
Iš Darbo Lauko
>0 12,000 žmonių dalyvavo pro- BOSTONE KETINA

STREIKUOTI FURRIERS:‘pridėjo jiems algų.
me. — Vakar

trecia

Kai}) žmo-

Svarbių laimėjimų aplaike anglai
Pricevičiutė-Gu-

MONTRKALE DARdainelių, padainavo marsel-is anglų laimėjimas yra

MONTREAL.

pramonėj

REIKALAUJA TAIKOS.

rio 19. utrumpinimą.

vienbalsiai orga-
ta grizli namo.

< v

neužpuola, arba, jei jau val-

apgynimui,

tam
iki pergalėjimo.“Nan

in a-

jnųl pernai mėgino. rėmė senatoriaus Owen’o re-

žeboti federalius teisėjus,

priimtus įstatymus.
GAISRAS PRIEPLAUKOJ.atmestasšiemet

me

KUOJA.giau savo žmonių.

i.

žinia.

APGAVO RUSUS-nešimus

k alau jame, kad ta žmonių

ūso anaglams,
Manufacturers

nia miesteliuose. 7 kitoms .ių,

tinas žolėmis.

pasiųsta Washingtonan.
GRAIKŲ

Dalv-kininkai nenuima blokados.

CHICAGO, III., vasario 19
maisto riaušės ištiko čia.tos koki mėnesi.

« •- 4

graikų, karaliaus Konstan
tino šalininkų, užpuolė ant 
graikų venezelistų, laikiusių 
mitinga ir gerokai kolioju-

iva i rus dalykai, 
l 4. *

išdirbimui.

dijimus invcstigaloriams, tyri
nėjantiems popicros kainų pa

liktame susirinkime priimta 
rezoliucija, i reikalaujanti

kom. Demonstrantai didžiu
moj darbininkai ir darbininkės.

MAISTO RIAUŠĖS
HOLANDIJOJ.

tindama ateivius už pasek
mes to streiko. Atsišaukime

PAČTŲ DARBININKŲ 
ORGANIZACIJOS 

SUSIVIENYS.

ję kontrataka nuvijo vokie
čius atgal į jų tranšėjas.

turtas daug įui kent etų, o 
musu siekiniams vesti kę

sto! ia i s 
$50,000.

KOMPANIJŲ KOVA 
PRIEŠ UNIJAS.

sion
Ame-

ivairių vietų, tarp jų atėjo 
ilga telegrama nuo žinomo 
pacifisto Wm. J. Bryano.

nizacija.
Bosų asociacija išleido at-

27 POLICISTAI PERKEL
TA I KITAS VIETAS.

WASHINGTONAS, vasa
rio 19. — Gaisras kilo Wa
shingtone, laivų prieplaukoj.

ryti užba 
krvziso.

Wilsonas

FIRMA NUBAUSTA Už 
NETEISINGĄ AREŠTAVI 

MĄ PI RIET UOTO.) V.

INDIANAPOLIS. — The
Nordvke and Marmon Com- 

4.

FARMERIAI IR UN LUS
TĄ J VIENIJASI.

girdo griausmingi aplodis 
mentai. Jisai nurodė, kok

nes nepritaria Karei, kaip 
jie priešingi Įsivėlimui Ame
rikos i Europos skerdynes,

1 a i k y d a v o s t r a n še j o - 
paskutiniam žmogui.

maudos buvo iššauktos ge
syti. Iš ko kilo gaisras ne-

POPIEROS DIRBĖJAI 
TEISINASI.

rendurno balsavimu 
miau, ne kaip bus

ja. šluoja kuliai kas ir nau- 
.jasai Chicagos policijos vir

reina keliolika tūkstančiu v 
žmonių, buvo kimštinai pri
sikimšusi. Žymus kalbėtojai,

$20,000,000 vertes tavorų 
gabena jie.

i savaitę po 
tvirtina, kad

mitele svetainė—virš tūks
tančio. Vakaro programas

narna; ir žinodami,

Aiiss brace Abbot ir kiti, 
neilgiausiomis, bet gyvomis 
vaizdžiomis kalbomis vaiz
dino žmonėms dalykų padė
jimą — kas karės nori ir

no reikalavimus 
jam pilniausią g a

čio iš S. Bostono telegrama,

sius ramiai dirbtuvę.
Nubausti kompaniją už ne 

teisinga streikininku arešta- L..2 V- . 4.
vimą — tai ištikrųjų yra ne-

jienų“

VOKIEČIAI PERMAINe 
TAKTIKĄ.

12 LAIVŲ APLEIDO NEW 
YORKĄ.

MILWAUKEE, Wis., 
sario 19. — Milwaukee

karės bile kokiai valstybei,

streikuoja 7,000.

NEW YORKAS, vasario 
19. — Dvylika laivų, vežan
čių 60,000 tonų prekių, ver
tės daugiau kaip $20,000,000,

jos ateityj nuveiks, ačiū vi
suomenės susipratimui ir to
kiam uoliam rėmimui, kai]) 
kad iki šiol ji parodė. Kalbė-

čiams žinomas dąinininkas 
p. Pr. Jakutis ir Chicagos

a t si n a u j i na a r m i j ų ve ik i - 
mas, ypač Fra nei joj.

Kuliai kąg talkininkai už

ORGANIZUOAJ MOTERŲ 
UNIJĄ.

Devyni tų laivų turės pla
ukti vietomis, vokiečių pas
kelbtomis kares zonų. Jiems 
gresia submarinų pavojus.

ra šeių leidėjai.

ne kitai]), kai]) tik visų 
žmonių, ant kurių vyriau-

įeina apie 68 kompanijų ir pa
vieniu asmenų. Jie kaltinami 

C 4.

tyčia sumažinę popieros išdir-

PETROGRADAS, vasario 
19. — Rusai paėmė austrų- 
vokiečių pozicijas pietvaka
riuos nuo Okna. Vokiečių 
mėginimai atsiimti jas ne-

.WASHINGTONAS, vasa
rio 19. —- Referendumu nu
balsuota sujungi daiktan or-

sė Washingtone išlei 
karną- paskelbimą:

Pasiuntinystė turi
i, ,

ston.
Pripažindami

politiką. žmonės

Vineta andai paskandino 26 
talkininkų pirklybinius lai 
v us.

pirmiau ji turi paduoti ša
lies gyventojų nubalsavimui, 
kad jie tartų, ar jie nori ka-

FRANCUZAMSSTOKA 
OFICIERIU.

keti teismo pabaudos $900 
naudai Iron Moulders unijos

\ AL. DARBO DEL 
MOTERŲ.

tumi i ant šalies kybanti de- • c
turi protestuoti

Auditorium svetainėj “Nau
jienos“ šventė 
vo metines
Žmonių, kai]) ir

• įsiveltų 
irėn, tai

imo lapkr. mėnesio praėju
siu metu. 

C 4.

kados, kuria taikminKai ai)-; va 
juosė Graikijos pakraščius. ■ vi: 
Tos pasekmės nepakenčia-; gi 
mos. Dešimts žmonių mirė >24

VZ V i A X O. XV V 1 1 J ,

vasario 19. — Valstijos se-

ant oficieriaus, ir jei išlai
kys, gaus tą ciną. x

Matyli, kad jie nori persi- 
mušti per vokiečių tranše-

šineriją kongresas, sakoma, 
paskirs didelę sumą pinigai 
pavartoti tą mašineriją, jei

aiderman us 
nuo 16 warados. Taipjau 

susilaikytų nuo paskelbimo ;(1 a(h K. G į Soc. Pa.

ninku ultimatumo priėmL 
C A

mo ir visų jame išdėstytu

amerikiečių, du kitu neutra
lių šalių, šeši anglų, vienas' 
franeuzų ir vienas japonų.

niečius ir linki “Naujie
noms“ kuogeriausio pasise- 

t kimo.

of Montreal pačiame smar- jj unija 
kūme.blikos akyveizdoj nupiešė 

puikų gamtos paveikslą. Ka 
lbėjo drg. P. Galskis, “Nau
jienų“ B-vės prezidentas ir 

; Socialistų Partijos kandida-
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Pirmas Lįet^ Dienraštis Amerikoje Pirštu Lithuąmięm Doity in America

mus

menų pabrangimų. Demonstra-WASHINGTONAS, vasa
rio 19. —Aplaikyta žinių, jo-

ration of Post Office Clerks 
ir Railway Postal Clerks. 
Naujoji organizacija pasL,

CINCINNATI, vasario 19 
— Nesenai susiroganizavu- 
si rašalo fabrikos darbinin
kų unija turi Trubelių.’ Kuo 
met fabrikas patyrė, jog da
rbininkai organizuojasi, jis

tis. Vėl paskelbta, kad dar
27 augštesniųjų ir žemes- J

TOPEKA, Kansas, vasa
rio 19. — Kansas valstijoje 
praėjusiais metais, mainose 
tapė užmušta 54 ypatos. Dvi
dešimt jų užmušta eksplio- 

vadins National Federation ’ zijoj, išlikusioj netoli Stone 
of Postal Employes. City.
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Wilr??' reikalauja su
teikti jam jfa'dgiati galios

“Naujieną“ 3-čios 
metinės sukak= 

t u vės

Graikijos gyventojai maitinasi 
žolėmis; miršta badu

milžiniškas protesto susirin
kimas Coliseume. Erdviu- 

Milicijai paliepta apleisti Mexikos parubežj erdviausioji sale, kurion pa

dvylikos tūkstančių žmo
nių, sprendžiame, kad ne 
tiktai musų jaunuolių gy
vastis ir musų medžiaginis 
turtas, bet taipgi ir musų 
gera valia ir tarptautinė 
užuojauta turi but brangi 

kad

inis nuo 4-tos warclos. Abu
du kalbėtojai aiškino, kaip 
svarbu darbininkams turėti 
savo atstovus miesto tary
boj, ypač šiuo laiku, kuomet 
taip įsivyravus kapitalistiš-

PARYŽIUS, vas. 19. — 
Francijoj stoka oficierių. 
Kad kaip nors papildžius ofi
cierių vietas, tapo išleistas 
įsakymas, jog kiekvienas ka
reivis po šešių mėnesių tar

LONDONAS, vas. 19. — 
Pranešimai iš Berlino, atė
jusieji vakar, p r i pažįsta
pasekmingu b u v u s ge
nerolo Haigh pulkų užpuola
mąjį judėjimą ant vokiečių 
tranšėjų aplink Miraumont, 
kur anglai paėmė vokiečių 
tranšėjas ir tvirtoves dviejų 

’ mylių fronte ir įsibriovė vi
sa mylia gilyn į jų pozicijas.

