Callahan, 
line, mirtinai pašovė 
O. Connor’ą, 3937 S. čs

Wm- Mason vokiečiu kliube

J. Ogden Armour paskolino

J. Carter įnešė biliu, kad

Keli vyrai, kurie važiavo au
tomobiliu, išmušė buteliais Bis- 
mareko kotelio langus.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj ’ 

Paprastomis dienomis pirmas flora* 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedėliomis plr 
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 32-ra GATVft

LAIŠKAI Į LIETUVA
bet reikia juos surašyti vokiškai.

Vokiškai laiškus parašo ir nuro
do, kaip juos išsiųsti M. Jurgelio-

Ill. Kreipkitės vakarais nuo 5 iki 
8 vai.

MYKOLAS WALENCIUS.

Norintieji pirkt žemės arba ūkį (farmą) ir ap- 
silenkt Kompanijų su jų dykaduoniais, tai geriausia 
rašykite į savo tautietį — gausit Karmų listą dykai, 
ir patarnaus jis jums kuogeriausia, nes šį metą tu
rėsiu puikių ir nebrangių farmų.

Turiu puikių vietų, tinka- 
j mų del pienininkystės ma

žų ir didelių, iš ko dabar
tiniais laikais galima ge
rai pelnyt.

VYRA
Jeigu jus esate nusiminę, del to, kad
jus esate neišgydyti kur nors, jus 
esat užkviesti pasitart su Dr. Hodgens 
apie bile ligų, silpnumų arba pnva- 
tiškų negalę. Ateik de) 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 Jstatyą 
mus, jus neturite mąstyti apie vedi
mų iki jus galutinai pasveiksite.

Daugelyj valstijų 
daktaro apžiūrėjimo 
pavelijimo, \Ulinois, 
turėą 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 sugrųžina vidurinius organus | normaiiš- 
kų stovj.

Patinę arba pasididinę gyslosA'nXi/' p^u 
cirkuliacija, širdies plakimas, rūgštis pilve, silpna atmintis, žemas gyvumas—lėta 
cirkuliacija. VIENU SAVAITĖS GYDYMU UŽGANĖDINS JUS JO TEISINGI VAI
STAI. Ar jus kentėsite ilgiau nuo tų negalių ar atsiduosite i jo rankas ir buk ant 
visados išgydytas tiesioginiu budu ir kaip galima trumpu laiku?

Silpni, nervuoti vyrai =
baudų nuo nenuosaikumo ir užgavimo, pamatysite, kaip greit tikra gyduolė tikroje 
vietoje ir laike atliks darbų. Prašalins nustojimą energijos, ambicijos ir stiprumo, 
sustiprins ir sušvelnins svarbiausius organus, priklausančius Žmoniškumui.
IflUcFli DiielAo IR REUMAT0S KLIŪTIS ant visados išgydoma | IllIvollK I 30 dienų, jeigu nėra kitų susdčjimų. Šios ligos siste-
matiškai ir gatavai pasiduoda kraujų darančiom ir kraujų valančiom gyduolėms. 
A lirrrxo UŽNUODINTOS IR SUTINĘ gilės, gauna kasdieną atl-
/AiSLl O1S JlVOoj dą ir yra pastovinčiai išgydomos i keletą dienų. Šios 
ligos, jeigu nesulaikius, pasieks neišgydomų susidėjimų. Protingam Žodžio pakanka. 
ATEIK DEL PASIKALBĖJIMO UŽDYKA.

Dr. Ilodgen's pilnai įrengta laboratorija ir X-Ray egzaminacija ištirs ir paro
dys tikrų stovj vidurinių organų. Nėra spėliojimų. Dykai X-Ray egzaminacija.

Metodos išmėgintos, priskirtos ir pagerintos, kaipo geriausios gydymui ligų ir 
silpnumų ypatingai del vyrų. Jus gydydamies pas jj pamatysite jj ypatiškai ir j- 
gysite naudą 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 plegą” ir to nežinoti. Visi ligų apsireiškimai greitai 
panaikinami. Neatidčliok. Ateik šiandien.

