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priemones

NAUJI AREŠTAI AIRIJOJ

unc

RAUPŲ EPIDEMIJA

nesną

VOKIEČIŲ VAIKŲ MIK 
TINGUMAS PADIDĖJO.

PRIVERSTINO KAREI
VIAVIMO SUMANYMAS 

SENATO KOMISIJOJ.

SUBMARINOS SUTEIKS 
VOKIEČIAMS PERGALĘ!

n u tarinius 
darbo dienų. 
Kenoslios al-

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS PRADĖS SMAIt- 
KIĄ AGITACIJĄ CHICAGO/,

siųsta jurų dugnan 160 laivų 
355,564 tonų intalpos.

reikmenų;
L 7

jgabenimą
> nėra bu- M U NIC i P AL I AI M A RK E 

TAI NEW YORKE.

ŠNIPŲ SUOKALBIS 
NEW YORKE.

BOSAI PRIEŠINGI 8 VALAN 
DU DARBO DIENAI.

Ir Lloyd-George pripažįsta, k 
Anglijos padėjimas kritiškas

hK) inai-
Dvide- 

kasyklos 
kad

II LAIVŲ PASKANDINTA
Vakar vokiečių submari

nes paskandino dar 11 laivų, 
26,000 tonų intalpos; išviso

šių su pernykšte Airijos re
voliucijai Areštai padaryti 
Dubline, Airijos sostinėj.

pie P,,000,000 
jusiu kareivių 
mosi kursų. Iš 
1,500,000 vyrų

tai to
tai to- 

nercik- 
kiti už

prie tilto, einančio per Mis
sissippi upę. Manoma, kad 
tuo dinamitu norėta išsprog
dinti tilta.

nuo kom- 
advokatas 

Streikininkų' komitetas

ta pradėti vesti agitaciją tarpe 
neorganizuotų C hi cagos rubsiu- 
vių, kad privertus samdytoji!

MEMPHIS, vasario 24. — 
Trįs negrai suimti. Kaltina
mi jie apiplėšimu Illinois Ce
ntral pasažierinioi trauki
nio.

AMSTERDAM, vas. 24
Socialistu laikraštis c-
waerts nurodo, jog 
mirtingumas Vokietijos mie
stuose labai padidėjęs delei 
to, kad pienas šiemet pabra
ngo.

KOSTUMIERIŠKI KRIAUČIAI 
RENGIA NAUJUS REIKALAVI 

MUS NAUJAM SEZONUI 
UŽEINANT.

ai ir žurnalai,
16 puslapių;;

minkštesnės

SURASTA DINAMITO 
PRIE TILTO.

Lloyd-George pripažįsta, jog 
anglai turi intempti visas 
jiegas, idant atsilaikius 
prieš vokiečių submarinas

devintines! Ta c

3 valanda Gco. C
Viver pareikalavo 25 pikietuo
tojų. Dave dargi kiekvienam jų 
po 10c. ant “karferų” ir pasiun
tė daboti streiklaužius. Na, ir

laivų, kiek reikalinga buvę. 
Šiuo gi laiku dali laivų, ko
kio 1,000,000 tonų intalpos, 
Anglija pavedus f raneuzu

DUONĄ ANT KORČIUKIŲ
BERLINAS, vasario 24.— 

šiuo laiku visi vokiečiai, pra
dedant paprastais fabriko 
darbininkais ir baigiant mi- 
nisteriais, gauna duoną tik 
ant korčiukių. Berline šiuo 
laiku išduodama kas savai
tę po 3,600,000 duonos kor
čiukių.

WASHINGTONAS, vasa
rio 24. — Specialė federalės 
valdžios komisija, popieros 
fabrikantai ir virš 100 laik
raščių leidėjų pradėjo kon
ferenciją. Kalba eina, kad 
nustačius kainas ant popie- 
ros, reikalingos laikraščių 
spausdinimui.

associacųos agentai stengiasi 
suklaidinti streikuojančius.

Draugai ir drauges strcikic- 
riai, nesiduokite suvadžioti sa
vęs kokiems ten bosų nusamdy
tiems šnipams, nešnekėkit su 
jais visai, arba, jei jie užklaus 
jūsų apie streiką, atsakykit 
jiems, kad viskas einasi gerai, o

Rochester N. Y. ir Cincinnati* 
kur labai išsiplėtojus rubsiuvy- 
stčs pramone. Manoma ir ten 
sukoncentruoti spėkas rubsinviy 
suorganizavimui. Korespų

MUSCATTE, lo\va, vasario 23
Daugiau 500 šio miesto vaikų 

serga raupais. Paskutinėmis 
dviem dienomis mirė penki vai-

LONDONAS, vasario 24. 
— Dar naujų areštų padarė 
anglų valdžia tarp Gaelic

Italijai, o dar vėl nemažai 
tapę laivų paskandinta. To
dėl ir reikia susispausti, su
varžyti savo reikalavimus, 
reikia pasiaukavimo, kad iš
sisukus iš dabartinio sun
kaus padėjimo.

NEW YORKAS, vasario 
24. — Maisto riaušių suju
dinti tiek miesto New York o 
viršininkai, tiek New Yorko 
valstijos legislatures atsto
vai svarsto maisto brangu
mo klausimus. Tikimasi, 
kad legislature] bus priimta 
jau įneštas bilius, kurs sutei
kia miestų valdžioms galę įs
teigti murdei pa liūs marke-

Anglai per 3 kares metus ne 
teko 2.706.089 tony intal

pos laivy

OMAHA, Nebr., vasario 
24. — Gaisras veik visą blo
ką namų nušlavė čia vakar. 
Gaisro vieta pačiame vidur- 
miestyje. The Berg Cloth
ing Company ir Hartman 
Furniture Company bizniai 
žuvo visai.

WASHINGTONAS, vsaa- 
rio 24. — Apskaitliuojama, 
kad viena tik Anglija nuo 
1915 metu iki šiol neteko lai- c-

vų 21,706,089 tonų intalpos.

r o Kalbos
) buvo Kanado
Naujosios Zelar 
lijos talkininkų atstovai.

Lloy-George prisipažini-
la i mojimas

NEW YORKAS, vasario 
24. — čia pradėta tyrinėji
mai intarimų, kad vokiečių 
šnipai bandę sužinoti anglų 
karės paslaptis.

1 r v v a t d z i a m a n- 
anti sulaikyti jgabenimą vi
sų mažiau reikalingų daik
tų, kad tik aprūpinus šalį 
būtiniausiais dalykais. To
dėl reikia, idant anglai' pasi
švęstų, apsieitų mažu.

Atstovų butas buvo tiesiog 
užpildytas žmonėmis, susiri
nkusiais pasiklausyti premi- 

Diplomatų ložo- 
premieras, 
i jos ir An-

sus melus p a s k u i 
m i n k i t e, k a s 
laukia, jeigu mes šį slre

mes vienybes, ncaisiuekim ant 
kilų, bet dirbkim patįs, kiek tik 
išgalime. Geriau dabar pavar-

LONDONAS, vasario 24.
Anglijai gręsia badas. 

wai su juo Lloyd George, 
Anglijos premieras, mano 
bus pasekmingos sekamos

Secondl Matter March 7, 1914, «t the P<»»t'OftU* Chicago. CII.. under the Act of March >. 187M

priimti 8 valandų darbo dienos 
nes lai busią blėdinga ir sam

da rbininkams.

TOPEKA,? Kansas, vasa
rio 23. — Kansas valstijos 
senatan įnešta bilius, Yeika- 
laująs paskirti $2,500 nulie
jimui bronzinės mirusiojo 
generolo Funston stovylos 
atminčiai jojo darbų.

mu, talkininku
priklausąs nuo to
bus
tek tinai reikalingų gyveni 
mui dalykų. Pirm karės An

DAWSON, vasario 24. — 
Gaisras pridarė $200,000 nu
ostolių. Žuvo liepsnose du 
žmonės.

miško ir kitokiu 
2 — Uždrausti 
Anglijon visa, k< 
tinai reikalinga 
gyventojų, taip armijos i 
laivyno užlaikymui; 3 — Su 
su mažinti igabenima da 
lykų, kurie nors yra reika

WASHINGTONAS, vasa
rio 24. — Prezidentas Wil* 
sonas vakar turėjo konfe
renciją su savo ministerial^ 
Konferencijoj svarstyta kla
usimai, kokia turi būti kal
ba, kurią jisai rengiasi arti
moj ateityj pasakyti kong
resui.

Laukiam3i, kad jo kalbų 
kongrese išris, ai' šiokiu ar 
tokiu budu dabartinį intern- 
tą Suv. Valstijų politikiškų- 
jų dalykų stovį.

Janitorių unijos prezidentas 
Balinskis (lenkas) tapo praša
lintas iš prezidentystės. Jo vie
ton išrinkta Art. $hnms (juo
dukas). r'

‘ D- ■ ■

Praėj usį panedėlį streikininkų 
komitetas buvo atsilankęs pas 
namų manadžerių associacijos 
viršininkus. Pastabieji užreiš- 
kė streikininkų kopiitetui, kad 
tą patį rytą buvęs J^as juos Ba
linskis ir pranešęs,,; jog streiki
ninkų komitete yM “perdaug 
rankų.” J /

Kada Simms ir km streiko ko
mitetai! įeinantįs įmonės už
klausė Balinskio, {{kokiu tikslu 
jisai buvo pas manądžerius, tai 
pastarasis paaiškino 4ik, kad ji- 

pancdįHyj, bet sn

iegui užklausia ofise, pas strei
ko komitetus. Gavę lokį atsa
kymą šnipai ir provokatoriai 
liausis bandę ardyti musų vies 
nybę.