Milžiniškas susirin 
kimas.

laiką ir 
Bet d a- J 

REIKALAUJA 41 DARBO ‘ rbininkai visgi susiorgani* 
VALANDŲ SAVAITĖJ E. izuvo į uniją. Tuomet fabri

kas atleido juos iš darbo." 
Darbininkai, dirbantieji į Delei lokio kompanijos pa- 

prie kailių, naudojamų bra- sielgimo darbininkai- metė 
ngiems drabužiams siūti, ža- darbą. Kompanija laikosi

dusi apie 1.500 tokių, darbi-Į tangas, kad tik sulaužius dar 
ninku. Reikalaujama 44 da
rbo valandų i savaite. Dabar 
dirba 49 valandas.

čiai smarkią kampaniją tarp 
Streikas merginų, dirbančių toj pra- 
nuvys lės monės šakoj. Unijos orga- 
Clothing nizatoriai turi neblogą pa- 

Organizuojamo- 
gavo jau savo na

riams algų pakėlimą ir dar-

WHEELMING, W. Wa.- 
Motormanai ir konduktoriai.

1 ‘ VJiUl X UV.JV,

West Pen Traction kompa-

SALEM, Ore, vasario "j 
19. — Atstovai organizuoto
jo darbo ir farmerių-organu^ 
zacija šioj valstijoj išdirbo 
bendrą programą, už ku
ino i wk in ima kariaus vals- 4. C

grame tarpe kitko statoma 
ir šis punktas: Panaikini-

W. Va. mas įstatymų, draudžiančių 
įneštas pikietuoti streiku apimtas

P Er f R O G R A D A S, v asa r i o 
19. —Vokiečiai, apsirėdę 
baltais rubais, padarė už- 
puolimą ant rusų tranšėjų’ 
prie Kochave, pietvakariuos 
nuo Dinaburgo, ir priverto
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Mėsos neįpirkę;
Mintam vien tik ropių lapais, 

Kartais čiulpiant silkę!

Aš alkana su šeimyna — 
Manėm užkąst rostu;
Vyro veidžis po senovei 
Verčia misti tostu.

turi nenutilti.
Reikia kovot su pavojum 

kai jisai nebus visai praša 
lintas.

Tai buvo karš

Iš dolerio kėlės bulves
Pirkau blynams dėdei;

Gavau ČenČiaus. Juo teks misti
Lygi kitai pėdei. r

Buvau turguj pirkt ve 
Virt šeimynai piety, — 

Apvaikščiojusi bučcrnes 
Pirkau i ak nu kietu.

man linksma 
buvo, 

i... ir tt.

is, P. Stan-
J. Šliekis, J. 

po 10c. 
tariu

štiš — 65c.; Dr. Peutor, Dr 
Schencdeckcr, Dr. Pearson, Dr 
Benner, St. Jessy, P. Lekavičįus 
J. Viskupaitis, J. Janusaitis, O 
Balčiūniene, V. Pečiulis ir V 
Katilius 
ne 45c.;

NAUJIENOS
Littasmiann Daily News

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

Vžrhakomojl kaina 
EMcagoje — 

savaitėje

po 50c.; M . Onai tie 
Ta million is — 30c.

J. Povilionis
Kast. Aurila, A. Kuokslis, P. Su 
bonis, A. Janušauskas, J. Kalve 
nas, V. Žalis, J. Albinsky, J. Ru 
dzinskas, SI. Kastantinųvičius 
J. Lekavičius

ne, lai šausiu 
gas.

late ant lovos kojos 
kišo nosis prie pal 
uodegas, pastate, 
karčius ir pradėjo i

iš tiesų klerikalų do- 
. Aš nesuprantu tų 

musų žmonelių — kaip jie gali

Vasario 5 d. vietine rymo-ka 
tulikų susivienijimo kuopa su 
rengė prakalbas. Kalbėjo pas 
kilbusis klerikalų keikūnas Rač 
kus

diskas pliovones. Tas besami a 
t is keikėsi ka i 
Ir nei vienas

s dingo, nc- 
aš turėjau 
tik kyštelk 
nors mer- 

Nebuk

Bedorodama paršieną
Apzyjau daug šapų

Ncįkandus, pirkau puškę
Runkelinių lapų.

Labai retai galima pa temyli 
žinių musų laikraščiuose iš šios 
kolonijos lietuvių gyvenimo bei 
veikimo. Rodos, kad čia lietu
vių suvis nesama... Tuo gi. tar
pu lietuvių čid netaip jau ma

ha man pasisekė surinkti $23.60
Aukavo šie: I). Gudhičiutc 

$2; J. o. Mažeika, Z. Mažeikie
ne, A. Mažeika, J. šilingas, J, 
Milkus, Dr. Brody ir J. Michu- 
lis — po $1.00; O. Paliuliene, J. 
Abožorius — po 75c; Pr. Kuok-

ki reikalai, o tarptautines 
teisės principai, kaip skelbė 
jos valdžia, pertraukdama 
ryšius su Vokietija, tai ji tu
rėtų dabar tokiu pat bud u 
pasielgti ir su Anglija. O 
kadangi ji to nedaro ir ne
darys, tai aišku kiekvienam, 
jogei dalykas, del kurio Suv. 
Valstijos ėmė rengties į ka
rę, su tais teisės principais 
neturi nieko bendra. Prie
žastis Amerikos nesusiprati
mų su Vokietija yra šios ša
lies biznierių reikalai ir dau
giau niekas.

Ketinau šviežių kiaušiniu
Pirkt varduvėms Džono 

Bet nupirkau kukurūzų
Ir pyrago seno.

Liai jie pakreips kongresą 
savo pusėn. Atstovų buto 
nariai dar nepasidavė karės 
kurstytojų intekmei, ir nėra 
abejonės, kad svarbiausia to 
priežastis yra stiprus žmo
nių pasipriešinimas karei. 
Socialistų, darbo unijų ir ki
tų taikos šalininkų protestai 
padarė savo veikmę. Bet jie

šitas “mažos karės” pie
nas tečiaus yra pavojinga 
iliuzija (svajonė).

J a p o n i j os p avy z d ž i o žiū
rėti nėra ko. Ji mažai tėra 
užinteresuota Europos daly
kuose, todėl ji gali laikyties 
nuošaliai, tenkindamas) ky- 
nų plėšimu. Jos reikalai taip 
mažai priešinasi Vokietijos 

’reikalams, kad daugelis lai
kraščių šiandie atvirai pra
našauja tų dviejų šalių susi
tarimų tuoj po karės.

įmanydamas, 
neužprotestavo 
no tos neva

Nors man nuo dėdės kunigo 
buvo nei šilta nei šalta ir aš jį 
bučiau senai užmiršęs, vienok 
tie prikaišiojimai visados palai
kydavo jį mano atmintyj.

Vienų vasaros vakarų, kuomet

Pirmu Lietuvių Dienraštis Amsrikojo 
Laidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc 

’ * Kasdien, išskiriant nedėldienius

Vasario 12 d. čia surengta 
(kieno? d Red.) prakalbos. Kal
bėjo Dr. J. Bielskis. Kalbėjo vi
dutiniai. Aukų nuken tėju
siems del karės surinkta $34.85.

per išnešiotojus 12 
PaČtu siunčiant, 

Chlcagoje metams $6.00, pusei me- 
K1S.50.

Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00 
■basei mėty................................$3.00
■rims mėnesiams .............  $1.75
Dviem mėnesiam .................. $1.00
Kanadoje, metams .............. $6.00
■įropoję, metams .............. $7.00

Maniau pirkti vaikams Šiušius, 
Sau naujų sijonų;

... Bet nudriskę kriunam-ket*
“ kiam

“High living” šėtonų.

prasimanai ?.. Kad svetimi ne 
apkelia kalboms, tai pats lė 
vas... Ir kas čia jums prisisap

plauko džingoistams, užsi 
geidusiems ivelt Suv. Valsti 
jas į karę su Vokietiją.

Todėl reikia; nesiduot su
klaidint tų politikierių kal
bomis. Vietoje jų peršamos 
“mažos karės,” turi but rei
kalaujama, kad ši šalis ap
skritai nesileistų į kivirčus 
su Europos šalimi. Tolyn 
nuo jų — nuo “mažų” ir nuo 
“didelių” karių! Reikia sto
vėt už taiką kadir čia dar

Kuprevičius, 
J. Yurksbaitis 
Okulis, F. Ne 
kevičius, J. Yarns 
Paliulis, ir B. A.urita

Visiems aukavusiems 
širdingą ačiū. Mes aukavusie
ji; nesijausime del to nubiedne 
je, bei sušelptasis jausis sustip
rintu. J. Mažeika

P. S. Pin igą i-aukos pasiųs
ta tiesiai drg. V. Andriulcvičiui

P. M

— Tu, vaikeli, stovi ant pan 
ko bačkos: šiandie čia, o rvk , ' K,

gali buli karės s u kury j. Begi

tupia, pasistoja ant paskutinių 
kojų, vežimas nu trata ir palieka 
tik nusidriekusį dulkių vingį* 
Mes pakeliame kepures, pasako
me: “sudiev.“ Draugai pagau
na tai ir užtraukia:

Atsikėlė ir mama, sesers ir 
brolis. Papusryčiavome kalbė
dami apie kelionę ir kitus var
gus. Susirinko keletas art yna us
nių draugų. Padainavome sus
toję ratu. Štai ir vežimas. Ja
me sėdi apsiverkęs Kaziukas; 
du juodi arkliai; jo tėvas ir se
suo. Viskas sunešta vežimam 
Reikia skirties... Seserų akyse 
ašaros, brolis verkia, kaip ma
žas vaikas. Ateina ir mama pas 
vežimą. Jos ašaros net šokinė
damos rieda per raukšlėtus vei-

sakė, kad “pas tą kalbėtoją, 
tur-but, nevisi namie”-.. Bet 
tai ir viskas.