DR. I. W. HODGENS 
Kumpas Dearborn ir Monroe Sts 
VALANDOS: 
5 vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 1

HODGE NS,DR. I. W.
Ištikimas Specialistas, 
ir Chroniškų Vyriškų Lijrų.

tiesos reikalauja 
prieš išėmimą 

lx? abejo, greita)
Aštrių

Užnuodiįimas Kraujo

3E So. Dearborn St., Crilly Building, 
antras augštas, kambarys 208-209. 

Chicago, Iii.
9 ryto iki 8 vakaro. Utarninkais ir k et vergais nuo 9 ry’to Iki

Vyrišky Drapanų Sargeliai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa 

kymo siutai ir overkotai, vertės nu< 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $tf 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir v» 
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicaąu. H

Taipgi galima pirkti maža šmotą

žemes, ir pasidaryt gražų ir lengvą
gyvenimą, auginant vištas.

SILPNI > ją ■ ATEIKITENERVUOTI Ir Į PAS MANE
SERGANTI W I KX I TUOJAUS

gščiati. Kelnės nuo $1.50 ik 
Vaikinams siutai nuo 83.01

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus galite juos turėti. Kiekvienas 

gali juos turėti. $5 iki <$200.00. 
Moters ar merginos, ar vedę ai 

pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyardų 

šapus ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tl.

Paskola ant algos padaroma į 5 
minutes.

landas.
Mes taipgi suteikiame paskolą 

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

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

i Amerikos Lietuviu Mokykla
Mokina Anglų kalbos 

Lietuvių kalbos 
Aritmetikos 
KnygvedystCs

Pirkly bos teisių 
Abel uos historijos 
Suv. Valst. historijos >

Politines ekonomijos

Mokinimo Valandos:
Nuo 8 ryte iki 5 vai. po piety. T 

Vakare nuo 7:30 iki 9:30 $
2 3360 Emerald Ave. Chicago. h

a ♦ 
d ♦ 
d

f 
d

Mes atidarėme

Mes dirbame 
naujas koncerti
nas ir sutaisome

tiškus intsrumentus. Taipgi 
mainom naujas ant senų ir— 
kam nereikalingos—at perkam 
ir naujas parduodame už pri
einamas kainas.
J. BURBULAS ir J. NIUKAS 
753 — 32 St., antros durįs nuo 
Halsted St Chicago, 111.

Norintės pirkti gero ir čystomedaus 
tai prisiuskit pinigus ' 
per MONEY ORDER 
o jums prisiųsiu me- % x 
du tiesiog j namus i 
mano kaštu, Kaina* į 
medaus: Vienas vied-, ' 
rūkas 5 svarą — 75c. ‘ 
10 tokių viedrukų — 
(case) —.$7.30. Viedrai po 60 svarų — $8.50. Medus 
koriuose, visas keisas, kuriame yra 24 skrynutės 
medaus, kaina — $4. '

Visados adresuokite: g

Mykolas Walendus!
Hart, Michigan.

Adresą išsikirpkit, nes mano apgarsinimų tan
kiai nebus.

<1*1.00

DAKTARAS COATES atgabeno j šj miestą vėliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose klini- 
oso ir ligonbučiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Berlin© ir 
Londono. Čia prisiskaito vėliausios mados visokios elektros mašinos. Kiekvienas li
gonis užkviečiamas ateiti pas daktarą del PASIKALBĖJIMO UžDYKA. Atminkite, 
aš gydžiau pasekmingai vyrų ligas virš 30 metų. Aš išgydžiau šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatidėliokit, ateikite šiandien.

30 m, Prakt. iršimtai išgydytą vyrą -Tai mano reputacija

B

Ar jus esate SILPNAS, NERVUOTAS, arba 
LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, N KAPSI LEISKIT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim PASIKALBĖJIMĄ, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI yra UŽ- 
DYKA ir LABAI UŽTIKIME Jei apžiūrėjimas 
pertikrins mane, kad jųsų liga neišgydoma, aš 

galite 
daly- 

ir ne- 
kaipo

atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus 
klaust ko geriau? Neleiskite pinigiškam 
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, 
manykit, kad del reputacijos aš pasiekiau
specialistas del ligų žmonių, kad mano reikalavi
mai yra perbrangųs, kadangi mano reikalavi
mai yra LABAI MAŽI, ir užganėdinantjs susi
taikymai galima visuomet padaryt del užmokė- 

Mano geriausiu paliudijimu yra faktas. 
Visi atsilan

jimo.
kad aš gydau vyrus per 30 metų.PROF. DOCTOR COATES

kantjs ligoniai yra užtikrinti mano paties YPATIŠKA ATYDA, kadangi aš EGZAMI
NUOJU ir GYDAU visus LIGONIUS

Mano reikalavimai yra-visiems pri

eina mi kaip turtingiems taip ir 
beturčiams.