Dabar dar noriu tarti žodį-ki- 
tą pikietavimo reikale. Die
nos laiku pikietuotojų ro
dosi nešoka. O vakare, ar 
naktį belieka vos keli. Štai utar- 
ninke George Vi vers reikalavo, 
kad mažiausia 100 pikietuotojų 
butų išstatyta apie budinkus. O 
ar žinote, kiek jų buvo? Gi va
landą vakare, kaip reikėjo sta
lyti pikielus, atsirado vos 8 žmo
nės. Tai tau ir 
pačią dieną, apie

Viršininkai Journeymen Tai
lors unijos praneša, kad jie ren
giasi padpoti samdytojams nau
jus reikalavimus. Svarbiausiais 
reikalavimais yra sutrumpini
mas darbo valandų ir pilnas pri
pažinimas unijos.

PORTAGE, Pa. — 
nicrių išėjo streikai! 
šimt penkios anglių 
tuščios. Galima laukti 
streikas išsiplėtos ir plačiau, kad 
jis apims ir kitų distriktų mai
nas. Gali kilti didžiausis strei
kas, nes šitame distrikte yra f 
20,000 mainierių, kurie; priklau
so i United Mine Workers of A- 

€

merica uniją. 'Frylika kompa
nijų jau turi bėdos; jei taiky
mąsi neįvyks, tai streikas bus 
išplėtotas trumpame laike daug 
plačaiu. Koresp.

BERLINAS, vasario 24.— 
Dr. Johannes Kaempf, Vo
kietijos atstovų buto prezi
dentas, atidarydamas butą 
užreiškė, kad submarines 
visgi pagalios įveiks Angliją 
ir kad to delei submarinų 
karė tęsis iki vokiečiai lai
mės.

mis gyveninio reikmenimis 
sunku bepatenkinti būtinia
usius gyventojų reikalavi
mus. Lloy-George šaukė A- 
nglijos žmones prie dar di
desnio pasiaukavimo.

Photo by American Press Association
Policistai lavinami 
kurių, manoma, but

Tradie Union League 
paduolasai sumany

mas legislaturai, idant mote
rims butu duota 8 vai. darbo c 
diena, sulaikyta 
teisme; taipgi ii 
klausimas jau irgi randasi 1 
liuose teismuose.

valdžia uždraudė gabenti 
Angliją, sąrašas yra laba 
didelis. Čia pažymėti bus 
neprošalį tik keletą jų. Tai 
gi užginta įvežti Anglijon 
brangesnių rusiu rubai, mi 
neraliniai vandens, ūkio pa 
dargai, pintinės, knygos, < 
tapgi lai k rašė i 
didesni kaip 
degtinė, batai 
odos, laikrodžiai, kava, žu- 
vįs kenuose, pagražinimai, 
kvietkai—kaip dirbtini, taip 
natūraliai —, kailiai, maisto 
produktai, L l /i c, i 1 č t J t J
cukrų, išskyrus kondensuo
tą pieną, puošnus drabužiai, 
stiklo išdirbiniai, pirštinės, 
skrybėlės, perfumerija, foto- 
grafiški aparatai, įvairus va
isiai, arbata, tomatės, šilkai, 
dailės dalykai etc. etc.

THE LITHUANIAN DAILY NEW
Entered

do advokatus, jie dar pradėjo 
siuntinėli visokius šnipus detek- 
tivus, kurie, atsilankę prie jani
torių susirinkimų salės durų, su
laiko einančius vidun ir klausi
nėja, kaip streikas eina, ar visi 
išvien laikosi. Jeigu gi pamato, 
kad kokis nors abejoja, tai to
kį luojaus tie šnipai įsiveda sa- 
liunan, užfundija ir pradeda 
prikalbinėti, idant eitų dirbti. 
Tie šnipai stengiasi inlikrinti ir 
įgąsdinti abejojančius, kad; strei
kininkai ncišlaimės, kad lodei

Chicago, III., Subata, Vasario (Febr.) 24, 1917
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JANITORIŲ UNliOS PREZI
DENTAS BALINSIĄS PRAŠA

LINT AS; JO VI®»QN IŠ
RINKTAS SĮMM&

WASHINGTONAS, vasa
rio 24. — Karės sekretorius 
Baker padavė militarei se
nato komisijai valdžios su
manymą
p r i ve rs t i no k a re i v i a v i m o S. 
Valstijose.

Valdžios bilius reikalau
ja, idant visi sveiki šios ša
lies vaikinai, sulaukę 19 me
tų, tarnautų kariuomenėje 
11 mėnesių, paskui,sulaukę 
20ir 21 metų po dvi savaiti

lą pačią dieną, Apie 4 vai. po 
pietų, susirinkus visiem streiki- 
įlinkam į salę, Art. Simms pa
skelbė, kad nebegerai dalykai 
stovi streiko komitete. Ir 
jis išreiškė savo abejonę link 
Balinskio sąžiningumo, 
matai, visas susirinkimas 
ko vienu balsu, kad Balinskis 
tuojau prasišalinlų^iš preziden
tavimo. Po to susirinkimas pa
šalino Balinsiu, o jo vieton iš
rinko Simms’ą.

Antras atsilikimas 
manadžeriai nusamdė advokatą 
Bools vesti derybas su janitorių 
komitetu. Kada komitetas tapo 
sušauktas derybom 
pa ui jos pųsesk ąįųjįį 
Roots 
nebandė tečiaus eiti su tokiu ko
mitetu nė ant jokių kompromi
sų ir ponas Boots pasiliko nieko 
nepešęs.

Tolinus, negana to, kad mana
džeriai siuntinėja streikuojan
tiems janitoriams visokius už- 
kvielimus, laiškus kviesdami 
ui'jžli atgalios; negana kad sam-

DIDELIS MAINIERIŲ 
STREIKAS.

Adrese:

MUJOOSjm SOUTH HALSTEO STREET
CHICAGO, ILJUirMCHS

* TELEPiiO?iE CANAL 1506

laimetumčm. Bosai tyčiotųs iš 
musų visokiais budais ir spaus
tų bei persekiotų mus darbe, o 
mes negalėtumėm jiems ne pu
sės žodžio pasakyti, pasiteisin
ti. Turėtumėm ir vėl dirbti už 
tą pačią ubagišką algą — 55 do
lerius mėnesyje — ir vėl reiktų 
pusbadžiai gyventi, dejuojant, 
vaitojant. Ir vėl vilktume tą pa
tį jungą, koliai akis užmerk tu
mėm.

Kviečiu jus šiuomi, draugai 
ir draugės streikininkai, intemp- 
kim visas 
desne energija, su didesniu pasi 
šventimu stokime visi kaip vie 
mas ir kovokime už savo šeimy 
nų — moterų ir vaikų—gerovę

Kaip sau, taip ir jums, drau 
gai ir draugės, linkiu ir veliji 
atsiekti tikslą — iškurnėti š

MADISON, Wis. — Susirinki
me Civics (Hubs samdytojų ii 
vaisbininkų buvo plačiai kalbė
ta apie įvairius dalykus, palie
čiančius pramonės permainas 
Daugiausia atidos 
Įvairių legislalurų

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

gai, ar galima mums streiką lai 
mėti, jei taip darysime, jei til 
žiūrėsime vieni į kitus ir vis ro 
dysim pirštu: lai jis dirba, la 
anas eina pikietuoti, o aš neno 
riu, aš laiko neturiu, arba — ta 
šalta stovėti, tai šiokios 
kios kliu lįs, tai šiokios, 
kios priežastis—kad tik 
tų pasijudinti, kad tik 
mus darbą atliktų.

Draugai ir draugės, 
mums nieko neiškovos, 
laimėsime, tai tik mes patįs. Tu
rime todėl intempti visas jiegas. 
Bylas iš ryto, vakaras iš vaka
ro einant ant pikiclų, saugokim 
skubus, kad neitų jie dirbti, at- 
kalbinėkim juos nuo jų nelemto 
amalo.

Perspėju dar, kad kiek vienas 
unijistas privalo turėti su savim 
unijos kortą, idbnt reikalui atsi
tikus butų galima ją parodyti.

Draugai ir draugės, laikyki-

LONDONAS, vasario 24. 
—Anglijos premieras, Lloyd 
-George, kalboje į atstovų 
butą užreiškė, kad taikiniu- 
kų (t.y. anglų, franeuzų, ru
sų etc.) pergalė priklauso 
nuo to, kaip įstengs jie pra
šalinti vokiečių submarinų 
kares pavojų. Dalykas mat 
tokis, kad ačiū tų submari- 
nų veikimui maisto įgabeni 
mas Anglijon ir j kitas vals
tybes, Anglijos talkininkes,

tas vietas, lai iš 25 pikietuotojų 
beliko vos 1. Likusieji, išsi- 
sklaidė visais pakampiais: vieni 
užsuko į saliomis, kili Įsėdo į ka
rus ir pardūmė namo, o treti 
sugrįžo algai į milingo salę.

nai pritartų šitokiems sumany
mams ir padėtų pravaryti juos 
įstatimdavystes įstaigose. Užtai 
reikia darbininkams stengtis 
rinkti į visokius ofisus lik dar
bininkų statomus kandidatus.