Gaila, kad musų žmonelės lei
džia save/nįtikinti tokiems abe
jotinos doros žmogiukams...

Parapijonas.

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

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

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

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

European countries, 1 year .. $7.00

Visiems aukautojams tariu 
širdingų ačiū. (Aukas priė
miau. T. L. Dundulis, L. š. F.

Kas kita Amerika. Jos 
padėjimas pasaulyje žymiam 
laipsnyje priklausys nuo to, 
kaip pasibaigs dabartinė 
karė Europoje. Jai nebus 
vistiek, kas paims viršų ir 
kas paliks viešpačiu ant ju
rų ir ant sausžemio. Taigi, 
kartą įsivėlus į karę, ji ne
galės susilaikyt nuo to, kad 
nepasistengus pakreipt visą 
karės bėgį tinkamon jai pu
sėn. “Maža karė” tuo budu 
bus tik pirmas žingsnis prie 
“didelės karės.”

Pasigirdo vieversio balselis, 
sučiulbo kili paukščiai, ir tai 
mane, dar labiau sugraudino. 
Mat aš iš skaitymo buvau prisi
statęs sau Ameriką vien tik du
rnų sukuriu, mašinų kaukimu ir 
sunkiu sunkiu (Virbu. Kad ne
parodžius Bemiškiams savo silp
numo nusišluosčiau ašaras, ap
verčiau priegalvę kitu šonu, nes 
šis šonas visas buvo šlapias, at
sikėliau, nusiprausiau šaltu šu
linio vandeniu, atsisėdau po lie
pa ir pradėjau švilpąųtiv

liepa vakarienę ir šnekučiavo 
mes apie karę rusų su japonai; 
ir mobilizavimą jaunų vyrų 
mano senos motinos nuriedėje 
dvi didelės ašaros per raukšlė 
lūs veidus. Atsidūsėjo ir pra 
bilo j mane:

kelbimas 
Vokietijo 
paniją 
minų Vokietija, Anglį 
kiši užkirsianti 
deninėms valtims kelia i At- 
lantiko vandenyną. Beto, ji 
nori paliuosuot savo karišką
jį laivyną nuo Vokietijos 
krantų saugojimo. Kada mi
nos uždarys išėjimą vokie
čių laivams į juras, tai Ang
lija galės savo šarvuočius ir 
drednautus suvartot kito
kiam darbui — visų-pirma, 
pirklybin ių la ivų lydė j im u i 
per vandenyną (kad apgy
nus juos nuo vokiečių sub- 
marinų).

Vokietijos krantų blokavi
mas minomis yra, žinoma, 
naudingas dalykas Anglijai. 
Bet tarptautinių teisių žvil
gsniu jisai yra nelegalis — 
taip-pat nelegalis, kaip voki
škoji submarinų blokada. 
Vienok šitas Anglijos žings
nis neiššaukė iki šiol jokio 
pasipiktinimo Amerikos 
spaudoje, ir veikiausia neiš
šauks. Nebus protestų ir 
karės grasinimų Anglijai. 
Kodėl? Todėl, kad Anglijos 
minos nekenks Suv. 
jų pirklybai. Ši sali 
ar taip dabar negali 
pirklybos su Vokietija 
glija jau nuo pat karės pra 
džios neleidžia Amerikos lai 
vų j Vokietijos uostus. Ame 
rikos pirkliams ta minų blo 
kada neturi reikšmės.

Jeigu Suv. Valstijoms iš

so ir Dalai 
dvdamas š «■

— O, dievulėliau! — sušuko 
galvą susiėmus, Agota ir išbė
go lauk.

—Imkite, vaikai, tą nedorėl. 
ir tarabanykite už kojų lauk! — 
suriko, senis.

Del kilų ekspensų, valgiui 
Nenupirkau nieko: . -y

Pasninką Dievo Duotas
daiktai*

Užtat nebus grieko...

Darbo 
nepergeriausios, 

sulyginus su

Ir Anglija apskelbė bloką 
dą. Pėtnyčioje jos valdži< 
paskelbė, kad šiaurinės ju 
ros vandens ties Vokietijo; 
krantu tapo prisėtos mino 
mis 
rgsti neutralių šalių laivt 
nuo tos naujos “pavojaus zj 
uos.” Laisva nuo minu na! c L 
ko tik dalis juros Danijos 
H oi a n cl i j oš pa k ra n t cm i s.

Daugelis buržuaziškųjų 
karės priešų atsidūrė kėbhv 
me padėjime.

Jie nenori, kad Amerika 
butų įvelta į pasaulio karę; 
jie bijo tokios karės, kadan
gi mato žmonyse didelį pasi
priešinimą.

Bet jie bijo kartu ir stot 
prieš prezidento politiką. Iš
imant nedidelę buržuaziškų
jų pacifistų (grieštų taikos 
šalininkų) saują, visi pasitu
rinčiųjų klesų politikieriai 
yra įsitikinę, kad jų pareiga 
kritiškoje valandoje būti
nai remti valdžią, — nors to
ji valdžia, anot drg. Londo
no, imtų galvoms vaikščioti.

Nenoras karės ir baimė 
diskredituot prezidentą ver
čia tuos politikierius jieškot 
išėjimo iš dabartinio krizi- 
so, siūlant tokį pieną, kad 
Suv. Valstijos, jeigu reikės 
kariauti, gintų tik savo rei
kalus ir nesidėtu su taikiniu- v
kais.

Vietoje dalyvavimo dide
lėje karėje, talkininkų pusė
je, jie, vadinasi, siūlo vesti 
mažą separatišką karę, pa
našią į tą, kurią šiandie veda

Pastaruoju laiku pradėjo vai 
kščioli po lietuvių stabas kaž 
koks agentėlis. Jisai įkalbinėji 
žmonėms pirkti lotus. Girdi 
dabar tam geriausias laikas
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Lietuviai veik išimtinai dir 
ba cukraus dirbtuvėse 
sąlygos

ra nepatenkinti dabartine Wilso- 
no politika, kuri traukia šalį į 
karę su Vokietija, tai tas agen
tėlis kiek drūtas stengiasi ap
gint Wilsona. Girdi, tai likrii- 
tikriausias darbininkų draugas 
ir lt. Apie k 
kalo bijolies 
nedaleis prii

Atstovų buto nariai visai 
neparodė tos vienybės ir en- 

1 tuziastiško pritarimo val
džios politikai, kuriais vi
suomet pasižymi parlamen
tai valstybių, pasiryžusių eit 
į karę. Vietoje vienybės ir 
entuziazmo buvo smarkus 
nuomonių susikirtimas ir aš
tri kritika. Net kapitalisti
nes spaudos korespondentai 
praneša, kad toje kritikoje 
labai svarbia role sulošė vie
nintelis socialistu atstovas v
kongrese, drg. Meyer Lon
don iš New Yorko.

Drg. London užreiškė, kad 
jisai yra griežtai priešingas 
karei. Jisai i dulkes sumu- c

še patriotų šukavimus apie 
pavojų neva gręsiantį šaliai 
iš Vokietijos pusės, ir paro-

ir išlupo lauk ilgą su sukne su
tvėrimą. Tasai raitėsi, slope 
veidą tarp delnų, šunes supuo
lė ir pradėjo drąskyti Ragas 
išgrūdo šunis lauk, vyrai palei
do jo kojas ir atsistojo prieš 
juos mano dėdė — kunigas.

Vyrai nuleido akis žemyn ir 
išdūlino pro duris. Ragas pa
lingavo galva, atsiduso ir aplei
do svirną. Kunigas taip-pat iš
kiūtino savais keliais. Kaip ku
ris jų mane apie mano dėdę ku
nigą, nežinau
po to pasklido įvairios kalbos a- 
pic mano dėdę kunigą.

Vieni sake, kad kunigas turė
jęs kokią lai ligą ir naktimis vai
kščiodavęs ir tokiu budu nety
čia įsigavęs pas Agotą Ragiutę į 
svirną. Kiti sake, kad kunigas 
norėjęs Agotą įšventinti į miny- 
škas. Buvo ir tokių, kur sakė: 
“Ką jus čia, vyručiai, akis svie
tui dumiate? Pasakykite teisy
bę: — paleistuvis, ir tiek.“

Aš jau Amerikoj. Keliones 
įspūdžių, manau neapsimoka ra
šyti ir varginti skaitytojus, nes 
kiekvienas tą gerai žino, ir ne
užsimoka kartoti tai, kas žino
ma ir be mano aprašymo. Taip 
pat nieko neminėsiu ir apie pra
džią darbo, bosus, gyvenimą, 
tame nieko nėra naujo ir mums, 
kaipo amerikiečiams labai žino
ma, Eisime vien prie mano dė
dės, kunigo, 
vaizdeli, todėl 

4 

pas mus ir i 
ma.

butų tiktai amunicijos fab
rikantų ir kitų pelno jieško- 
tojų interesuose. Triukšmin
gų aplodismentų atstovų bu
te iššaukė drg. Londono pas
taba, kad negalima laikyties 
seno patriotų obalsio “Sto
vėk su prezidentu,” kuomet 
prezidentas stovi ant galvos.

Bet ir didžiuma buržuaziš
kųjų kongresmanų • parodė, 
kad jie anaiptol nepritars 
kiekvienam Wilsono žings
niui 
padaryti savo politikoje link 
Vokietijos. Didžiumos kon
gresmanų nuomonė buvo to
kia, kad, jeigu ir prisieitų 
vartot ginklą prieš Vokieti
ją, tai tatai reikėtų daryt ne 
tam, kad pataimavus talki
ninkams, padedant jiems su- 
mušt centrales valstybes, o 
tiktai — kad apgynus Ame
rikos laivus nuo užpuldi
nėjimų.

Suprantama, kad šita nuo
monė yra gana neaiški, vie
nok, kaipo kongreso ūpo žen
klas, ji daug reiškia. Ji liu
dija, kad tiems elementams, 
kurie būtinai nori karės,

jonus prišoko, pagriebė uz 
kojų ir pradėjo tempti lauk, bet 
nevaliodamas, sušuko:

—Kriaučiau! Ko dabar sto
vi, kaip mėmė?... Eikš, padėk!