NUO 
KRAUJO 
LIGŲ 606-914 NUO 

KRAUJO 
LIGŲ

noriu prašalinti nuodus iš jųsų gydymo systemos vienu gydymu.
VALANDOS: 9 ryto iki 8:30 vakaro. NEDEGIOMS: 10 ryto iki 2 

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.

PROFESSOR DOCTOR COATES
430 South State Street, 2nd floor

Prieš Siege) Cooper & Co.

OFISO v. po piet.

V 
$

X-Ray EXAMI NACIJA
šis specialis paaukavimas yra geras bile dieną iki Ketvergo,. Kovo 1, 1917.

Del pasekmingo gydymo Bile ligos jus turite žinoti didumą ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja.
aš vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymą kraujo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir- 
šlapunio; ir tokiu budu surandu tikrą priežastį jųsų negalės.

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

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

Ne mokėk man Vyrai ir Moters
Po priėmimo egzaminacijos, jei ji 

nevisai užganėdina jus, nemokėkit man 
nū cento. Visai nėra nė skausmo ne 
pavojaus sąryšyje su X-Hay egzamina
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. ¥ Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do nenaturališką stovį, ir visai praša
lina visą spėliojimo darbą. Jeigu jus
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Kay ištyrimo jųsų kūno, jus neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite Įsigyti vien tik už 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite tuo- 
jaus pirm negu šis specialis paaukavi-

kyli tikrą teisybę apie priežastį jųsų 
Nėra svarbesnio dalyko pašau-

Bukit atsargus, suraski! tikrą
ja savo negalės priežastį, ir sutaupyki-

Kurie sergate, kenčiate ir nusimi-. 
pasinaudoki! šia didele auka? Tik- 
trumpam aikui aš suteiksiu X-Ray 

ir daktarišką examinaciją už $1.00, 
daug experlu ima nuo $5.00 iki $10.00.

ne,

du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
moterei šioje apiclinkčje progą žinoti.

Aš turėjau

pūslės
kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au-' 
sų, nosies ir gerklės, chroniškų ir ner
viškų ligų ypatingai pasekmingas pil-

moterų ligų.

sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu j 
atsineškit šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X-Ray ir daktariškos egzaminacijos už $1.00.

NEATIDeLIOK, ATEIK TUOJAUS.

»R. C. R. LAYTON

silpną nugarą, apsvaigimą, prietvarą, 
atsiraugėjimą gazų, skausmus pilve, 
murmėjimą žarnose, nustojimą apeti
to, nuovargį, nusidėvėjimą, pajautimą, 
nerviškumą, ir palengva nykimą, tai 
yra priežastis, kuri turi but žinoma.

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis: 9 ryto iki piety. , ? 14 So, Halsted St., arti Madison St., sekantis prie Mid City 

.. Bank Building. Visas 2-ras augštas. Chicago.

OHmESEBnaMJHCE

TAIGI NELEISK $1.00 STOVĖTI 
TARPE JUS IR SVEIKATOS 

----- ATEIK-----  
PASITEIRAUK
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Pranešimai
(PASARGA.—Draarihi praneilmcui «k»lbUm« 
h* ažmokMtie*. Pranešimai b«t<1 tori bot 
®rWuo<iami U vaKam, UiMraHn arba telefonų. 
Priduoti tą pačią dieaą, kada apaoadtnania* 
Maaraitia. nebegali bot įditL —* “Naujieną”

VAKARAS NAUDAI DEL KA
RĖS NUKETĖJUSIŲ 

LIETUVOJ.
Užgavėnių vakare, utarnin- 

ko,vasario 20, šv. Roko Drau
gyste rengia vakarų-balių Mel- 
dažio svetainėj, 
Place. Pradžia 
lėtas 25 centai.

tėjusiems lietuviams

mogou.