Korespondentą,

žmonių, prac 
amato mok ii 
to s kai t liaus 
galėtų įstoti į armiją sulig 
pirmu pašaukimu, o kiti kiek 
vėliau. Nuolatinė gi armija 
Bakelio sumanymu, susidė
tų, jei jį kongresas priims, iš 
300,000 kareivių — 24,400 o- 
ficierių ii' 285,000 kareivių.

------------- 1........................ ' st

Bado šmėkla grūmoja 
anglams

, - i'■ . t 1 j . ..A,



Chicago, IIIN A IT JI E N OS

BININK AIS BUVO PERSTATY

TA INDUSTRIJINIAM RON

GRESUI VASARIO 20 I) K’FNMFRRmesimą

Ar Jus Sergate?
supraskite teisybę

PRANEŠIMAS

$27,50
y

Telephone Yard* SOU

MMM

$5 si!»t*į $5 OFISO

Nusipirk Mosties

NEW YORKO DARBININKAI 
KALTINAMI (JžMUšYSTeJ.

skaisčiu 
plčtnius

NUO 
KRAUJO 
LIGŲ

bukite.
Režisierius M. Dunduliene

High 
I - requcncy

Skaitykit ši pranešimą

del užmokė 
yra faktas.

Visi ate i J an 

aš EGZAML

Dr. MStupnicki 
»10» So. Morta® SL, Chicago. 
VALANDOS: nuo » iki 11 iš
ryto, nuo h iki 8 vakar®.

surašyti vokiškai, 
us parašo ir nuro

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

LAUKIAMA DIDELIO SKAIT 
LIAUS IMIGRANTŲ ŠĮ 

PAVASARĮ.

nežinyste nėra išsi 
TEISINIMU.

\. 9-los kuopos rengia 
Palocius Ežero Du 
r antro akto repe

Mano rcikalav 

e i n a m i

Speciale 
NbRAY 

EGZAMI
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

NEW YORKAS. Virsimu 
kai Ellis Island net nustebo, ka 

iš ša «... M.. II". S. A... &
29-ta KUOPA

Stato scenoje

inzanga z&c ir augsciau.
Geriausi aktoriai, choristai, duetai atsilan

kiusius tikisi užganėdinti kuopuikiausia. Beto 
kalbės p-ia M. Dundulienė ir solo dainuos J>ia 
P. Gugienė. Kviečia visus kuoskaitlingiausia 
atsilankyti. KOMITETAS.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

\ W Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re- 

/ sėjimas.
jMĮpy-Mes vartojame page- 

vintų Ophthalmometer 
Ypatinga (loma atkrei- 

/ piama i vaikus.
Valando.: Nuo 9 ryto iki t) vakare; 
ani» nuo 10 iki 12 dien*.

A«40 B. ASHLAND AVA, kampu 4T B*.

S. G O X« D o N 
1415 S. Haisted SU ChicMt^ Di

PROF. DOCTOR COATES 

kantjs ligoniai yra 
NUOJU ir GYDAI

MELDAZIO SVETAINĖJE
2212 W. 23rd Place,

ID i aukiau lt dan
ių prie Bostono 
Ue ti»tų viaaj b« 
ikiviymo ir augAtai 
juot rekomenduo
ju H. D. W»- 
Urman, k rautu vi, 
IM’O Evanston •>.

Ąrišlfij Drapanų Darganai 
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamul- 
ty overkotu.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augšČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.01) 
iki $7.50.

Atdara kasdieni®, nedaliomis ir va
karais.

Ateikite pas mane
yra tarp puikiausiu 
užlaiko daug stebėti

nų mašinų ir moksliškų įrengimų, 
tas pačias, kurios buvo vartotos su 
lokiu dideliu pasisekimu vadovau
jančiais daktarais Europos. Aš tu
riu pilnų laboratorijų, kur mano li
goniai gauna sau vaistus neinant į 
aptieka kitur; čia aš taipgi darau 
egzaminacijų šlapimo, kraujo, ir lt. 
ir turiu prie rankos visų sandėli ve-

Mano atsargi ir tobula egzaminacija vartoja galingų X-Ray 
tankiai suranda tikrų ligos padėjimų, prašalina visų spėliojimo 
darbų. Aš atrandu, kad reikalinga yra vartoti šias naujas ir mo
derniškas mašinas del suteikimo savo ligoniam geriausių pasekmių.

Post Office 
CHICAGO.

Offiso Valandos: Kasdien 9 iki 1 ir 6 iki 8. Ncdėliom 10 iki 1 tiktai

.$1 Įmokant pristatėm sias 
K o modes

adoniai mados, kiotmedžio ame 
ikoniško kortuoto midirbimo, 2 
28 dydžio veidrodis ....

Ijų, kurios nedalyvauja k 
laivų kompanijos turinčios 
vežti į Suv. Valstijas virš

$1.00 Pristato dusų išrinktuosius rakandus į Jūsų namus $1.00 
MUSŲ DU SYK J METUS VIENĄ DOLLERĮ ĮMOKANT RAKANDU IšPAR 
DAVIMAS TAI YRA ŠIS IŠPARDAVIMAS, KURIS SUTEIKIA .JUMS PRO
GOS NUSIPIRKT VISUS REIKALINGUS RAKANDUS SU TOKIU MAŽU I- 
MOKĖJIMU IR KLEIN BROS. STAMBUS DYKAI.

Phone: Yard. 481V

Or. A.R. Blumenthal

MADISON, Wis. Vasario 
20aiženą, atidarant Wisconsin 
Commercial and Industrial Con- 
Ipress’ų, profesorius Earl Dean 
Howard kalbėjo apie H. S. M. 
firmos sutartį, kurios darbo sky
riaus galva yra jisai. Savo kal
boje jis pasakė, kad firmai 
labai daug kaštavo streikas 
1910 metais. Padarytoji po to 
streiko sutartis su darbininkų 
organizacija, pasak jo, pilnai už
ganėdino abi pusi kaip dar- 
ŽMmnkus, taip ir samdytojus. 
Kada viena arba antra puse nė
ra užganėdinta, tai išrišimui ne
susipratimų šaukiamasi arbitra- 
rijos teisino pa geibo*. Arbi (ra
cijos teismo nuosprendį luir pri
imti abi puses. Jis toliau už- 
reiškė, kad toks reikalu t vark v-

Puikiai padirbtos iš kieto mėdži 
nudirbtos amerikonišku kortuot 
žuolu. su 5 dideliais stalčiais . .

liausiu vandenėtų niedegų <tel icirs- 
kimo. Nė vienas nėra geriau pri
sirengęs suteikti jums pasekmes, ku
rių jus pageidaujate už mokestis, ku
rias jus Įstengiate mokėti. Aš no
riu pert i krinti jus, kad mano gydy- 
Dm,s .yra< geriausias, niųno metodus 
yra vėliausios, mano egzaminacija 
yra saugiausia ir parodysiu jumbs, 
kad aš suprantu jūsų stovi, aš nieko 
neimu už pasitarimų. Patarimas ir 
egzaminacija priskaitant X-Ray, kuo
met jus imsite gydymų. Aš noriu 
jūsų nžsitikėjimo, aš noriu, kad jus 
])asisakytumėt man savo kliūtis jū
sų prigimtoje laiboji* ir tuokart duo
tumėt man prirodyti jums, kų aš 
galiu veikli.

Patarimai Dykai 

<~J| Vyrai ir Moters 
Pasitark su Dr. ROSS, 

ištikimu gydytoju.
vi Nerizikuok savo sveikatos atsiduo-
J dainas j rankas naujų ir nepatyrusių4^, > daktarų. Mums malonu patarti šio

dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo- rJBfebi jus specialistas Chicagoje.

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 
Suv. Valstijų kraštų pasigydyt pas Dr. Ross.

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

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

nuspr’sta kitų be vilčių. Jus nega
lite įstengti turėti kitokio, kaip o- 
kulisto aukščiausio laispsnio palies
ti jus akis ir tas yra patarnavimas, 
kurį aš jums suteiksiu. Neduok 
trukumui pinigų atsistot ant kelio. 
Mano mokestis yra vidutinis ir mes 
galėsime susitaikyt.
NEATIDeLIOK—ATEIK ŠIANDIEN 
Aš taipgi turiu optikos skyrių, kur 
jus galite išegzaminuoti savo akis 
del akinių ir jeigu jie yra reikalin-

Įmokant pristatome šias 
Misingines Lovas.

ir kitokių madų, — turi stip- 
pastovus ir 2 colių įbrukus ir cx- 
lydžio, puikiai nudirbti, visokio dy- 
, už .......... $27.50

TAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidų mosčia per k c 
rus, o padarys veidų tyru ir 
baltu. Toji mestis išima 
raudonus, juodus arba šlakus ii pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžules 50c. ir $1. Pinigus ga
lit siųst ir stamjioms,

J. RIMKUS
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.
riiioiiH. hirn.>*®....®h>iw.■■i.......

mai yra visiems pri 

kaip turtingiems taip ii 

bet u r č i a m s.