- -Beproti, ką darai?.. Mo
teriške... Žiūrėk, juodas sijo
nas! pastebėjo kriaučius.

—Moteriške, ne moteriškė: 
lupkite lauk! kam slepias? — 
rėkė Ragas.

Mes, youngstownieciai, pama
tę akroniečių ir kitų Penuos lie
tuvių draugų užuojautą drg. A- 
ndrulevičiui nutarėme irgi ne
atsilikti. Nes ir mums drg. V. 
A. nėra svetimas,. Taigi ir mes 
sumanėme parinkti drg. V. A.

As jau senai, mama, apie 
tai mistinu, bet vis nenoriu už
duoti jums širdies.

čia tečiaus turiu nusistebėti 
beloitiečių nesubrendimu. Da
lykas tame. Kuomet į čia buvo 
atvykęs p. Bulota, tai surinktą
sias aukas neduota jam, bet pa
tįs pasiuntė kur reikia. Tuo-gi 
tarpu atvykusiam klerikalų šu
lui be niekur nieko padavė su
rinktuosius pinigus, kad jis tei
ktųsi pasiųsti “kur reikia“... Ar 
jie nežino, kad klerikalų remia
mas fondas nuo kiekvieno do
lerio tris dešimtis centų pasilai
ko sau — dūmimui darbo žmo
nėms akių?

Naivus žmoneliai

lu... Bet žmonės tyli. Tyli ir 
kenčia. Kada jus atsibusite, iš
naudojamieji ir pavergtieji?

Panemun ietis?

bukite 
pana

šiais poneliais. Žiūrėkite kur 
dedate savo sunkiai uždirbtus 
pinigus! P. J. Latvenas.

žinau kur ir už tai 
atkentėti. Būdavo, 
pirštą prie kokios 
ginos, tuojau ir prikiša 
toks, kaip tavo dėde 1 
Arba, kas ką padarė, o aš pa 
klausdavau, kas ten tokio alsi 
tiko, gaudavau atsakymą: “Pa 
dare taip, kaip tavo dėdė kimi

važiuot? Nuo Baltrų Juozo ga
vau laišką: sakosi, neblogai gy
venąs Amerikoj. Kibą pas jį 
nikės ir važiuoti.

Nugi pas dėdę kunigą, 
pusbalsiai ištarė brolis-

— Ar nepaliausi su savo juo
kais? Kur reikia kalbeli apie 
dalykus, tai jist su savo štukoms 
įsimaišo, — subarė brolį 
ma.

—Man Jurgių Barbute 
kad po nedėlios išvažiuoja 
meriką Kaziukas, tai butų abiem 
smagiau važiuoti, ----- pastebėjo

Aukavo šios ypatos: P. Prane 
virius ir A- Drike po $2; J. Bin 
kūnas, L. Boliulė, J. 
nas, A. Juškevičius, I 
niutė, M. Alebis, V. Mataitis, O 
Jaknavičicnė, J_. Kumpauskas 
A. Šileika, J. Šileika, P. Lauri
naitis, J. Mjtkus, A. Alabavičius, 
J. šaulys, J. žemaitis ir R. Kru
čas i)O $1; P. Berukštis, K- Be- 
rukštienė, J. Matonis, D. Mato- 
nienė, B. Šileikiene po 50c; A. 
Kascianas, S. Kascianiene, J. 
Kučas ir J. Budris po 25c. Vi
so $25.00. Atėmus persiuntimer Užmokestis

Ar nežinai, pas ką jis va
žiuoja? paklausiau jos.

-—cakė tikrai nežinanti, bet 
turbūt pas Baltrų Juozą taipgi.

Netrukus viskas buvo sureng
ta kelionei. Rytoj išvažiuoja
me. Susirinko pulkelis jauni
mo. šoka, dainuoja ir links
minasi. iVeni duoda man įvai
rių dovanų, kili laimina, linki 
pasisekimo. Brolis patiesė ant 
stalo dešimtinę, viena sesuo po
rą dailių rankšluosčių, kita dvi 
pori pančekų.

Paskutine priėjo prie1 manęs 
sena motinėlė. Ji atnešė man 
net ketverius škaplierius- Nors 
aš su tai dalykais jau buvau per

inėtai at
gal, vienok motinos dovaną šir
dingai priėmiau.

Jaunimas išsiskirstė, visi šil
ini naši. Vieni duoda man jvai- 
migo, bet aš negalėjau užmigti: 
man rūpėjo kelionė, nauja, ne
pažįstama šalis, svetimi žmo
nės, fabrikai, j u r ė s ir 
kili nesmagumai. Man taip pa
sidarė graudu, kad jokiu budu 
negalėjau sulaikyti ašarų. Ypač 
man buvo sunku skirties nuo 
draugų, su kuriais mes pasida-( 
lindavomc knygomis, su kuriais 
mes susiėję, nors miglotai, vic-^ 
nok karštai kalbėjomės apie į 
permainas, naują rėdą ir revo-] 
liuciją Ašaros ritosi viena pas-

Ko. Ar as span
- Gal ir išliesų, senis apsisap

navo? - šnapštelėjo kriaučius.
— Misi i d y va i? — atsakė Jo

nas.
Ragas įėjo i vidų, paskui jį 

kriaučius su Jonu ir piemuo su 
rankomis uždegė žvakę ir pas- 

šunes pri- 
’čs, ištiesė 
ai p butai,
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$5 Specialiai $5 KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

SIH

KAS YRA TAIP, O KAS NE TAIP?
NAUJIENOS

1840 S. Halsted St Chicago, Illinois

SHpnas 
dervuotas 
Užkristas

prie ( 
po jos 
nuo h

GERA NAUJIENA 
DEL KANKINAMOJI

vyrai, m o 
ra tik 15c

Tiktai
Atminkite tai

(loma be D'
RUPTCRA

įneš norim darodyt 
u mokestis mažiau- 
las yra delko jus 

Mes k vie
ntisu už

lajų, nuo 
co (Meni

S. GORDON
1415 S. Halsted St., ChicMMu

—1447 So. 49th Ave., Cicero, Ill
Ciceriečiai, tai paskutinė proga, pre 

praleisti laiką ir pasilinksminti prieš 
Nepraleiskite jos! Visi, kas tik gyvas - 
terįs ir mergelės — atsilankykite! Ižai 
porai. Yra skiriama dovana $2.00 vertė 
lygiai 7:30 valandą vakaro.

Pajieškojimai giminiu 
Amerikoj.

Vyriškų Drapanų Dargenai
Nauji, ncRtimti, daryti am užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tu overkotų.

Visai mažai vartoti siutui ir over- 
koats , vert ės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0(i 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

Prieš Kaspines arba Pilvines Kirmėlės

Doctor Whitney 
505 So. State Street

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

vyrus g 
išinimo
riešo st ie.
irau ari

Namų Ofisas :

3323 S. Halsted Si
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

393. Uršulė Tyškevič, iš 
Lauk.sodos, nuo Zerėną, Telšių 
pa v., j ieško Tg. Tyškevičiaus 

miesto 
Mar-

361. — Katar. Ramanauskie
nė, iŠ Gadlevos, jieško Antano 
Ramanausko. Prašo pašalpos.

362. Ona Rinkeviče, iš

Nuo 10—12 pietij, Ir 
Telephone Canal 3110 
3412 S. Halsted st 
0 ryte, tiktai.

As esu gydę* 
dabar pranešu 
todų, kuriąs aš tikrai gvarantuoju 
duoti pageidaujamas pasekmes; Aš 
neimu nė vieno dolerio iki aš tikrai 
neišpildau savo žodžio ir sutarties. 
Jeigu jus turite syphilį (kraujo už- 
nuodijimą) bile privatišką ligą krau
ju užkrėstą arba dabar pūlius, Va
ricocele, Silpną pūslę arba inkstų 
ligą ąrba jei jus esate notas žmogus, 
kas turėtumėt būti, tuokart leiskite 
man parodyti jums ką aš galių pa
daryti. Būti išgydytu, taigi neati
dėliokite, pamatykit mane tuojaus. 
Mano ofiso valandos yra nuo 9 ry
to iki 8 vai. vakaro.

Patarimai dykai. UžkvieČiu alsi-

Dr. M.Stupnkkl
8109 So. Morgą* SL, Chicago. 
VALANDOS: nuo 8 Iki 11 11- 
ryto, nuo S iki I vakare.

Ona Žukauskas, nuo 
jieško Prano Sukaus- 

Maha-

505 So.
State gat 
kam. Congress g

Prezidentas,
Atdaras: I’anedėliais, Ketvertais ir 

Suimtomis iki <8:30 vai. vakare.
DR. SCHNEIDER
3 W. 17 gtv. kam. Ashland 
p., antras augštas, Chicago.

38 L Marijona 
BalabaukšiŲ, įieško 
bio (Vander

eveskio m? 
Dienine ir MARYKIA Vakarinė! AVlVillUl

Čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradines 
Ilgi aukščiausiai, teipgl Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiA 
Ekonomijos, Knygvedystės.Daillaraščio, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tL Čia gal) 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL b 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.
3106 So. Halsted SL.Chica.fo

gydau tuojaus.
RAMATIZMAS

391. Pov. ir Barb. Stra- 
kauskai, iš Rietavo, jieško duk- 
tres Amelijos Strakauskaites 
(Cleveland, Ohio, 5205 Arnold

MAGNETIC COMB CO., 
422 Island ave., Rockford, Ill

372. Marijona Savickienė 
su dukterų, iš Vladislavovo 
(Sainborski strasse, 8), jieško 
sunaus (ar žento?), Stan. An- 
driusaičio (Wanamie, Pa.) ir 
prašo pašalpos.

373. — Marcijonas Sardecki, 
iš Jokūbavo, nuo Kretingos, jie
ško Kastanto Sardeckio (oeran- 
ton, Pa., 1726 - gatvė neišskai
toma) ; prašo pašalpos.

Delko mes tik per vieną sa
vaitę pardavėme 5,000 šukų? 
Dėlto, kad nieko paprastesnio, 
geresnio ir naudingesnio del 
išnaikinimo pleiskanų ir sus
tabdymo plaukų slinkimo ne
gali būti. Jeigu tavo galvoje 
randasi pleiskanų, tai nelauk 
kol galva nupliks, bet tuojaus 
pradėk šukuoti su Magnetiš
kom šukom. Kaina 25c ir 50c.