Bi-

šiou pra-

“BIRUTĖS” V AKARAS.

“Birutes

na

HFJR UNBORN CHILD”

kon

troles k kuisi n ui.

ROSELAND.

1 <):*>/

Cincinnati.

ENGLEVV 001)

lįsi

BRIGHTON PARK.
Keistučio kliubo nariu

kliubo susirinkimas
Li IX J O vnl

atsai u

vasario IK

107 st.

vasurio IS

ma i-
tės komedija “Apsiriko”. Be t( 
kulbes poni M. .Jurgelioniunč.

A. J. Ramanauskaitė.

vasario

mokykloje, 10900 Michigan avė. 
Draugai, pasistengkite atsilan-

269 SKYRIAUS NARIŲ
ATYDAI.

siuonii pranešame, kad Lietu
vių Rubsiuviu skyriaus 269 re- 
guliaris susirinkimas, kuris 
nrimiola subatoie, vasario 17

cagos rubsiuviu yra rengiamas 
balius didžiame Coliseume, ant 
15 ir Wabash ava T’odel susi-

231 kp. mūiK'sinis susi
rinkimas įvyks vasario LS d., 10

Si'ttlemenl svet.
avė.). Nariai.

Pajieškojimai

Pa jieškau

t i na iš Kauno

riti

Str..

vlbinirika prie

Prašau atši

Swi\falų niekuomet nevartoju. At
sišaukite šiuo adresu: C. Budris.
<i | o W. 3 I SI.. (Chicago. III.

D.MiBO ba rbt'i'ii ėję.

Wallies,

Ph<me Monr<>c (it) 17

D.XHBO ba rbernėje.

Chicago. II).

SI a 11 i s I o -

k u ris
pinu

; pats, ar 
man pra-

s Debeikių parap., 
Malonėk i h* a t si ša u-

k t i šiuo adresu :

Panevėžio paw, Kauno

\ e no I >rool< l \ n. 
sekamu adresu:

skiulės. paeina iš Kauno guberni
jos. Raseinių paw ir parapijos. Ba
laičių kaimo. 'Turiu daug svarbiu 
reikalu. Ji pati ar kas ja žino ma
lonėkite atsišaukti šiuo adresu:

Reikalavimai

prie siuvimo naujų ir laisvii.-;
.Msišaukite greitai šiuo adresu

M i I w aukee

senų.

Wi>.

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoję ir kitur.

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

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
ne geroj, lietuvių apgyvento], vie
toj. Savininkas Išvažiuoja ant ti
kės (fanuos). Atsišaukite:
710 W.14 place. Chicago, HL

PARSlftVODA pigiai 6 pasa-

PLIKAI,\C.IA kriaučių prie mo-

bas ant visados. Ateikit prisirengę 
prie darbo.

3()(j W. Adams Si.,

IU. I K A I. \ C.H ’ dviejų preseriu prie 
moteriškų drapanų. Darbas ant ri

(i 12 W. l,Slh SI.

Chicago, 111.

Chicago, 1)1.

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

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison SC. Chicago- IB.

RlSKALAUJAMĄ cigarų (hrbėji 
ir pusininko, taipgi reikalaujama ei 
garų pardavėjų. Atsišaukite i 

“VIELKA POLONI J A
1 119 W. Division St, Chicago

10 prie karų taisymo.
molderių
molderio pagelbininkųG

1
1

mašinisto 
dažų dirbtuvėj
stiklo dirbtuvėj

karų dirbtuvėj
a-

re s u:
Chicago

PIRK SAU visais Plumbavojl* 
mui reikmenis tiesiai už “who
lesale” kainas. Mes parduosi
me visiems.

UEVINJHAJL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

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

BANKES’
laipjau (langelio darbininkų ne 

niatninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie įvairių- 
jvairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų vi šokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip-14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjimui, mokjnties įvairių a- 
niatų etc.