Nežinystė nėra išsiteisinnnu 
įstatymui, ar bygienai. Bet da- 

Tirdima: “Aš nežino- 
is gali pakenkti mano 

Tame ir dalykas: 
Mes labai in lekuoja mes politi
ka, mes begalo užimti draugijo
se, bet nedaug kreipiame (lomos 
i musų kūnų. Vienu pamatinių 
principų yra užlaikymas kūno 
liuosu nuo išmetamųjų dalykų, 
kuriuose veisiasi ir auga bakte
rijos. I rinerio Amerikoninis 
Karčiojo Vyno Eliksiras yra ge
riausiu iš visti vaistų, kurie gel
bsti prašalinti išmetamuosius 
dalykus. Jis išvalo žarnas ir po
draug sustiprina jas. Vidurių 
užkietėjimas, galvos skaudėji
mas, migrena, nervuotumas, ne-

LAIŠKAI Į LIETUVĄ
Laiškus i Lictuyą galima siųsti 

bet reikia hios surašyti vokiškai.
Vokiškai laiškus parašo ir įniro 

do, kaip juos išsiųsti M. Jurgelio 
nienfc 751 T. ’ *’ ‘ ~
III® Kreipkitės 
8 Vilk /

Mano metodos skiriasi nuo ki
lų. Aš vartoju tiktai vėliausius ir 
naujausius moksliškus prietaisus 
ir mašinas, kurias galima įgyti. Aš 
g y d a u kiekvienų ligonį nuo 
tikros ligos, kuria jie serga. Ma
no reputacija yra pastatyta ant 
pažymėtini! pasekmių, kurias aš 
įgijau daugelyje atsitikimų, kuo-! 
met visos kitos gydymo formos 
negelbėjo. Aš nepaisau, kokį gy
dymų jus ėmėte, kaip ilgai jus 
sirgote, arba kokia yra jųsų liga. 
Jeigu jųsų liga išgydoma, aš jums

SI įmokant pristatome sias 
R EI K MEN IS LO V OMS.

2-jų colių storio rėmai, vatos viršus 
mahasas ir geležiniai springsai. šia 
mc išpardavime viskas už ..........

I’ASIKALBĖJIMA, PA- 
FATARIMAI yra UŽ- 

Jei apžiūrėjimas 
nciSgydoma, ai 

galite 
daly- 

ir ne
kaip© 

istas del ligų žmonių, kad mano reikalą vi
la perbrangųs, kadangi mano reikalavi- 
ia LABAI MAŽI, ir užganėdinantis ausi
ai galima visuomet padaryt 

Alano geriausiu paliudijimu 
gydau vyrus per 30 metų. 

YFAUŠKA ATYDA, kadangi 
PATS.

BOSTON DENTISTS

kūnų paliuosavus nuo išmetamų 
dalykų. Reikalauk Triperio 
Amerkoninio Karčiojo Vyno EIi- 
ksiro, neimk pigių pamėgdžioji
mų! Kaina $1.00. Aptiekose. 
Trinerio Linimentas yra tikrai 
neapsieinamu dalyku kiekvienai 
šeimynai, nes jis suteikia greitų 
ir tikra pa geibų nuo ra matų ir 
neuralgijos; taipogi nuo painai- 

Kaina 25 
Jos. Tri-

El Tel. Canal 2118 *$»

Š Dr. A. Lluška |
GydytojnH Ix* Chiriugus Jm 

1749 So. Hoisted St, kampas 0 
($1 18-tos gatvės, Chicago, HL jjįįj

užtektinas nustatymui gerų 
santykių darbininkų su fir
momis. Profesorius išsireiškė, 
laid jei butų

skaitant apžiūrėjimų.
DR. F. O. CARTER, 

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės 
Specialistas.

Naujas No 120 So. State St., 2-ras 
augštas. Kalbama lietuviškai.

Vienos duris i žiemius nuo The Fair 
Iškaba — besisukanti šviesa.

Valandos: 9 iki 7. Nedėtiem 10 iki 12

Ja pamaži, ar jos ap- 
si terši a skaitant? Ar 

jos silpnėja? Ar jos kreivos, arba 
kokis kitas akių keblumas? Jus 
negalite gaišuoti laiko atidėliodami 
kadangi laikas brangus. Beveik vi
si akių keblumai išgydomi lengvai, 
jeigu imties laiku.

Aš esini daktaras ir chirurgas ir 
specializuojuos gydyme galvos ligų.

20 METU ANT STATE GATVĖS.
Duokite man išegzaminavoti jųsų 

padėjimų be mokesčio. Jeigu aš ga
lėsiu pagelbėti, aš jums taip ir pasa
kysiu. Jeigu aš negalėsiu, aš vei
kiai taip pasakysiu. Aš suteiksiu 
jums pagelba savo 20 metų patyrimo 
kaipo akių specialisto, ir mano pui-

y 1(1 l\ 1)1 JI MAS DANTIES .. 14.00
LAIKE VASARIO MĖNESIO

|10 viriunėi .................................... S 3 (K) iki
Bridge work .................................. .. ?3 (K) iki

Bj-< cfalisl r® I > * m t ę J raukini*

NūW YOHKAS. Samdyto
jų atstovai neteisingai kaltina S 
darbininku vadus v 
nio užmušystčje. 
įnešė indictment 
bininkus sarvšvį 
Hyman Liebo.witz 1910 metais 
Clock Mabel's streike.

*S<1 didele deska prie ša 
ties ir knygų skyrium 
Kertuoto pjaustyto ųžuo

914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

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

t Jeigu j užtūrite koĮci silpnumą tūba ligą, eikite pas senų 
ištikimų specialist^/
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne
daliomis: 10(v. ryto iki 1 v. dienų. Taipgi Panedėlio, Seredos, 
Pčtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

' Mes turime dldti&uBiiM
Iv H D M«’> JnunhiH kirpimo 

z-*~rafll Kd'ji) (bum nil Ik, h hi\i\ imn rl;y 
.. 1 kur mes suteiksim*

pink liAki| )>Htf,v>im»į km> 
BĮČffcVĮl J U” mokysitės.
I 'Elektra vnromoa

’ttOS musu siuvimo »ky- 
y If®J m! Huoiw.
Y Jįa š'l Ju<» »»Rt« viikvlr?i»»mi
V nplonkyti ir psmntyti
___ Bt musų mokyklų bil« lai-

ku ^dl*n» ir v*i*r»is ir rauti sp^riaBBkai 
plgiij kaina laiko lio mėnesio.

Petrano* datotnoa pagal mterą — bil« 
•tailės arba dydi!o, i* bil« madų knygo*.

Piplamal duodami mokiniams. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. r. BABN1CKA. vrlndraU*.

118 N. L« Sjlte SL K*mk«ry« 418-417 
Prie* City Hali

Ar esste SILPNAS, NERVUOTA8, arba 
LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
me, mnnydnini, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. .Jeigu taip, NEAPS) LEISKIT, ateikit ir tu
ri’kit BENDRA su manim 
SIKALMĖJIMAS ir mano 
DYKA ir LABAI UŽTIKIME 
pertikrins mane, kad just) liga 
atvirai jums taip ii- pasakysiu. Ar jus 
klaust ko geriau? Neleiskite pinigiškam 
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, 
manykit, kad del reputacijos aš pasiekiau 
special 
mai y 
mai yi 
t n ik y m 
jimo. 
kad aš 

užtikrinti mano paties 
J visus LIGONIUS

įmokant pristatomi 
Duofofd Set

Puikus rakandai ir extra reikalauja- 
iltftS niicgornasis kambarys. Tri-sėdis 

perverčiamas į lovų kuomet tik jus 
Stipraus ųžuolo, puikiai nudlr- 
ipnruštas skūra.

$49.00

kenčiate nuo vaikio 
galvos skaudėjimo, — 
ištolo arba „arti nere- 
gčjimo, vočių ant a 
kiu, — ar jos ašaro

W. 32nd Strpet, Ch 
s nuo

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

syje Musų Mokykloje.
Mubij sistema ir ypatiB- 

(*.T kan mokinimą* padary*
Žir ik JUH žinovu n trumpa lai-

Prof. Doctor Boyd . .

, yra 
į norite 
. Igas i

DABAR LAIKAS
Priseina dabar geriausia laikas turintiems keletu dolerių indė! 

į prapertes ,ant kurių kainos pavasariui atėjus bus daug didesnes. 
Mes paminėsim tiktai kėlės, kurias kiekvienam apsimokėtu parna

su labai rnnz.u įmokėjimu laike šitų kelių dienų, 
muro ir medžio namas 1 šeimynoms po i kam- 

Parsiduoda 5 šeimynų mūrinis namas; naudos 
už $1500.
t šeimynų mūrinis namas, raudos neša $40 j mė-

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

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.

milPSSOR DOCTOR COATES
430 South State Street, 2nd floor

Prieš Siegel Cooper & Co.

PARSIDUODA 
barius už $2100. 
neša $55 į mėnesį

PARSIDUODA 
nesį, už $3800.

PARSIDUODA 2-jų šeimynų stuba, tik reikal 
parsiduos už tiek, kiek pirkėjui atrodys verta.

SILPNI « A B ATEIKITE
NERVUOTI W .O fa P/XS MANE 
SERGANTI W I H IML E TUOJAUS
DAKTARAS COATES atgabeno į šį mie tą xeliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vaitotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose ir ligonbučiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Berlino ir 
Londono, čia prisiskaito vėliausios mados visokios elektros mašinos. Kiekvienas li
gonis užkviesinmar. ateiti pas daktarą del PASIKALBĖJIMO UŽDYKA. Atminkite, 
aš gydžiau pasekmingai vyrų ligas virš 30 metų. Aš išgydžiau šimtus, ir išgydy
siu jus. NeatidčlJokit, ateikite šiandien.