Siųskite tik pinigais, nes 
štampų mes neturime jau kur 
dėti.

‘‘Tėvynės” Redakcija guvo iŠ 
vokiečių užimtos Lietuvos dau
gybę laiškų, adresuotų gyvenan
tiems Amerikoje giminėms ii 
pažįstamiems. Žemiau išspaus
diname tuos giminių pajieškoji- 
mus. Tie, kuriems tie laiškai 
priklauso, kreipkitės į “Tėvy
nes** Redaktorių V. K. Račkaus
ką, 307 W- 30th st.. New York, 
N, Y., nu rodydami laiško nunie-

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų karpo patyręs gydytojas, chirur
gas ir nkušeris.

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

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

VALANDOS
6—-8 vakarais.
Gyvenimas

Valandos: 8

TIME — thats ai) 
If you follow our instruc- 

2 able to speak 
correct Iv and

Akis išegzaminuojarn dykai
\ Gyvenimas yra tuščias

kuomet pranyksta re- 
gėjiinas.

j&" Mes vartojame page- 
įLf Hutą Ophthalmometer 

Ypatinga doma atkrei- 
piama i vaikus.

Valandos: Nuo 9 ryto iki • vakar*: 3*4*11* 
Mis nuo 10 iki 12 diens*.

9. ASHLAND AV£.. kampa* <7 Su.

Ml 
k JOSEPH C. WOLON 
• LIETUVIS ADVOKATAS
X Ruimas 902-9V4 National Lif« 
K 29 So. La Hall* BL, Chicago, HL 
Q Tel. Central 48(0-4191. Atdara: Utar- 
A ninko, kotvergo ir subatow vakarais uua 
V 4 iki 8 va), vakare, po numeriu: 
O 1BI« MILWAUKEE AVM., Chkaf«. III. 
A Tek Humboldt M.

Nuo
Kraujo
Ligų

Vartoja teisingų 1-mos, 2-ros ir 3-ėios sta 
dijos ; be skausmo; tikros pasekmės.

PRIVATIŠKOS LIGOS šlapinimosi kanalo ii 
įvairių keblumų tekę 

uždegimo pūslės, ai

PASKUTINĖ PROGA!
PUIKUS PASILINKSMINIMO VAKARAS 

UET. PILIEČIŲ NEPRIGULMINGAS KLIUDĄS
Rengia puiku 

PASILINKSMINIMO VAKARĄ 
UTARNINKE, VASARIO 20 d., 1917

Juozo Rinkevičiaus (Roosilar, 
Pa., Box III). Prašo sušelpti.

364- Ona, Marijona, Jonas 
ir Kazimieras Rusteikai, iš Gir
tavo, jieško Jono Rusteika (732

Kazimieras Gugis
A n V O K A T A S

t 'c.td ws(>/< ms reikalus, kaip k r i mina l iškilose 
taip ir civiliškuose (eismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popic ras.

Miesto Ofisas:

127 N Dearborn St. 
1111-13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

Lietuvių H. D. Ratelis
Atsibus

UTARN1NKO VAK., VASARIO 20 DIENA, 1017.
COLUMBIA SVET., kertė 48. ir Paulina gat.
Pradžia 7 v. vak. Tikietas 25c.—Lietuvaitėms dykai

Todėl nepraleiskite progos, nes tai paskutinis šo
kis lig velykų. Muziku I. E. Makar. '

Stirbienė, iš 
Juozo Stir- 

rift, Pa., Box 381). 
385. - Adomas šeštokas, iš

Vikšnelių (Kr. Kuschany, Feld- 
posl 1/5), jieško Stanislovo 

Simpson sir., 
Kaso, jog rui-

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

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

YOl’R SPARE 
wt 
tions you will soon bt 
and write English 
fluently which will be a source of 
pride for yourself and envy to your 
friends. Write for particulars be
fore vou forget.

AMERICAN SCHOOL 
OF LANGUAGES 

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

Šaravų, j ieško savo vyro Kazį 
mgero Rainevičiaus (Forest Ci 
ty, l*a., Box 701). Rašo: “Sun 
ku gj’N’mti, tėvas serga; duol 
kiek, gali pinigų; rašyk greičiau 
šia...” 

3(U)

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
KUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdaius. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dienų arba vakarais 
del jūsų parankumo. Už $10 
išmoki name jus si u t visokius 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

ikia 
prašome pagt'lbėli; aš 

1 krtikiu; duokite' žinia

376. Valerija Saunora, iš 
Kražių, jieško Juozo Saunoro 
(Rochester, N. Y., 137 WT'oger 
str.) ; prašo pašalpos.

377. Sadovska, iš Kauno 
(Moskau strasse, No. 28), jieško 
P. Chomentovskio (Manchester, 
N. H., 157 Merrimock). Rašo, 
iou 3 d. Ljueužės, 1916 m. nasi-

3)80. Ona Selickienė, iš Ki 
tinges, Tauben strasse 
sko Juozo Setickio ( 
kio). 3358 Auburn a

.’5 rus per 20 metų ii 
a r lojimą Naujų Me
tikiai 

imas

Dr. Burgess
122 So. State St.

Priešai ■!'Siegel Cooper and Co.

čia galima gauti pirmus Auks< 
Mortgages. taipgi Aukso Mortgu 
ges Romius po 8100.00 ir 8500.00.

Šis bankas \ ra .dsakančiausis Lie

M« tarini* didlinuBlim 
ir geriRUsiuM kirpimo— 
designing ir thivimo nky- 
rlu.% >kur mffl suteiksime 
prnktiAkii patyrimu kuo
met jų# mokysit&B.

Elektra varomos mali- 
nos musų niuvimo sky- 
r iuone.

,Tų« e*«ta u<k*viečiami 
aplankyti ir pamatyti 
musų mokyklą bile lai

ku — di«n« Ir vakarai* ir gauti «p«cialilkai 
pigių kaina laike Šio meiienio.

Petram,* daromo* pagal Jųsų mier< — bile 
stailža arba dydžio, ii bila madų knygo».

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KA8NICKA, principai**, 
118 N. La Salle St. KambaryB>416-4X7 

Prieš City Hali

370. Ona Sida 
Liudvinavo, jieško A 
Čtaus (Montreal, Cai

382. Jonas Sienkevicius 
Kauno (Dardanellenziiig N. 
įieško Juozo Martinaičio (? 
Kess Rocks, Pa.), 
šomu pagelbėti pade

COMPANY
4G 17 So. Halsted Street, 

Kampas 17-tos gtv., 2-ras augštas 
Telephone Drover 2116.

371. Elzbieta šalčius, i; 
šancų (Frucht Strasse, l), jieš 
ko Kazimiero šalčiaus (Miners 
viliu, Pa.); prašo sušelpti.

375. Marija Sakreskienė, i: 
Kudeikių, nuo Kelmės, jieško F 
Knyzelio (2203 5th Ave., Pilis 
burgh, Pa.). Rašo, jog FJeono 
ra mirė.

ydonia be peilio 
laiko.
? ištarimo arba 
>a sutrukusių gj

365. Jonas Rudaitis, iš Po- 
idoniu. įieško Leono Rudaičio

prašo pašalpos.
387. Skolastika Spikier 

Kuršėnų, įieško Jurgio Spil

oro
ĮTAISYTAS iš formalus- 
recepto; .suteikto išinintin 
gu Egypto zokouinku,

iilija Rubaževski, i: 
nuo Vilkmergės 

jieško savo vyro Kazimiero Ru 
baževskio (McDonald, Pa.. Bo? 
šOO, Washington Co.).

3ę7. Felik. Steponaviče, h 
Raseinių, jieško .Antano Step he 
nt (Scranton, Pa-); prašo pašai 
jh>s ir i'ašo, jog molina mirė.

368. Vincenta Stadalnikie- 
nė, iš Bingelės, nuo Merečo, jieš 
ko Adolfo Stadalniko (Brau 
ford, Conn., Box 1).

369. Elena Steponavičienė 
iš PluJ<ių, nuo Panevėžio, jieškt 
Benedikto Steponavičiaus (Du 
cktown, Tenn., Box 1 13).

Phon«: Yard* 4M1T

Or. U.K. Blumenthal

TURĖKITE 
PINIGŲ 
JįjLS galite juos turėti. Kiekvienas 

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

pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del StocJkyardų 

šaiHTs ir dirbtuvės darbininkų, ge- 
lezinkidio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma į 5 
minutes.

Paskola ant rakandų — i 2 va
landas. *

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimų, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimu. Mes 
nepaisome ką 
jus uždedate, 
jums kad mus 
šia mieste, 
turite veikti su mumis, 
čiame jus pasiteirauti

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ ?

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

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

įlankos, priklausančios 
cagos Clearing House yru 
sargia priežiūra. Laikas 
bent s\ kį į metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, fron
dai, mortgage) ir kilos apsaugos per- 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygos 
ištirtos. 'Liktai tikra apsaugos ver
tę gali but knygose parodyta. Abejo
tina tvarka arba atsargmnias-, yra 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nusto
ja savo Clearing House teisių, tas 
\ ra ženklas, jos abejotino stovio.

Tiktai Ivirėiausios ir saugiausios 
bankos gali but Clearing House na-

371. Marijona šidlauskie 
nė, iš Vladislavovo, jieško Vince 
Šidlausko (PoAvell River, Can 
Box 3). Rašo: “Mums labai re i 
kia pinigų pašalpos, esame la 
Imu pavargę, prašomi* pagelbe

tinime musu pranešimus.

LOCAL LOAN

Daug krutančių vyrų ir mo
terų negauna pagelbos. Ko
dėl? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo sluckinčs kirmė
lės, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkinūs 
kirmėlės.

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

jimas atminties, galvos skau
dėjimas. apkvaitimas, lakioji- 
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerkles, rakštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, zvimbi
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, mnrmlenimo ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
kimus, nuovargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir tt.