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

ČIA YRA PROGA GYVENIME.
Parsiduoda: vištų ir daržovių u- 

kė; 2 akeriai žemes*, 5 kambarių na
mas, pilnai įrengtas, ūkiški įrankiai, 
arklys, vištos, užtektinai anglių ir 
daržovių iki pabaigai, žiemos. Rei
kalingos tik sėklos pavakaryje. 5c 
nuvažiavimas į Chicago. Savininkas 
tuojaus turi keliauti į vakarus. Pa
aukauja už $4300. Apie $1000 įmo
kei, likusius po $20 mėnesyje, arba 
mažiau. Kiaušiniai dabar parduo
dama 60e tuzinas. McDONNELL, 
2630 \V. 38lh St, Chicago, 11). 
*..■>.. . ... ................. --- . i.......... ... ...... .

Kiekvienas darbininkas vyras ar 
moteris gali pats turėti nuosavu 20 
akru ukp su viena karve, viena kiau
le, 20 vištų, 100 vištukų ir būti ne
priklausomų 8L00 ininokėli, $1.00 į

16 N, Halsted St., L. 2. Chicago, Ill.

PARSIDUODA 2 namu ant vieno 
loto, priekinis namas, 17 kambariu, 
elektra, maudynės, ir lt. I’/.pakuli
nis namas 10 kambarių. Visos gat
vės ištaisytos ir išmokėtos, gerai pa
taisyta. Panda $60 t mėnesį. Kai
na $4.500, ne mažiau. Išmokėjimai 
sulyg parankamo, arti Crane’o dirb
tuvių, McDoiuwll. 2630 W. 38lh St.

PAHSIDI’ODA saliunas labai ge-
RE1KALACJAMA merginų ope

ruoti punch presus. Patyrimas ne
reikalingas. Gali uždirbti $8 į sa-

pradedama dirbti nuo

Conlinenta) C.anCo
2261 So. Halsted St.,

šmotų. Pas- Chicago, UI.

mpany
Chicago, III.

a...... . —■!— ..■■■■ ....

chaniškos dm I isterijos Amerikoje; 
pasiduu i ilgiausia mokinimo sistema; 
mokinama pavieniui; iš knygų ne
mokinama: išmokinama i 3 ir (i mė- 
nesius. žiūrint kaip lanko mokyklą;

Sehool of Mei hanical Dentistry, 506

DYKA PAKODY.MAS SYSTE- 
DYKA PARODAI IMAS SYSTE

"COMMON
šiame

lti modeliu su. pilnomis instrukcijo
mis. kaip ištaisyti mierą ir piešinius 
del visu mierų, išžiūru
spausta ant kiekvieno modelio mo- 
k \ t ics be mok \ tojo.
ginta iki *5. Prisidėk prie musu de-

ir formų, at-

Kaina nupi

Chicago. UI.

gt'azi narni.

Pardavimui

KADA
NORĖSITE
parduoti: Pasiskolinti Pini
gus; Išdirbti Raštus; Inšiu- 
rinti savo turtą; Geriausi, 
patarnavimą duos jums pi
giai, patyręs ir nuo seniai 
visiems gerai žinomas —

.J. .T. HERTMANOWICZ

PA ILSI I)t OI )A viešbutis, 18 kam 
burių Illinois valslijoje, 75 mylių 
nuo Chicagos. Pigiai, arba išpfainy- 
siu ant nuosavybės Chicagoję. z\tsi-

PAILSI 1)1’()1)A saliunas labai pi-

toj vieloj. Jeigu norite gero saliu- 
no už pigią kaina, atsišaukite šiuo 
adresu: 1701 S. Ruble St.

SU akru Pirma Indiana valstijoj, 
tik 60 mvlių nuo Chicagos, “fare” 
$1.00. . Juodžemis ir visa dirbama, 
arti mokyklų ir miesto La Porte, 
geri keliai: 7 ruimų didelis namas, 
2-jų florų ir kili visi puikus reikalin 
gi trobesiai, raudonai malevoti. 6

šiai, visos reikalingos mašinos ir pa
darai, kas tik reikia prii‘ fanuos. 
150 vištų. Pardavimo priežastis— 
senatvė. Savininkas išgyveno čia 20 
metų. Parsiduoda labai pigiai ant 
išmokėjimų arba mainytų ant savas
ties Chicagoj. Del platesnių žinių 
rašykite šiuo adresu:

C,has. Crniidi,

GERA PROGA.
Su mažais pinigais nupliksite na

rna ant 2-jų lubų, medinis, augštas 
beismentas; viskas pagal šią madą. 
Gazas, elektra. Parduosiu su mažu 
jmokėjimu. $200 cash, likusius po 
$10 i menesį. Kaina $2600. Kas no
rite mainyli namą ant Pirmos, aš 

bę farmų ant mainymo 
ir visomis mašinomis, 

žemė. Arba mainau lo
tus ant namo arba biznius ant lotų 
ar namu. Jeigu norėtum Gary, Ind. 
lota f'iiainsli ant nuosavybės Chica- 
goje, aš tamsiai išihainwsiu.