30 m, Prakt. ir šimtai išgydytu vyry-Tai mano reputacija

E"- @06-914

Jūsų Akys
-M’ j()S raudonos, sil 

pons, vandeniuotos a

[Him—nn<f<

■ • ■ . ■ .
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žmogus

aiunnuo

s.isirinkime

genu.

no.

uosi su

sius bedievius"...

tuos.

nei SKYRIUOSE.

vasa rio

SVIETO DALISmainu

rj

mei lest m del »o.

kunigas

Žinoma, kaltinti kibai žmonių.

Tamsus jie.'neg
go, Ind.

o kas blogi žmones.

Vienok šitasai atsitikima

dalykas.

tis nu-

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Teo Buvęs.

v. F. M ASU F. K 
prez. Pilsen I.umber Ct

J. PESIIEL

“Pir
mieji žingsniai.” Bet čia vic-

() kai mes 
visi pažinsime, kas jie tie musu 

mums 
J. M.

SLAND AVĖ., kampas 19 gatvės 
STY SZYMANSKI 
pirklys

lie.
Muhunoy CJly, iš
New Philadelphia, Mt. Carmd

Subata, Vasario 24, 1917.
1UWDI will hwwhwmi w

..Įį i« .iii ii„w

4 ® 'ET ° J ® jT* »Amerikos Lietuvių Gyvenimas6

GRAND RAPIDS. MICH.
( LINTON, IND.

ačiū

Sk rantome! is.

BALT’i.MORE, MD.

listus. tai jie visuomet

ui n ms.

Paskui jau šaukia: 
mes visi priklausysim 
unijom tuomet ir poli-

11)1111*11.

vinimosi Balt'

uai

NAUJI E N O S,Chicago, III

Draugai darbininkėli ir darbi-

Bulius buvo gražus. Žmonės

imuosi smailiai.

n žmogaus i rmso
ryjama tiktai pačėdumtų taupymu ir pasisekimu,

*v
>•

bankine

8750,000.00.

.mimu k 
cijų ir tt. Al

Tuomet tai Mainersville.
■('ne

* /

Žmonių
C ma

au

ne-
"aidoblistai

uo

uis.

žmonės iš visos dusios

Klerikalai tai

pažiūrėk line,

nei vienas jų 
neprisiminė.

ua Ilsia...

įiem is.

B."

CHICAGO

ir tt.

“a malga mei-

musu

žmo-

net ir fanatikams.
Kaip lun neimtu bet uum ne

išmintingam už. s i pi dėmėj i n .ui

nepai ro.

lam tėjo.

S m U ii i

pamoka ir pav'zdis tiems darbi
ninku, kurie d JCi savo nesusi-

s musu (Irau-

jog pas socialistus ir L. D. L. I).

mas

žiūrėti.

ne toks kaip pas vyčius,

pavaišinti mėgsta.

gražiai linksminos.

v i s i e m s

svečiams.

kurie

augšeiau

( LINTON, IND.

čia buvo sutvertas “Jaunuo
menės Lavinimus Batelis”, vie
nok neilgai gyvąvo. Mirė. Nu- 
mirino jį nevtgįiElintoho inteli
gentai. Vasario 18 d. buvo 
mėginta padaryti “Pirmu žings
niu” repeticiją, bet nepasisekė. 
Mat susirinko i tūlo lietuvio na-

Atidarius susirinkimą, jis

reikia Jaumiu-

žinom“?
mo dari
mo'

nežinia

minos

antausius

i

manevrus.

t r a m mu

tui so mos <>al-

ms butu 'iru

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

Bauglo|e ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoj^. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depoziU 

ir taupymo padėjimu.

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros.
CHARLES KRUPKA

O ObšSž
< - ■

prisisavintas socialistu garbes ir

Kilo I ruksmas.

Jaunuomenės Lavinimus Bale

liudijo paaiškinimas jauno
at

jaunimas norėtu lavinlies ir su-

Redakcijos Atsakymai

jauimo-

Blanford i et i

Mes manome
gmcv-

Jei pfu iii. f ti

žinoma,

GEO. C. WILCE OTTG KL’JHN
Ice ('.o. vlce-prez. T. Wilcc Co. prez. Atl»> 

JOZEF SJKYTA [Brewing C(
kasierius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMĄ LIETUVIŠKAI (Imįiiįinis, kaikurie. kalba dabar 

kitaip, negu pirmiau. (
'■'.sn-'.'* ■ .»■ o.Jt.S ...A-:

.hCrjC1 i

R. Valentas, Hockford, III. 
Išspausdinome anksčiau prisių
sta kilo korespondento prane
šimų.

pranešimas.
M cistų Tamošeliui,

dažniau.
mums

Geriausia Šokią Mokykla
CHICAGOJE

r f
Ateik J vienintelę Šokių Mokyklų. Visi Šo
kini mokinama sulig naujausios mados, mo
kinama: waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padespan, vengerka, taipgi ir ki
loki šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuoj ime, kad išmokysime jus j trumpą laiką 
šokti. Šokiai atsibuna kas panedėlj ir ket
vergi), 7 :15 vai. vakare. Muzika po vadovyste
T. D cm a to v ir z.

PROE. .J. SLAZAS IR PAGELBININKAI.
Gco. M. Chernausko Svct., 1900 S. Union av. 
kampas l‘J-tos gatv. Chicago. Tel. Canal 3922.

FARMOS
Šiemet turė

siu puikių ir ne 
brangiu farmu. c.. <. 4.
Taipgi'gavėniai

siu daug gero

daus. 
rder”,

ristus

siųsiu savo kaštu i namus.
Vienas viedrukas—5 svaru

kų 10 — (vienam “case”) — 
$7.30. Viedrai po 60 svarų 
—$8.50. Medus koriuose,

$4.00.
M. WALENCIUS,

P. O. Box 96, Hart, Michigan
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PEOPLES STOCK YARDS
STATE BANK

Ashland Ave., kampas 47tos gat.

BANKA

NUOŠALIAI VIDURMIESČIO

Citizens State Bank
MELROSE PARK, ILI
Bankas prie kampo

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

kuri yra valdoma ir kontroliuojama vadovaujan
čiais vertelgystės žmonėmis Melrose Parko.

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

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOX AI NUO 
UGNIES III PLĖŠIMU.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
♦ u ♦ □ t u

4 U » 
a

q s

O

viską Valstybinė Banka Amerikoje

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

Padėkite savo taupomuosius pinigus j tvirtą vielinę lietuvišku 
Banką, kur žinoma gvarancija yra, kad jųsų pinigai yra saugiai 
padėti ir kad jie Dus išmokei, kuomet jus pareikalausite .

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus.

Apdraudimas nuo ugnies. ■— Saugios pasidėjimui dėžės.
Atdara Utarninko, Kutvergo ir Sukatos vakarais iki 9 vakare.

□ ♦ n ♦ n

O 0 
D i
♦ □

Extra Temykit Extra
Turiu už garbę pranešt viscotitcm i. kad Jonas Kt'.znka’.iskas, plačiai žinomas C hieago# 

\i-uomenei ir apielinkėj, kaipo at-akuntis Laikrodininkas, kuris per 13-ką metų kaip toj^ 
ProlC'ijoj, turėjau krautuvę aukšti ant loan oi J.ake, o dabar persikėliau ant Bridgeport^, 
po numeriu 3255 So. Halsted St.,

Dabar įrengiau

Tėmykit

tj Krautuvę, kur užlaikau Laikrodėlius, Laik> 
šliubo žiedus gryno, J ik. aukso, nuo $4.5u ir augščiaM, ir vis- 

įžlaikau naujausios rųšies ir parduodu pigiau negu kiti.
Užlaikau visokios rųšies Akinių, kuriuos daktaras pritaiko ragai akių reikalingumą. 
Kas pirks pas mane kol:; nors daiktą, gaus 10 nuošimčių pigiau kaip kitur.

reikalinga: laikrodėlius, laikrodžius ir tt. Darbą gvarantuoju. 
mano na..jai jrenptoj Krautuvėj. Su g uodo n r.Ateikite ir

3255 S. Halstcd St„ Chkago, 111.

Kazimieras Gugis

Namų Ofisas:
3323 $0. KALSTFB ST 

(Ant trečių lubų) 
nlione Drover 1310.
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Redakcijos Straipsniai

Du diplomatu

nuo

men

JU fl M"

ras

Imperialistin ės 
karės ir tėvynė

užkariavimų
(priverstinų

Pirmieji 
balsavimai

Maitina Europą 
badant verčia 
Ameriką.

Vokieti.
fnarinoi
Jrelią
Europą

ne Chicagoje, metams $5.00 
$3.00 
$1.75 
$1.00 
$6.00 
$7.00

(Jiftlsakomojl kaina 
Olcagoje — 
tetų samulėje 
hfcagoje metams $6.00

, kad
jų n epai i e- 

Taip manyt butų klai- 
Kaip ten nebūtų, tėvy- 

kaipo žmonijos gyveni- 
faktorius, dabar dar lo- 
milžiniška role. Nors

iunčiamus išspausdinimui laikraš- 
Redaktoriaus 

uit vienos popieros pusės, be to 
Redakcija pasilaiko visas tei- 

Netinkami spaudai raštai naikina- 
*rba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
r išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Anglijoj įvesta taip vadinama karės duona. Susinau 
kęs anglas. Nepatinka ji jam 
gyventojai' nebematė tokių sunkių laikų, kaip dabar

per išnešiotojus 12 
Pačtu siunčiant, 

pusei me-

merikos mėsos konservų in 
dustrija — tai yra tik ma 
žiukė dalele tų kvalifikuo 
tųjų pramonijos

irios
me i

ei metų............
tns mėnesiams 
em mėnesiam . 
ladoie, metams 
•opoje, metams

rpu karėse tarpe didžiųjų 
valstybių dažnai esti taip, 
kad negalima atspėt, kuri 
pusė užpuola, o kuri ginasi. 
Taip, — bet ar mes nepa
smerktume talkininkų pa

sikėsinimo panaikint Vokieti 
jos nepriklausomybę, arba 
Vokietijos pasikėsinimo už
grobt šiaurinę Franciją?