Jeigu jus esate kankinamas 
stuČkinės kirmėles, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinėjimu vaistų del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkinūs kir
mėles į keletą valandų, be jo 
kio jautimo bei sugaišimo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

Ateik be atidėliojimo. 
PASITARIMAS VISAI DYKAI 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 v. 
vakare. Nedvliomis 9 iki 12 d.

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

Chicago, Ill.

Tūkstančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok palįs 
apie tai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kitų ligų ir 
lodei negali išsigyd\ti. ....

Jei kaspininę kirmėle \ ra žmogaus pilve, lai geriausiai parodo 
glėvetos išmetos, paeinančios iš kaspininės kirmėlės dalies.

Žmones sergą tąją baisia liga, paprastai jaučia didelį skaudėji
mą pilve; jiems rodosi, tartum kas iš viduriu slenka augŠtyn į gerk
le, verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšlinė žarna, neturi noro 
valgyti, naktimis negali užmigti, jaučia didelį nusilpnėjimą, kar
iais labai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurių sukietijimai, .gal
vos skaudėjimą, spingimą ausyse, taip-jau skaudėjimą po krutino.

Daugelyj atvejų įvyksta nervų suirimai, kraujaphidis pas mo
teris, nereguliariškumas andrapanių, traukymas ir pagalios bai
siausia liga •— nuomirulis.

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

£ 4- » f 1332 Milwaukee Avenue
m JI V ja. X JL Inėjimas nuo Ellen Street

Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare, 
nedėliomis ir šventėmis, nuo 9 ryto iki 12 pietų.

rio
Boleslovas mirė; prašo pašalpos 

Jokūbas Šulcas, iš Se- 
Alytaus, jieško II. šul 
phis, Tenn.). Rašo 

jot; mirė levas ir brolis Leonas
389. Ona Sukovsky, iš Va 

luliškiu, nuo Panudėlio jieške 
Felikso Sukovskio (SI. Charles 
III., 105 W. Main Str.). Pru 
pinigų; nori važiuoti į Anieril

390. Zuzana Smiskienū, 
Matuševskos kaimo, Gardino 
įif'ško Tado Ruduko (Provide

mirė tėvas.
378. Petras ir Petronėlė Ša

tkauskai, iš Sameliškių, nuo 
Kaišedarų, jieško Prano Pynelio 
(East Chicago, Indiana, 121 
1 19th St.). Prašo pašalpos.

329. Julija Sereikienė (Se- 
Kuršėnu, Bahnhof c
jieško Juozo Zmi- 

jevskio (Rivervtlk 
7 1); rašo: “Mum

Aš nenanuau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo si>eciališku- 
mo ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa
tyrimas padengia laika dauge
lio metų, gydyme vyriški! li
gų, kurios suteikia man daug 
pirmybės.

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

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darodymas. Kuomet dėkingas 
ligonis snk\s jums, kad aš jj 
išgydžiau, jus žinosite, kad aš 
išgydžiau. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite ^avo ligas. 
Pasitarimas dykai. Valandos:

apgarsinimas yra geras už $5.00 
bile kurso imamo šiame menes- 

syje Musų Mokykloje.
/*% Musų statom* Ir ypatUL
V»/f V-7 kas mokinimas padarys 
JufoK 1°* *in°va « trump* lai-

WALTER F. SOMMIERS 
ADVOKATAS 

RECTOR RU1LDIN®
7» W. Monroe Ht., K**m X«07

Chicago, Dl.
Phones Central C107 Ir «!•«

riais.
The Chicago Clearing House prie

žiūros užmanymas tapo įvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka 

nesubankrut ijo., Reikalui esant, 
Clearing House bankos ateinu vie
na kitai su pagrlba.

The American State Rank pnklau
so prie CJiicagos (deal ing House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi jos 
teisėmi ir išduoda penkias pilnas at
skaitas į metus.

Ji taipgi \ i'a po valstijos prieŽiii- 
ra. \ ra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas metą išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankinei Valdybai Illinois 
Valstijos.

Pinigai 
išmokami 
vimo.

negali įsv 
printaisai 
įrengimo 
Kraujo 

lengia man ju.’ų tikrą 
ibii'iu gydyti I 

Jun'.s 
ulistą 
iali'ta 
kokią jus

DR. C H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk eievaterj. Karnt>ary» 1Z1. 
Prieš North American Cafe.

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

< t O I O? t A

I Užgavėnių Balius |

Specialistas ir jo vėliausios Eur. metodas 
gydyti, ateikite nas 
, Radio-Scope Rag- 
Bacteriologiška la- 
Egzamlnacija ati- 
ligą ir jei aš ap- 

ą. jąsy sveikata ir 
žinia. Ateikit paa 

• ne prie iinituotojų, 
neklaus jus, kur jums 

ligą turite, bet jis 
j apžiūrėjimo.

jimo šlapumo, 
visai išgydysiu
NUSILPNK.TE VYRAI: Ar Jums stokuoja li- 

nksmumo, energijos 
ir gyvumo, kuriuos gamta suteikė kiekvienam 
vyrui, ar jus prarandate savo spėką, ar jus <*- 
sate sutingę, silpnos atminties ir esate ner
vuotis? Jeigu taip, tai pa. imatykit su ma 
nint tuojaus.
PŪSLĖS ir inksl

■ ' a r j us
turite skausmą k 
šlapinimosi 
ku budu 
RECTAI

litro*, retas šlapinimasi — 
s trukdo laike miego, ai 
moję ir strėnose. Visa: 
gydau savo systematic

vijose jo formose kaip sutini 
mo arba sustingimo sąnariu

mano gydymu.

kcl ); prašo pagewos ir 
jo# levas jau antri metai 
ser#a.

(Bus daugiau).

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
Uun rplinio pilio ir ž.imu, ger- 

J kl*5 rk<aulč}iįso, dusulio, galvos 
W-jr skaoib-jario, vištoj lino apetito, 
R R šalčio galio'.’, rct.. ei t., Sutai- 
||somas išdirbėjo labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
ir ištikimo draugo šeimy- 
i.aiidojamo visame pasau- 
per pu>t> šimtmečio -25'.'. 
Kinkutę viso e aptieko.se, 

arba galite užsisakyti tiesiai iš 
: F. AD. RICHTER * CO. 
74-—80 Washington Street. New York.

<as.
ona Sielius, iš 

Pasaftoiiie Nowc, jieško Jono 
Mockaus (255 Walla sir..

aptieko.se


Pranešimai
t:

Reikalavimai

RYŽIAI

12nd1102

PRANEŠIMAS

DYKAI

PRANEŠIMAS

nūs i menesi

Pajieškojimai Dr. W. YUSZKIEWICZ

Pardavimui
AKIŲ

linini

MILDA TEATRAS

DARBAS JONIKAITIS

n*MBB*Maiaaaa"BaaBa*B jt' 

DAKTARAS^ ■ WISSIG,
gyvena

1840 So. Halsted St

ŽODIS JANITORIAMS DARIU
NINKAMS IR DARBININKĖMS

1644
1836
26J2
1217
1832
1818

1371
2054
1045
1510
2830

Specialistas moterlikų 
vyriškų Ir valkų ligų

Americankbool 
oi Languages

Jeigu 
Jeigu

Suareštuokite
Šituos Vagis

A»*rH'*nlW»

lanke*, suly- 
Hnk su bent 
tokia, % e'1

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

Dr. A. I. EPSTEIN
GYDVTOJASirCHIRIRGAS

WEST RIDE
Milwaukee Av
Milwaukee Av
Milwaukee Av 

W. Madison St 
W. Madison St

W. Chicago Av 
Blue Island Av 
W. Norn» Av.
S. H*Ued St
S. I’^uated HL
W. 12th St

X TELEPHONE YARDS 2721 $

I DR
X MEDIKAS IR CHIRURGAS

res 11:
2723 W. Madison St

ARBATA
Priimnlau- 

»ia, Gvaran- j| f 
luotą, vertė* fl I 
0c p areidoo « •

Geriausios 
rųiies, 10c ve 
les, parsi
duoda ui ..

PARSIDUODA 1 
volkeisis verias 200 
dolerių už 85 dol. 
Šowkcisai 4 po de
šimts pėdų ilgumo 
(plaid glass) storas 
stiklas. Pečius na
ujas, vertas 50 dol. 
dabar už 20 dolerių. 
Taipgi parsiduoda 
namų rakandai, ve
rtes 300 dol. už 100

dung vagonų bulvių. 
Žaslius delei laukiama 
bnl viii.

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

Specialifikai gydo liga* pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, uinuodijimą kraujo, 
ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gorhdMfc 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 4Ha kr 
persitikrinkite, I " 
tūkstančius ligonių 

OFISO VALANDOS 
1900 BLUE ISLAND AVE

progresyvus vyras, 
į ienas", ‘’Keleivį" 
Moteris irgi laisvu

Marijampolės pimdo
* antališkių kai 

Kas jį žino- 
b tįsiu d e

PARSIDUODA groserne lietuvių 
slavų apgyvento | vietoj. Senai iš- 
’ ‘ vieta. In ėjimas iš dviejų ga- 

Parsiduoda iš priežasties ski
lsi ninku. Atsišaukite šiuo 
'622 So. Halsted St. f

Prirenka visiem*

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

vodevilius ir paveikslai
V f) d e v i 1 i a u s Po r n ta i n a: 

Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 
Paprastomis dienomis pirmas flora 

10c, Balkonas 5c.;
Subatos vakarais ir nedaliomis pii 

ruas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 32-ra GATVE.

PAJIjEšKAU Juozapo Juškos 
valkų gub 
Kvietkiškių gminos, K 
nVo; gyvena Anglijoje 
te meldžiu pranešti man, 
kinga. Jo sesuo 

Marijona Juškaite
1329 N. Lincoln st., Chicago, Ill

NAUJIENOS, Chicago, DI

T 3337 So. Morgan St., Chicago
T Kertė 88-čio Pl. ir Morgan St

$20. Karpctas $10. Komodos, bra- 
sinCs lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas už pirmo pa
siūlymų; $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. Ill.

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

“VIELKA POLONI J A”
1449 W. Division St., Chicago.