G ICO. WASLOVAS. 
3956 So. Rockwell SI, Chicago. Ill

su

2622 West 38th St, 8-7-7 kamba
rių Halai, mūrinis pamatas, maudy
nėj, gezas, ištaisytos gatvės, gerą 
randa. $576 kas metai. Kaina $4400. 
Apie $1000 reikalaujama; ;
McDONNELL*: 2630 W. 38th St.

PARSIDl’ODA saliunas. kampinis, 
su “bowling allies” 2301-3 W.’22nd

mėnesi.
aukausiu del greito pardavimo.

Gera viela lietuviams. Pa-
At-

EVESKIO 
“nsMOKYKIA

čia rali Išmokti Anglų kalbos nuo pradingt 
Ilgi augščlausiaf, telpgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų Ir Lonkų kalbų; Aritmetikos, Augši 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolltiA 
Ekonomijos, KnygvcdystCs.Dailiaraščio, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių Ir tt Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ii 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted St.,Cliicąųi

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c • ♦» • • •***• ftN4ą»

SVIESTAS
Geriausio* 

‘metonofl, g*- ~ m 
rasnis, neg. 7! Jp 
eur jus £*-*Tvu 
it gauti ..

RYŽIAI
Geriausio* 

rųšies, 10c va 
! 'tęs, parąi- 
IŠuoda ui ..

C0WA
G«rfar*rr« * n 

Jankes, *uly- į /j p 
rink ku bent į iŲ 
tokia, % tv

ARBATA
Friimnlan- 

t La, Graran- JĮ f|M 
loot*,

Oo paraidua iVU 
i»‘ po....

1878
2054
1045
1510
2810 W. Madison St.

WEST 8IDM
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
M ilwaukee Av.

W. Mndiaon St.

1644
1886
2612
1217.
1882
1818

W. Chicago At.
Blue IslanA At.
W. Norn* At.
B.. H^rfed SL
S. FEuled lt.
W. i£th St.

1101 W. 12nd ®L 

ftOUTB BIPB 
1082 Wentworth 
U27 S. Halstad 
47 2 k B. Ashla»4

NORTH BIBB 
<«« W. DirisW® 
720 W. North At* 
2648 Lincoln Aw

Uit N. Clark

.............. ........................... ...«...    .............       —■ !  H ...............  —

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi

AfneHcaa '.rfhoctf 
<4 Languages

AIk**!** 
Melykia

DYKAI

KORESPONDENC1JIN1S SKYRIUS.— Kiekvienas rali Umokti 
ANGLIŠKAI labai srcltar savo namuose ii lekcijų sutaisyt® 
ypač tam tikslui, šis kursas yra labai paranKUs kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progoa laa- 
kyties i mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, eiun- 
čiame grašiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KA3 ALOGA 
DYKAI. Rašyk laišką tuojau*; iudčk dvi markes priaiuntimirf 
KATALOGO.
Kl.ESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti J musų m®> 
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klcsas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Kietose irgi turi
me Atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradšiamokaii® 
greitam išmol.inimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantimą 
turime GRAMilAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 47th St.

LaiAkua adresuokit: American Schoc.l uf l^nignagcs, 1741 West 47th St., Chica<«, (J.

APIE š‘200 grynais pinigais; liku
sius lengvais išmokėjimais. 6 kam
barių namelis, beizmentas. vanduo, 
suros, gazas, išlaisvins gatves, lotas 
25x150. si loo. McDON’N’ELI, 
2630 \V. 38 SI.. Bargenas. veik tuo- 
jaus. Atdara vakarais ir nedelio- 
mis.