Net tokioje šalyje, kuri

nuo jų”. Šitų žodžių iki šio! 
pas mus dar niekas nemėgi
no kritikuoti.

Belgijos pavyzdys tečiaus

nimo klausimas neišnyksta 
net ir tada, kada karėje iš 
abiejų pusių stovi išsiplėto
jusios kapitalizmo šalįs. 
Kaikas gali čionai pastebėti, 
jogei šitame pavyzdyje Vie
na pusė (Belgija) yra užpul 
ta, ir kad todėl mes jai pri
pažįstame teisę ginti savo

šakų, ku- 
i j ieško sau rinkos visa- 
pasaulyje ir kurios todėl 
daugiau plėtojasi, tuo 

labiau riša į daiktą atskiras

Valdžios paskelbtosios 
skaitlinės rodo, kad dabar

Antroj i d al is socialistų 
programo kovai su karėmis 
yra jų užsieninė politika. 
Socialistai privalo stengties 
įvykint tokius santykius ta
rpe šalių ir valstybių, kad 
jie iššauktų kuomažiausia 
susirėmimų, šita programo 
dalis socialistams šiandie tu
ri ypatingai rūpėti, kadan
gi, kaip jau mes kartą rašė
me šioje vietoje, šitame pun
kte socialistai kolkas dar 
mažai yra nuveikę. Ne tiek 
tečiaus teorijos, kiek prakti
kos žvilgsnių, j t y ..

Socialistų literatūroje jau 
buvo ir pirma gana daug ra
šyta apie tai, kaip geriau su
tvarkyti tautų santykius. 
Socialistai rekomenduoja 
nusiginklavimą ir trečiųjų 
teismus tarptautiniems ne
susipratimams rišti; jie 
priešinasi protekciniems (ap 
saugojimo) muitams ir už
kariavimams; jie stoja už 
sudemokratizavimą užsie
nių politikos, už referendu
mą karės klausimams rišti, 
ir už pripažinimą teisės kie
kvienos šalies gyventojams 
spręsti apie savo likimą.

Tai yra svarbiausieji so
cialistų reikalavimai. Prie 
jų nedaug kas butų galima 
pridėti šioje valandoje. Vie
nok dalykas yra ne tiktai tų 
reikalavimų paskelbime, o ir 
jų paskleidime miniose ir y- 
patihgai — jų vykinime.

Minėti reikalavimai buvo 
nekartą priimti ir patvirtin
ti socialistų suvažiavimuose

įmeti
mo principo; jų politika tu
ri but tarptautinė, o ne be- 

ti yra pri
pažinti praktiškuose klausi
ni u ose i r “rad i k ai i ausie j i” 
socialistai, šiandie, pavyz
džiui, visi socialistai reika
lauja, kad Belgijai butų su
grąžinta nepriklausomybe; 
jie reikalauja taip-pat, kad 
taika butu be 
ir be anekciji 
prijungimų).

Iš tėvynės

Kaip “Naujienų” skaity
tojai žino, Am. Darbo Fede
racijos prezidentas Samuel 
Gompers siuntė telegramą 
Vokietijos darbininkų unijų 
sekretoriui Legien’ui, prašy
damas .jo sulaikyt savo val

tį Amerika.

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

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

Outside Chicago, by mail, on© 
year ................................... $5.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

Bet kas netiki 
jau atėjo laikas 
prie revoliucijos, tam prisei- 
na jieškot priemonių kovai 
su karėmis dabartinio gyve
nimo sąlygose^Mes čįa ne- 
išdėstinėsime smulkaus tos 
kovos programo, o pasisten
gsime jį apibudinti tiktai ke
liais bendrais ruožais.

Jisai natūraliu budu susi
deda; iš dviejų dalių: iš vidu
jinės ir iš užsienio politikos. 
Vidurinėje politikoje socia
listai tuo ‘‘daugiau re
zultatų atsieks 
su kare, 
mingiau jie 
minimum 
vimus 
ntas kontroliuos valdžią, juo 
daugiau intekmės turės dar
bininkai į parlamentą, juo 
demokratesnė bus kariuo
menės tvarka, juo mažiaus 
galios turės kariškoji val
džia, juo daugiau valstybės 
finansų bus suvartojama ap- 
švietos reikalams ir socia- 
lėms reformoms ir juo ma
žiau ginklavimuisi, — tuo 
mažiau bus progos viešpa
taujančių klesų klikoms į- 
velt šalį į karę.

lis socialistų net nemato, kad 
minias reikia geriau supa
žindinti su tais reikalavi
mais. štai musu “Kova”, c s

pavyzdžiui, kuri jau dau
giau kaip pusė metų garsi- 

kaipo vienintelė “tvir- 
internacionalizmo skel

bėja lietuvių spaudoje, apie 
tuos socialistų tarptautinės 
politikos reikalavimus nėra 
iki šio] nieko parašius.

Kad proletariatas galėtų 
užsienių politikoje pastatyt 
savo poziciją prieš kapitali
stų poziciją, jisai turi visų- 
pirma žinot, kokia ta pozici
ja privalo but. Ir, žinoma, 
jisai turi' paremt ją veikimu. 
Tartautinio veikimo — o ne 
tik tarptautinių pasikalbė
jimų kongresuose — tarp
tautinio darbininku veiki- 4-
mo suorganizavimas yra da
bar įžymiausis socialistų už
davinys. Internacionalo at
gaivinimas yra pirmoji to 
darbo sąlyga.

Po visų šitų išvadžiojimų

kovoje 
pasek- 

kovos už savo 
programo reikala- 

Juo labiau parlame-

Finnis Lietuvių Dienraštis Amarikoja 
£Mžia NAUJIENŲ BENDROVE iru

Kasdien, iiskiriant nedeldienius

Ateinantį utarninką, 27 d. 
vasario, bus Chicagos mies- 
ste “pirm ie ji ba Įsa v ima i.” 
Tai bus kandidatu rinkimas 47
į visokias miesto įstaigas. 
Tie kiekvienos partijos kan
didatai, kurie utarninke 
gaus daugiausia balsų, bus 
paskui pastatyti ant listo ga
lutinuose rinkimu ose.

Socialistų partija stato į 
kiekvieną vietą tik po vieną 
kandidatą, todėl, “pirmieji 
balsavimai” turi jai nedaug 
reikšmės. Bet vis dėlto pa
tartina, kad socialistai eitų 
balsuot utarninke už savo 
kandidatus. Juo didesnis 
bus socialistu balsu skaičius4- 
“pirmuosiuose balsavimuo
se”, tuo smagesniu upu jie 
rengsis prie galutinių rinki-

pripažimmą 
tečiaus neišeina, kad socia
listai privalo pripažint ge
romis visas priemones jos 
gynimui. Kaikada gera prie
monė gali but karė, kaikada 
gera priemonė gali but prie
šinimąsi karei. W

Šitame klausime vadina
mosios imperialistinės katės 
nėra joks išėmimas. Užgro
bimo karė iš vienos puses 
gali but apsigynimo karė iš 
antros. Pernai 2-ame “Na
ujosios Gadynės” numeryje 
buvo rašyta apie pavojų ka
rės tarpe Suv. Valstijų ir 
Mexikos ir tarp kitko buvo 
tenai pasakyta: “Mexikos^ 
žemę Suv. Valstijų kapitali
stai rengiasi užpulti ir pa
statyt po savo jungu. Todėl 
šios šalies socialistai privalo 
ne tiktai priešinties tokioms 
savo viešpataujančiųjų klesų 
užmačioms, bet ir pripažinti 
teisę ir pareigą Mexikos pro-

Prie to dabar da ir laikas 
nepapr as tas. M es m ate m e, 
kaip varosi stambiojo kapi
talo spauda prieš socialis
tus aldermanus, šmeiždama 
juos už agitaciją prieš karę. 
Darbininkai turėtu duot at- £
sakymą į šituos šmeižimus 
—skaitlingu dalyvavimu u- 
tarninko balsavimuose.

Headline—British Eat Their First War Viread.
—Weed in Philadelphia Public Ledger

džia tų kapitalistinės tvar 
kos konvulsijų, po kurių tu 
ri sekti' socializmo gimimas 
Aišku, kad jeigu 
jegei dabar jau 
gimdymo konvulsijos, tai 
apie nieką kitą ir negalima 
galvot, kaip apie akušerkos 
pašaukimą — apie revoliu-

Organizuotųjų darbininkų 
mėginimas susižinoti tikslu 
pasekmingiau priešinties ka. 
rei yra geras dalykas. Ir 
Gompersas už tą mėginimą 
yra vertas pagyrimo. Tik 
bėda, kad jisai neatliko jo 
kaip reikiant.

Reikalaudamas, kad Vo
kietijos darbininkai stabdy
tų savo valdžią nuo karės, 
jisai turėjo čia-pat užreikš- 
ti, kad Amerikos darbinin
kai daro tą-pat. Tada ir Le- 
gien’as nebūtų galėjęs savo 
atsakymą užbaigti Anglijos 
a pkaltinimu.