Dr. J. Van Pa i ng
Vyru Chroniškos Ligos

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Poplerot 

CARR BROS. WRECKING CO.
3OO3-3O39 S. Halsted St., Chicago, IU

Elektriška Dingnoza ir Gydymas
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandenėta medega slaptom Ilgom

2059 W. MADISON ST., kampu
Hoync Avė., virš aptieko*

2622 West 38th St., 8-7-7 kamba
rių fialai, mūrinis pamatas, maudy
nes, gezas, ištaisytos gatvės, gera 
randa, $576 kas metai. Kaina $4400. 
Apie $1000 reikalaujama. 
McDONNELL, 2630 W* 381h St.

Ofisas ir Gyvenimą*»
3600 S. Halsted St., kamp 36 it
Ofisas atdarus iki 18 vai. ryto, 1—1 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4874

Laikrodininko 3 benčitii ir visokių 
“treis” šowtkeisų.

Pasiskubinkite ateiti, nes aš už tai 
taip pigiai parduodu, kad man reik 
mokėti randa. Aš buvau pirkęs ant
rą štorą auksinių daiktų, bet kada 
ugi man buvo neparanku du Storu 
turėt, taigi dabartės didžiumą turiu 
parduoti. Atsišaukite j laikrodžių 
štorą — P. Millcrio, 2256 W. 22 St., 
Chicago, Ill.

įvyks įvyks panedelyje, vasario 
19 d., 8 vai. vakaro, M. Melda- 
žio svetainėje, 2212 W. 23 PI.

Visi lošėjai, nepamirškite at
silankyti paskirtu laiku.

A. Ambrazevičius.

lenkų <
davimo:
vi čia u.s

Dabai
Ii šio

Reikale atsišaukite
J. W

PARSIDUODA saliunas labai pi
giai, tirštai lietuvių, lenkų apgyven- 
toj vietoj. Jeigu norite gero saliu- 
no už pigią kainą, atsišaukite šiuo 
adresu: 1701 S. Ruble St.

Pajieškau savo dėdės, Juozo Dro
selio ir Prano Smigclskio, abudu pa
eina iš Kauno gub. ir pavieto, Ma
niškio kaimo ir parapijos; trįs me
lai algai gyveno Rockforde, 111. tu- 
’■iu svarbų reikalą. Prašau atsi
šauki šiuo adr.: Vladas Mickevičius 
728 Liberty St r., Chicago, Ill

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuram 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

1 prie automobiliu taisymų
1 prie spaustuvės darbų
2 mašinistų
10 prie karų taisymų1
6 molderių
2 prie geležies darbų
1 dažų dirbtuvėj
1 inžinieriaus
1 stiklo dirbtuvėj
1 skardžiaus
4 karų dirbtuvėj.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie jvairių- 
ivairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

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

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

EXTRA BARGENAS. Parsiduoda 
seklyčios rakandai už pusę kaiflos, 
setas $140, parduosiu tik už $70 ir 11. 
Turi but parduota į 10 dienų. Par

davimo priežastis — nėra vietos 
kur padėt. Del platesnių žinių krei
pkitės šiuo adresu: 4832 W. 141h St. 
Cicero, I1L, Klausk M. A. Gobcris.

Tel. Drover 7041

Dr. C. Z. Vežei ia
LIETUVYS DENTIJTA

balandom nuo I ryto iki I Hfe 
Nedėliomii pagal ■wtarim%

4712 So. Ashland Ava.
arti 47-toi gaivia.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison SU Chicago, Hl.

■Drangai ir draugės, nesidiu 
icit save suvedizioti, bukit tvii 
ti iki galui, nes labai greitu lai

įima pirmą 
š ieno mėnesio, 8 v 

ro, K. Dulkaus svetair 
S. Morgan st.

arba
a ir B. Ass’n No. 1.
st., arti 33-čios gatvės 
ubą petnyčios vakarais

Keistuto I
3251 Liūne :

Ketvergi) i
8 valandą. Yards 2716

PARSIDUODA pigiai greitu laiku 
del dviejų kambarių rakandai; krei
pkitės vakarais nuo 
antrų lubų.
1329 N. Lincoln si

ziaus repeucijo 
utarninke, vasario 20 d 

M. Meldažio svetainėj, 2212 W

reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje 
paslaptingas ligas “ \ ‘
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metą ir tioAi 
"“į. Patarimas dykai.

nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedaliomis iki 11 
kampas 19-to* gaL, viršuj Banko*

CASARGA.—Draugiją pranešimu# skelbiamo 
■» ažinokcsties. Pranešimai betgi turi but 
riduoiiarni iš vakaro, laiškeliu arba telefonu- 
■rfduoti tą pačią dieną, kada apausdinaman 
loiurnšHs, nebegali but įdėti. — “Naujieną’' 
«ImO

Tau nkauda akys, 
skaitant raides susibėga j krūva 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių, 

tau skauda akys skaitant arba ou» 
reikalingas akinių.

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, Kuris lun u> >»- 
tyrimo Sv. Vaitpkaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig lu-w fe* 
•kiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina

JOHN J. SMEJJANA
ZkJkixi OpecitUiotaa* 
reMYKiT mano užkasa

1OO1 SOUTH AVĖ
Kampu* 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekoa 2-rw aaamaiu 
Valandoj*: nuo u rvto iki V va. Nedėliomis nuo B nito iki 12 4i«na 

Tel. Canal 5335

šioj Knre.i jie savo žiaurumu 
taip jau atsižymėjo, kaip ir kul
tūra. Todėl, girdi, aš mvliu 
Inos griešninkus 
bet neapkenčiu ju darbus

. .PARSIDUODA FOTOGRAFIJŲ 
DIRBTUVĖ

Lietuvių apgyventoje vieloje. Riz 
nis išdirbtas nuo senai. Galima j 
eiti su lengvom išlygom. Pardavė 
mo priežastis — nesupratimas biz 
nio. K. Jamontas,
1840 So. Halsted SI., Chicago, 111

R1H KAITAU JU dviejų kriaučių
prie siuvimo naujų ir taisyn.o senų. 
Atsišaukite greitai šiuo adresu: 
JOHN B. POTELIUNAS, Phone 1461 
105 Milwaukee Ave., Kenosha, Wis.

LIETUVIfiKAB AKIŲ GYDYTOJAI 
Knis turi »kaudančia* arba ailpnaa ahda, A 
galvot skaudėjimą, atailankykita dm MMM 

Dr. W. Yuszkiewics 
IKS Milwaukea Ava.

Valandos: Nuo 9 ryto iki • takiar*. 
Ncdėliomis nuo 9 ryto iki 1 po plot*.

VAKARAS NAUDAI DEL KA 
KĖS NUKETĖJUSIŲ 

LIETUVOJ.

PARSIDUODA — Halsted Street 
Bargenas, medinis namas ir 3 fialai, 
didelis tvartas, 25 pėdų pločio, ren- 
dos neša $504 j metus; — mūrinis 
4 fialų už pigią kainą, Halsted gal., 
arti 32-ros, rendos $540 j mens, šie 
yra didžiausi pigumai ant Halsted 
gatvės. Patirkite.

E. E. Feeney, 
3108 Wallace st., Chicago, Ill.

nuėjo atsi 
kin su pi 
\soehici jo:

, Draugai drabinin kai ir drau- 
ges darbininkės'', greit sukaks 
dvi.savaitė kaip mes kovojam 
su bosais už didesni duonos ka- U v
snį ir geresnes darbo sąlygas. 
Mes nebuvom gerai snsiorgani-

80 akrų farma Indiana valstijoj, 
tik 60 mylių 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 kiti visi puikus reikalin
gi trobesiai, raudonai malevoti. 6 
karvės, 4 arkliai, 4 priaugantis ver
šiai, visos reikalingos mašinos ir pa
darai, kas tik reikia prie faunos.
150 vištų. Pardavimo priežastis—■ 
senatve. Savininkas išgyveno čia 20 
melų. Parsiduoda labai pigiai ant 
išmokėjimų arba mainytų ant savas
ties Chicagoj. Del platesnių žinių 
rašykite šiuo adresu:

(’has. Urnich,
151 W. Randolph st., Chicago, Ill.

Bl G. Glaser
Praktikuoja 25 metai. 

Gyvenimas ir Ofisais 
8149 S. Morgan St., kertė 32 

Chicago, 11).
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

Telephone Yards 687

iipie vokiečius apskritai, o ji 
kultūra ypač išsireiškė, jog vo 
kiečiai kultūros žvilgsniu užimi 
pirmą vietą pasaulyj. Tečiau

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
OpecialistaM Moterišką, Vyrišką, Vaiką 

ir visą chronišką lirą.
Valančio*. 10—1) ryto, 4—5 po pietą, *—* 
karo. NedčliomiB 10—1 po pietą
3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

NORTH BUMB 
4t t W. mvk»i«i 
720 W. NortA A*. 
2640 Linco!a Aą>r 
8244 Lincoln Aw 
1411 N. Olwrk

kimi', kad niekas neitu streil 
laužianti, o užtikrinu, jog stre 
k:i laimėsime.

ATPIGS BULVES.
Wis’onsino valstijos ukinin-
i žada pristatyti Cbicagon

Los prie*-
a t pigimo

PARSIDUODA lotas 41-mo ii 
Maplewood 25x125; visi inlaisvmai 
$300.00.

Valandos: 7—9 vak. nedold

---------------------------------------------tvių
G ar s inkis “Naujienose” :Pi

Dar kurt
vienybėje; kožną rytą ir vaka 

eikime ant pikietų ir saugo

my yra rašoma a[)ie įvairiu 
giją ir kliubu seikimą. To- 
munaii, nebus pro šalį, 
traumai pakalbėti apie II- 

Kliuba.

ANT PARDAVIMO.
Bargenas tik ant trumpo laiko.
Mūrinis namas, randasi 2 raudos— 

štoras ir pagyvenimas, 3247 Morgan 
si., arti 33-čios gatvės, lietuvių ir 

tpygardoje. Priežastis par- 
: užbaigimas J. M. Tanane- 
bankrupt reikalų.

• yra gera proga pasinaudo- 
pigaus ir gero namo.

pas.
Zacharevičių,

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH

APIE $200 grynais pinigais; liku
sius lengvais išmokėjimais, 6 kam
barių namelis, beizementas, vanduo, 
suros, guzas, ištaisytos gatvės, lotas 
25x150. $1100.00.' McDONNELL,
2630 W. 36 st. Bargenas veik 1 ne
jaus. Atdara vakarais ir nedėlio- 
mis.