$10 INDĖJIMAS DANTIES .. $1.00
LAIKE VASARIO MĖNESIO

?10 viršūnės  ........................ $3.00 iki $4.00
Bridge work ................................. $3.00 iki $4.6C

Specialistą* Danty Traukimo

PARSIDI’ODA grosernū

dirbta vieta. Inėjimas iš dv 
tvių. Parsiduoda iš priežast 
rimosi pusininkų. Atsišauki 
adresu: 1622 So. Halsted Si.

ruimų nesenai 
čs š.3oo, už —

lu ė n e-

All TAMSTA turi pinigų?

pinigus.

-cią gatvę ir Cottage (ii’ovc avė, — 
gera viela darbščiam žmogui. Par
davimo priežaslis —- savininko ne 
sveikata. Del platesnių informaci
jų rašvk ar ateik šiuo adresu:

AV. Ym&ievich,

Phone Drover 530.

PAUS1DCODA 1

Wi doleriu

šimts pėdu

'Kaipgi parsiduoda 
namų rakandai, ve
ri ės 300 dol. už 100

sow kcisiL'

.taip pigiai parduodu, kad man reik

ra šlorą auksinių daiktų, bet kada 
ugi man buvo neparanku du storu

parduot i.

PARSIDCODA pirmos klesos sa
liunas. Priežastis pardavimo— sa
vininkas serga. Biznis gerai eina. 
Lietuvių apielinkė. Kasdien išper 
ka nuo š.30, s.35. Atsišaukite greitai. 
3259 So. .Normal Ave, Chicago, Ill.

PINIGAI GERIAT REAL

Pamat\ k 
mokėt ir 
kambariu 
tas, vistu ‘

NEG V BANKE.

. šiuos bargenus: $300 į- 
$20 į menesį nupirksi 5 
namelį; augštas beizmen-

$300 iniokėt ir $15 kas mėnesį nu
pirksi nameli ir 2 lotu; ištaisytos 
gatves. Kaina $1950 arba $1900 gry
nais pinigais.

2 Datų medinis namas, 6 ir 6 ka
mbariai, gerame stovyje, ištaisytos

nesj. 1
Lengvas 
pinigais.

381h i r

alima nupirkti už S2200. 
išmokėjimas arba grynais

(’ampbell nve.

. .PARS1DTODA FOTOGRAITJŲ 
DIRBTUVĖ

Lietuvių apgyventoje vietoje. Biz 
nis išdirbtas nuo senai. Galima į

mo priežastis — nesupratimas biz
nio. K. J amon tas,
1840 So. Halsted SI., Chicago, 111.

TURTU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailes už $32, valgo* 
mojo kambario stalų ir 6 k rases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sines lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas už pirmų pa
siūlymų; $225. vįctrola- ir rekordai 
— už $50. c

Vartoti vos 90 dienų. .
3019 Jackson Blvd., arti Kedžie Avė.
.......... . Chicago. Ill. ' ■ '

ištraukiau 16 dan
tų prie Bostono 
Dentistų visai b« 
skausmo ir augltai 
juos rekomenduo
ju — H. D. Wa
terman, krautuvė, 
<520 Evanston av.

BOSTON DENTISTS
135 State St, Kampan Adams.

Viri Peacock's, priei "The Fair’’ krautuvą

L Yuška I
Gydytojas ir Chirurgas

I
 TELEPHONE YARDS 2721 $

DR. J. JONiKAITIS |
MEDIKAS IR CHIRURGAS A

3337 So. Morgan St., Chicago o
Kertė 33-čio PI. ir Morgan St. T

c I-...-------------------------------------------------------------------------

Phone: Yard* 4817

Or. AR. Blumenthal
i Igimio

stiklas. Pečius na
ujas, vertas 50 dol.

AKIE SPECIALISTAS

Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re
gėjimas.
Mes vartojame page
rintą Ophthalmometer

< T piama į vaikus.
Valandos: Nuo W ryto iki 8 vakare; aeAUle- 
mis nuo 10 iki 12 dieną.

444# B. ASHLAND AVB.. kampa* 47 St.