Bet kaip galėjo Gomper
sas užtikrint, kad Amerikos 
darbininkai kovos prieš ka
rišką savo valdžios politiką, 
jeigu jisai visuomet ėjo iš
vien su valdžia? Dabar 
valdžia jį net paskyrė į pra- 
imonijos organizavimo komi
siją karės reikalams.

Gompersas negalėjo duot 
žodžio Legionui, kad Ameri
kos Darbo Federacija prie
šinsis 
gi a i t
Įėjo pasmerkt savo valdžios 
paskelbtąją “submarinų” 
karę, kadangi jisai karės lai
ku taip-pat, kaip ir Gomper
sas, eina išvien su valdžia.

Todėl jpodviejų “diploma
tinis” susinėsimas ir nepa
vyko. Tai yra ne juodviejų 
asmeniška, o juodviejų poli
tikos kaltė.

iSia
įgyvenimo sąlygos pasaulyje 
šiandie jau yra labai suvie
nodėjusius, bet jose dar toli 
-gražu neišnyko visi nacio- 
naliai skirtumai. O jie da
ro giliausią intekmę į žmo
gių protavimą ir jausmus. 
Didelei didžiumai žmonių

C 

šiandie anaiptol dar nėra 
visviena, kurioje šalyje gy- 
venti; “kaip namie” jie jau
čiasi tiktai tenai, kur gimė, 
arba kur praleido didesnę 
dalį savo amžiaus.

Socialistams todėl butu 
klaida statyt savo užsienio

First Lithuanian Daily ir* Amarica 
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc

O kaip tavo, kaimynei, vy- 
— geresnis kiek?
Kur čia tau, kaimynei, dar 
lau. Jis jau nebenori val

gyti nei t<x ką jam daktaras už
draudė.

sakymą į tą telegramą. Ji
sai sako, kad Vokietijos da
rbininkai nenori karės ir ko
voja prieš ją, bet jie negalės 
padaryt reikiamos intekmės 
į savo valdžią, koliai 
ka nep rivers Angliją atsisa
kyt nuo savo pastangų nu- 
marint Vokietijos žmones 
badu.

Taigi tų dviejų organizuo
tojo darbo atstovų susineši- 
mas nedavė jokiu rezultatu.

KARS nėra neišvengiamas 
dalykas kapitalizmo tvar
koje. Nėra net pamato ma

nyti, kad šiandie karių turi 
but daugiau, kaip pirma. Pa
stangos didžiųjų valstybių 
tvert pasaulio imperijas, tie
sa, atnešė naują ginkluotą 
susirėmimų priežastį. Bet 
kaip mes vakar aiškinome, 
ekonominio visuomenės plė
tojimosi tendencija rodo, 
kad ta imperializmo gadynė 
gali but tik pereinama kapi
talizmo stadija; ji gali pasi
baigti pirmiau, negu įvyks 
socializmas. Kapitalistinių 
šalių plėtojimąsi veda, ap
skritai imant, ne prie naci- 
nnalių prieštaravimų padi
dėjimo ,bet prie jų 
jimo 
stų Manifestas 
atsiskyrimai ir priešingumai 
tarpe šalių nyksta vis la
binus ir labiaus, jau besiplė
tojant buržuazijai, kartu su 
>a t s i r a d imu p i r k 1 y b o s lais
vės, pasaulio rinkos, pramo
ninės išdi'rbystės vienodumo 
ir atitinkančių jį gyvenimo 
santykių”.

Prie pramonės išdirbystės 
vienodumo prisideda dar ir 
pramonijos specializavimasi 
atskirose šalyse. Vokietijos 
chemijos industrija, Angli-

rupėti darbininkams, ant 
kurių: visų-pirma puola ka
rės baisenybių našta!

Vienok, jeigu darbininkai 
negali savo užsienio politi
koje apsiriboti vien rupes- 

| čiais apie savo tėvynes, tai 
tas dar nereiškia, kad šis 
klausimas visai 
čia

Amerikos Europon tiek ja- 
vų, kad iš jų butų galima pa
dalyt 1,470,000,000 kepalų 
duonos. Jeigu ta duona bu
tų išdalinta tarpe Suv. Val
stijų gyventojų, tai kiekvie
nam vyrui, moterei ir vaikui 
tektų kas mėnesis daugiau, 
kaip po dešimt kepalų.

Mėsos, sviesto, žuvies, sū
rio, pieno ir tt. panašių pro
duktų išvežama iš Amerikos 
Europon daugiau, kaip už 
$500,000,000 per metus.

Ar nuostabu tuomet, kad 
Suv. Valstijose maisto ima 
pritruki, kad jo kainos taip 
baisiai pakilo, kad beturčiai 
kenčia badą ir jau net riau
šes ima daryt?

Karės Molahas tunka, o 
Amerika badauja. Vienok 

, nori, kad toks daly
kis tęstųsi ir toliau ir 

i karę apskelbt 
kad ši savo sub- 
mėgina užkirst 

Amerikos maistui^ ^rumįgrumiasi,

Čia prisei’na nurodyt da ir 
į tarptautinius kapitalo su
sivienijimus. Kapitalistai 
organizuojasi į trustus vi
duje šalių, bet jie tolyn vis 
dažniau daro biznio sujun
gimus ir tarpe atskirų ša
lių. Atsiranda tarptautinės 
industrijos. Toms industri
joms tautų ir valstybių ri
bos yra kenksmingas suvar
žymas.

Vadinasi, nėra reikalo ma>- 
nyt, kad visuomenė žengia, 
ar jau įžengė, į nepasibaigia
mų karių gadynę. Greičiau 
galima tikėties, kad su karių 
pavojum tolyn bus lengviau 
kovot, negu iki šiol. Bet, ži
noma, su juo reikės kovot. 
Ši kova bus tuo pasekmin- 
gesnė, juo ji bus vedama ai
škesniais klesų kovos pama
tais. Faktiškai, tik klesų 
kova ir tėra šiandie tikras 
vaistas nuo to pavojaus. Tą 
mums rodo patyrimas. Val
stybei, besirengiančiai prie 
karės, yra svarbiausis pa

saulyje dalykas, kad jos vi
duje butų kuodidžiausia vie
nybė. Jeigu tos vienybės nė
ra, jeigu, priešingai, šalį 
drasko dideli vidujiniai kon
fliktai, tai išdrįs pradėt ka
rę negut tik politiškai nusi- 
bankrutijusi valdžia, kuriai 
nebėra kuo rizikuot.

Tos nuomonės, kad prieš 
karę reikia statyt klesų ko
vą, laikosi ir vadinamieji 
“radikaliai” socialistai. Bet, 
kaip jau buvo nurodyta, jie 
mėgina visą klesų kovos 
klausimą suvest prie socia- 
lės revoliucijos 
taip todėl, kad jie likusį ka
pitalizmo amžių įsivaizdina, 
kaipo nepasiliaujančių ka
tastrofų (susirėmimų, nelai
mių) laikotarpį Dabartine 
kare jiems išrodo,

. f 1 t .'J* N ' £

r '.A: m 4

ytojų ir korespondentų prašome
rankraščius adresuoti tisiai Naujienų Redakcijai, o ne 
tu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir 
tekant platesnius tarpus tarp eilučių 
rankraščius taisyti ir trumpinti 

ii ;
r išsiunčia krasos ženklelių pakankamai pers

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

mes irgi negalime nepripa
žinti žmonėms teisės ginti 
savo tėvynę. Užpuolimą ga
li juk iššaukti valdžia prieš 
žmonių valią, norėdama ka
rės avantiūra pataisyt savo 
puolantį autoritetą: argi 
tuomet už tos valdžios nusi
dėjimą žmonės privalo ken
tėti priešo armijos įsiverži
mą ir užkariavimą? Taip 
gali manyt tiktai tas, kuris 
tiki, jogei žmonės atsako už 
savo valdonų nuodėmes.

Vadinasi, nėra reikalo da
ryt socializmo principų “re
viziją” ir skelbt, buk tėvy
nės gynimas esąs priešingas 
socializmui dalykas dabarti
nėje “imperialistinių karių 
gadynėje.” Priešingas soci
alizmui yra ne tėvynės gyni
mas, o klesų kovos išsižadė
jimas vardan tėvynės gyni
mo, t. y. buržuaziškas, o ne 
proletariškas tėvynės gyni
mas. J

Tėvynės gynimas socialis
tui yra klesinės darbininkų 
politikos dalis ir, kaipo toks, 
jisai turi but pritaikytas, 
prie tos politikos. * . į

** ' ’ ■■ * • *• - • jį i
........  —■»■■■!!'!>  ii r u.*.. 

politiką proletariatas nega
li suvesti prie vieno tik “tė
vynių gynimo” klausi m o. 
Mes matėme, kad net ir bur
žuazijai ta politika susideda 
ne vien iš to vieno klausimo. 
Jau ir šiandie buržuazijai 
ne mažiaus, kai]) savo šalių 
čielybė ir savarankumas, 
rupi tinkamas tarptautinių 
susinėsimų ir susižinojimų 
sutvarkymas. Kiek - gi kar

šu maze-
Komuni- 

“Tautiniai

eiti nėnpri, jawdarbim

■ m ® i

resnose, bet, to neveizint 
darbininkų minios kolkas a- 
pie juos dar nedaug težino, taute

p .-•a ?;

J IS-' ’* • | p tfJCTįJ -y '<■> ■‘•'•‘'H*;
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VISUOMENEI

NUPIRKTI

KI BORT
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Scholl Studio
FOTOGRAFAS

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK
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Rusiškos ir Turkišku anos

SU Chicago. Ill,
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YRA APSOL1UČIAI TIKRU DALY 
KU, KAD ŠITOS BAISIOS SUMOS NE 
GALIMA BUS SURINKTI IR INDĖTO

—Betgi, sakysite, kare vis 
ir tebesitęsia.
Tiesa. Ir kainos maisto

alandos priėmimo: 
i X i \ l<» iki 8:30 va- 

>. Ncdėlium ir šve- 
iieninis nuo 8 ryto 
12 po piety.

virsta finansine problema. PER KOKI IL
GI LAIKO DUOTO NUOSAVYBES TEI
SĖMIS GALIMA SURINKTI REIKALAU
JAMUS MILIJONUS DOLERIU?<_

Kelių ir Tunelių Komisija, veikianti 
Chieagos miestui pataria tam tikrus AP- 
SAUGOJAMUS DALYKUS, kurie beveik 
viso kelių klausimo kontrolę — nuosavybės 
teisių ilgj ir ką kita — paveda j žmonių 
rankas.