Lš PRIEŽASJ'IES neapsivedimo, 
parsiduoda 5 ruimų nesenai pirkti 
forničiai, vertes $300, už — $150. 
Kas pirks j)irnriau 24 d. šio mėne
sio, gaus pigiau. Adresas:

L'rank Bagdonas,
3312 S. Union Ave., Chicago.

® ** 4J* -* '■3' »•C’

I
PIRK SAU viisas Plumbavoji- f 
nnii reikmenis tiesiai už “who- ❖ 
lesale” kainas. Mes parduosi- f 
rne visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., į

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

nariui ir Kryžiaus lošėjai no 
pamirškite atsilankyti, nes tu 
rim aptarti ratelio reikalus ii 
padaryti nors porą repeticijų.

Neatbūtinai atsilankykite.
Valdyba

tinkamu* akiniu*,
nu o j a ir patarimu* duoda lykai.
788-88 Milwaukee Ayc., arti Chkaąa An. 1-eąA' 
luboe. VALANDOS' Nuo 9 išryto iki vbSob- 
rui Nadėliomi* nuo 9 ilryto iki Ji p*

Ta). Haymarkat 2414.

PARSIDUODA bučerne ir groser
ne geroj, lietuvių apgyventoj, vie
toj. Savininkas išvažiuoja ant li
kęs (faunos). Atsišaukite:
710 W. 14 place. Chicago, Ill

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Halsted Straat.
Tel. Drover 7179 

VALANDOS: 9—11 išryto;
2—5 po pietų ; 6—9 vakarai 

GYVENIMAS: 3341 8o. Union Av« 
Tel. Yards 537.

ndžiamas 
pagal nariu skaičių, l’uo atžvi
lgiu Illinojaus kliubas gali pasi
didžiuoti jis jau turi .300 su 
viršum nariu. Tekis nepapras
tai greitas augimas ir yra ge
riausia kliubui rekomendacija.

PARSIDUODA pirmos klesos sa 
liūnas. Priežastis pardavimo— sa 
vininkas serga. Biznis gerai eina 
Lietuvių apiclinke. Kasdien išper 
ka nuo $30, $35. Atsišaukite greitai 
3259 So. Normai Ave., Chicago, Ill

mo ir vargo ne mums 
nė musu šeimvnoms. c ».
i sakau, laikvkimės

SOUTH BIDM
B032 WentwTJTth
1427 B. Halsted
4729 S. Ashland

namų apie l-tą valam! 
ko didelis burvs vvru v V V-
nioterįs. Neleido eiti po vieną 
bet visus užvarė ant antru luini C A.
Fen manadžeris su superinten
dentu Jaeksonu pritaškytame 
kalkių vapnos kambaryj susėdi 
pricstalo ir pasakė kas norit dir- 

nenori l(

Ku sirciKQ-'laimėsime, o kad; 
streiką laimėsime, tada visi su 
grįšime prie savo darbo. Danį 
bus mums linksmiau dirbti, ka 
da turėsime uniją ir 
tiolerių gausime 70 ; 
Tada jausimės geriau 
sime už ka dirbam;

Sis kliubas susitvėrė \ įsai m’ 
senai \ os metai su viršum 
Nežiūrint, vienok, to. jis jau spė 
jo užimti ylių svarbią vietą Chi 
cagos draugiją tarpe. Kaip ži

REIKALAUJI AKINIŲ
jeigu Menu gaivos nknudejinią,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta tA aklą
Jeigu
Jeigu

iro, ularmn- 
Koko Drau

gyste rengia vakarą-balių Mel
dažio svetainėj, 2212 W. 23rd 
Place. Pradžia 7 vai. vak. Hi
ldas 25 centai. Visas šio vaka
ro pelnas eis del karės 
tėjusiems lietuviams I 
šelpti. Tikimės, kad 
užjausdama pakiliam

Pu.jieškau Ignaco Zingerio, kuris 
išbėgo iš Chicagos ketvirtą dieną 
Sausio 1917 m.. Jis dirbo pas mane 
Rankoje per septynis menesius ir 
kada aš apsirgau ir išvažiavau į Li- 
gonbutį ant operacijos, tuomet jisai 
j trečią dieną po mano apsirgimo, 
pasiėmęs keletą šimtų dolerių, nak
čia su pačia, apleido Chicagą.

Jis yra vedęs Petronėlę Mačiulc- 
vičaitę, kuri paeina iš miestelio Jur
barko, Kauno gub., ir yra serganti 
nėščia kokie 7 menesiai. Jisai pats 
kalba išlengvo, lėtai, eina galvą pa
lenkęs, turi geltonus plaukus ir žy
mę ant kairiosios akies; jisai yra 22 
metų senumo, 5 pėdų ir 8 colių au- 
gščio.

Paeina iš sodos Maccjuny, šven
čiu ių pavieto, Vilniaus gub., ir va
dinas po tėvais Ignacas Zinkevi
čius. Kas tą vagį kur pamatysite 
ar sutiksite, tuojau areštuokite ir 
duokite man žiną kuoveikiausia, o 
apturėsite $100.00 dovanų, po tokiu 
adresu: Joseph J. Elias,
4600 So. Wood Street, Chicago, Ill.

REIKALAUJAMA merginų ope
ruoti punch presus. Patyrimas ne
reikalingas. Gali uždirbti $8 į sa
vaitę iš pradžios. Už nedėlios laiko 
pradedama dirbti nuo šmotų. Pas
tovios opyruotojos gali uždirbti nuo 
$1 iki $15 į savaitę.

(’.onlincnlal CanCo mpany 
2201 So. Halsted St., Chicago, Ill.

ir,-nėra mažiausios ahejones, 
-jeigu visi taip vienybėje’ ir suti
kime laikysimės ir toliau, kaip 
kad iki šiol laikėmės, tai strei- 
ką 1aimesime. lik dar pakmi- 
tekime dieną-kitą ir pergalė 
musų. Dar turiu pasakyti 
neklausykime jokiu bosą gąsdi
nimų. Jie sako, kurie tuojau 
sugrįšite, tie gausite tą patį mo
kestį, tai yra 65 dolerius į mė
nesį, o paskui, kada norėsite su 
grįšite — begausite tik 55 dole-

la l’deiska B
šliuba eini £

(’.oiirle Crown Point, Ind., vasa-

SVIESTAS
Geriausio* 

Smetonos, se- . 
re«nio, negi. H Jffl 
<ur jun va- 
it gauti ..

Aš MYLIU VOKIEČIUS, BET 
NEAPKENČIU JŲ DARBUS."
North western universiteto vo

kiečiu kalbos profesorius Ja
mes T'al’t Hatfield, kalbėdamas

PAJIEŠKAU savo brolio Stanislo
vo Rechmano, paeinančio iš Titn- 
vėnų parap., Raseinių pav., kuris 
>irm metu gyveno Roseland, III. Aš 

buvau atvažiavęs j Roseland, bet jo 
icradau. 'Puriu prie jo labai svar
bu reikalą ir norėčiau su juo pasi- 
natyti, ar susirašyti. Jis pats, ar 
as ii žino, malonėkite man pra

nešti, už ką busiu labai dėkingas.
Peter Ranish

South Bend, Jnd.

Pajieškau savo sesers, Zosės Ven
ki ui ės, paeina iš Kauno guberni- 
>s, Raseinių pav. ir parapijos, Ba- 
aičių kaimo. Turiu daug svarbių 

Ji pati ar kas ją žino nia- 
atsišaukti šiuo adresu: 

Jonas Venskus,
Lincoln Street, North Chi- 

figo, III.

bti, tai dirbkite', o k 
■— atsiimkit pinigus 
darbines drapanas, kurios tuivi 
ten pat sudėtos po numeriais 
Pasakius šėpos numerį ir atida 
vus raktą-paduoda bundulį (da 
rbines drapanas) ir važiuok na 
mo. Nekurii 
moterų pabu

gauna- 
visi pradėdami 

dirbti kad gauna.
buvo pėdė ir kai 
imti mokestis, ta 
nigais gavo Bildiii 
manadžeriu kortas su 
minėtu pranešimu.

Dr. Ramser
SPECIALISTAM

?savę pries išėjimą j s t reik; 
dėl ir yra sunku streikuoti 
kurie darbininkai, ypm 
eina dirbti už skebus.
noma, dauguma pas 
traukti nuo skebavimo 
rų, taip ir moterų, bet nekurii 
dar paliko. Iš patyrimo 
kad nėra tos nakties, kad 
tai po kelias moteris ir 
nenutvertu tai ant karu 
iiuojant iš darbo anksti rytą, tai 
prie namų, kur gyvena. Para
finus geruoju arba piktuoju jie 
nustoja už skebus dirbę ir tuo 
būdu kasdiena streikieriu skait- v B
liūs didinas, iu spėkos tvirtėja

Kliuban priimami 
sveiki, veiklus vvrai. 
k i m

Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto
jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygišku dalykų.

H
imboldl 127> b

HUD n D.
Gydytoja* n Chtmr<a» į 

[oterllkų, Vyriikų ir Vai. g 
ipgi Chronlfikų Lijrų 
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Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesssi
» KORKSPONDENCIJINIS BKYRIUfl.—• Kiekvienas yah HbwokM 
: ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iž lekcijų Butaisytąt 
į ypač tam tikslui, ši* kursą* yra labai parannus kiekvloiMisa. 
I kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progoo
Į kyties j mokyklą ypatižkai. Geresniam persitikrinimui, aha- 
j čiame graliai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA 

DYKAI. Rašyk laišką tuojau*; indėk dvi markes prisiuD'tirnflrf 
KATALOGO.

| KLEBU SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti J mu»q 
kyklą ypatifekai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokiwb- 
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi* 

j me atskirą kursą, sutaisytą mueų pačių del pradilamokaftą 
I greitam ifimokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantanti*™* 
H turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.
I Viską* aiškinama Lietuviškai
llDvi mokyklos: 731 W. 18th Bt., ir 1741 W. 47th Bt.

Laifikus adresuoki!: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chic***, tX