Telephone Yards KOSI

Dr. FLStupnicki
X10» So. Morgaa St, Chicago. 
VALANDOS: nuo » iki 11 ii- 
ryto, nuo 6 iki 8 vakare.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
ti} kaipo patyręs gydytojas, chirur
gus ir akušeris.

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

Ofi-'as ir laboratorija, 1025 W. I8th 
St., netoli Fisk

VALANDOS:
6—S vakarais.
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st

Valandos: 8—9 ryte, tiktai.

st.
Nuo 10—12 pietų, ir
Telephone Canal 3110

• o
UWwknrWMwM w UTmTMw,

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

fipecialiita* Moterišką, Vyrliką, Vaiką 
ir visų chroniiką Įtarui.

Valandos: 10—11 ryto, 4—6 po pietų, t—8 va
karo. Nedėliomis 10—;1 po pietų.

3354 S. Halsted St. irti 34 St. Chicago

Telephone Humboldt 1278

M. S AHŲD M. D.
Senas Rusas Gydytojas Ir Chirurgas. 
Specialistas Moteriškų, Vyriikų ir Vai

kiokų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ava., 

Kampas North Ava., Kambarys 108. 
VALANDOS: 8:80 ik! 10 išrytos 

1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare.

!
 PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS

Ant Durų, Lentų Rėmų tr Stoginio Popieros
CARR BROS. WRECKING CO.

t 3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja -25 metal. 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kerte 32 «t. 
Chicago, 111.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Valka 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 087

Dr. Povilas Žilvitis
(.YDYTOJAS ir CHIRURGAS

OI ĮSAS: 3103 So. Halsted StrevL
Tel. Drover 7179

VALANDOS: 9 11 išryto;
’> ve pietų; 6—9 vakare.

GYVENIMAS; 3341 So. Union Avė
Tel. Yards 537.

Dr. W. YUSZKIEWICZ

| Dr. A J. EPSTEIN į 
f GVMTOJASirCliIRORSAS | 

1 Specialistas moteriškų, 4 
į vyriškų Ir vaikų ligų 4

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA® 
Km turi įkandančia* arba *ilpna* aki*, M 
galvos skaudėjimą, aUilaukykita pas »»M 

Dr. W. Yuszkiewicz 
1155 Milwaukee Ats.

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

-------- -------------------------------------------------------- -

Ofisas !r Gyvenimas:
3600 S. Halsted St., kamp 36 «t
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—> 
po riet ir vakarai*.

Telephone Drover 4974

Dr.J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymas 
SpcciaJiška medicina nuo 

užnuodijamo kraujo
Venden®!® ntedega sliplstn Ilgom

2059 W. MADISON ST., kampas 
Hoyne Avė., viri aptieko*

7—9 vak. nedėld. 10—12

Tel. Drover 7041

Dr. C. Z. Vezelis
UETUVYS DENTISTA

Yaltndos: nuo I ryto iki I YB& 
Nedčliomii pagal lutarim^

4712 So. Ashland Ava,
arti 47-to« fatvfi,

Dr. Ramser
SFKCULIBTA1

tinkamus akinius, sruuMde 
nusja ir patarimus duoda lykai.
784-88 Mil^auke* Avė., arti Chiesre Ava. l-ra< 
lubos. VALANDOS' Nuo 9 iiryto iki vak** 
rul. Nedėliomia nuo 9 iiryto iki l pa

Tai. Ha j market 2484.
-------į

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos ąkaudėjim®,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akly,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 

turi uždegimu akių,
Jeigu tau skauda aky® skaitant arba siuva*!, 

.reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metu 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akl< Ii 
alciuiai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

Hektrl Ifi

AJkitx Speoialietas
TfiMYKIT MANO UŽBASA. I

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ. j
Kumpu 18-toh gatvė® Ant Platt’® Aptiekei 2-ra® aartauk 
Valanda®: nuo B ryto iki U va. Nedėliomis nuo 9 ruto iki 12 1

Tel. Canal 5335. 1

DAKTARAS
Specialistas iš

< t

WISSIG,
seno krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEK ĖJ USIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą kraujo, odoą, 
ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerkles 
skaudėjimą ir .paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkito, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydf 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OhISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki S vai. vakare. Nedaliomis iki 12 dieną. 
, 1900 -BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos ąat., viršuj Bankos. TeL Canal »<8