Išeina tas tai]):
VIENA, LEIDŽIANT MIESTUI TU- 

KOKIU

MESTI.
Šios išlygos

TEISIŲ 'F
LIAVlMO TARNYBeS ir visus kitus da
lykus, svarbius išdirbimui plataus kilnonės 
pieno. t

Tokiu budu yra proponuojama LEISTI 
ŽMONĖMS NUSPRĘSTI.

PLAUKŲ PER AMŽIUS KAIP PENKIAS 
DEŠIMTIS METŲ.

New Yorko stebėtinas spartusis kilno
nės taislas intaisyta sulig 50 metinių nuo
savybės teisių. Philadelphijai duota teisė 
suteikti nuosavybės teisę 50 metams.

Chieagos žmonėms liekasi pasakyti iki 
kokio laipsnio jie nori proponuojamuosius

RĖTI
LAIKU

ANTRA, PAVESTI MIESTUI APSK 
RITA KONTROLIAVIMĄ TARNYBĖS 
PRAILGINIMŲ, SVARBESNIŲJŲ PRIE 
ŽIŪRŲ IR T.T.

TREČIA, KUOMET SĄLYGOS PA
TINKAMOS MIESTO TARYBAI BUS IN 
DĖTOS I PADAVADIJIMUS, VISA PRO-

Angly kalbos ?
Lietuvių kalbos 3
Aritmetikos
KnygvedystCs C
Stenografijos g
Typewriting
Pirklybos teisiy G
Abelnos historijos g
Suv. Valst. historijos 
Geografijos G
Pilietystčs ę
Politines ekonomijos a 
DailarašystCs S

$ Mokinimo Valandos: &
6 Nuo 3 ryte iki 5 vai. po pietę. $ 
g Vakare nuo 7:30 iki 9:30 2
5 3360 Emerald Ave. Chicago. S

lerius maistui savaitėje.
Pabrangimas maisto pro

duktų ant 25 nuošimčių pa
didina šeimynos išlaidas sa
vaitėje dviem doleriais, tai
gi vietoj 8 dol. turi išleisti 
tiems patiems maisto daik
tams 10 dolerių savaitėje.

Tas dviem doleriais pa
brangimas padidina tų visų 
že&nynų išlaidas savaitėje 
ant 40 milijonų dolerių dau
giau, arba 2 bilijonu dolerių 
♦daugiau per metus.

Ant kiek padidėjo Suv. 
Valstijų žmonėms išlaidos 
kitiems reikiamiems daly
kams — nuomai, kurui, dra-

GŠTUTINIU IR 529 MYLIAS ŽEMUTI
NIŲ LINIJŲ.

Pagerinimas tarnybos šituo didžiuliu 
patogumų padidinimu yra galimas visuo
menei tik tašyk, jei mieštas suteiks* nuosar 
vybės teises TOKIAM LAIKUI, PER KU
RĮ BUTŲ GALIMA ŠITOS BAISIOS SU
MOS PINIGŲ SURINKT.

12rh St. Tel KedDe 8902 
Paulina. T <4 Western 15 
351446 W. 12th St, arti 
SL Louis Ave. ir 1115-17

Taip paprastai sako žmo
nes, kalbėdami apie Europos 
karės pa d a ry t u s m i Iž in iš
kas nuostolius. Taip betgi 
kalba žmones, kurie arčiau 
dalykų stovio nepažįsta. 
Tiesa, Europa turės už karę 
užmokėti, bet daugiau už ją 
turės užmokėti Suvienytųjų 
Valstijų žmonės. Ant jų pe
čių gula didesnė našta.

Amerikos žmonės įsivaiz
dinę, kad šioj šalyj laikai 
dabar geri: darbo pakanka 
visiems, darbininkams mo
kama gerai, jų algos nieka
dos nebuvo taip augštos, 
kaip šiuo laiku. Amerikie
čiai turi ko parduoti, kainos 
augštos, ir jie gauna gerų
pelnų.

Vargas tik, kad nuosavy
bių valdytojų ir pramonijos 
vedėjų šioj šalyj yra didele 
mažuma. Nesulyginama di
džiumas šios šalies gyvento
jų tai darbo žmonės, alga- 
pelniai ir tarnautojai. Ir 
jiems dabartinis dalykų pa
dėjimas yra pavojų pilnas.

f 1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO 
i Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.
i Abelnas Tortas Virš $2,200,000.00.
I Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir 
1 Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
g Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- 
I iriame Išdirbysčių Distrikte. Vice Pirm ARMOUR 
t and CO. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm, 
f CHICAGO JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir 
i daug kitų Kompanijų priguli prie šios Bankos. Mo- 
I ka 3% už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau- 
| goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis 
I pasaulio, Laivakortes parduoda ant geriausių laivų. 
I Taipgi partraukia pinigus iš kitų bankų po visą A- 
I meriką ir atlieka visokius bankinius 
f 'Įlankos Valimdou:: Nno 9 ryto iki 4 
I m is
f Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrityj. f

Betgi dalykas gali but ai
škus iš apskaitymo pabran
gimo vien maisto produktų. 
Visa Europos karės skolų 
suma iki šiandie siekia apie 
penkiasdešimts bilijonų do
lerių, už kuriuos teks mokėt 
nuošimčių metais truputį 
daugiau kaip du bilijonu do
leriu. Amerikos žmonių iš
laidos maistui 1916 metais 
padidėjo taipjau dviem bili
jonais dolerių daugiau 
metus. Kitais žodžiais 
kant, kiek amerikiečiai 
vienus pereitus metus 
mokėjo brangiau už maistą 
tiek europiečiai turės mokė 
ti metais karės skolų nuoši 
m ei u.

MOKYKLA.
_ ... 11, Bio-
uky chorus. DUODU 

lekcijas dainavi- 
smuikos, vargonų

naujas nuosavybės teises Keliu Bendrovėms 
—ypatingai apie TŲ TEISIŲ ILGĮ reika
lingą jvykinimui plataus pieno, patariamo 
Miesto Kelių bei Tunelių Komisijos.

TEISIU ILGIS YRA LABAI SVAR
BUS KLAUSIMAS — svarbus savo lietimu 
įvairiu kilnonės klausimo pusių, ypatingai 
tokių,‘kaip TARNYBA.

TARNYBA YRA VISŲSVARBIAU- 
S1AS DALYKAS VISUOMENEI. Tarny
bos rūšis pirmiausiai priklauso nuo PATO
GUMU

Yra visiems žinoma, kad viršutinės ir 
augštutinės linijos yra operuojamos mažne 
iki PAČIŲ JŲ BĖGINĖS IŠGALĖS RIBŲ 
susikimšusioj dalyj paskubos valandomis.

Kiekvienas materialia PAGERINIMAS 
tarnybos TURI PAEITI NUO PATOGU
MŲ. žodžiu, reikia didesnės bėginės išga
lės. Miestas augo, bet bėginė išgalė didžia
jame viduriniame verteivystės kvartale iš
tisus metus ant vietos stovėjo.

DIDESNE BĖGIU IŠGALĖ REIŠKIA 
TAIPGI DIDESNĮ INTAISYMĄ, O ABU
DU DRAUGE REIŠKIA KUR KAS DI
DESNES KAPITALO IŠLAIDAS.

Miesto Kelių ir Tunelių Komisija pada
vė pieną, kurs reikalauja ČHICAGOS PA
TOGUMŲ SPARČIAI K1LNONEI PADI
DĖJIMO 150' i PER ŠEŠIS METUS, kai
nuosiančio $90,000,000, ir plataus išvysty
mo kilnonės patogumų už $275,000,000.

ŠIOS IŠLAIDOS PRIDĖS PRIE MIE
STO DABARTINIO KILNONĖS TAISLO

$ed.,Vasario-Feb. 25,
MILDOS SVET.,

3142 S. S'r,
Bjfe Pradžia 7:30 v. vaR.

Įžanga 25c yp.

produktams vis labiau, ir la
biau kįla, tebesitęsia kilti. Ir 
dar kas: Europos karės sko
las mokės 400 milijonų Eu
ropos kariaujančių šalių gy
ventojų. Pabrangimą mais
to produktams išlaidų, ku
rios lygios karės skolų nuo- 
šimčiams, turės mokėti tik 
100 milijonų Suv. Valstijų 
gyventojų...

Jeigu tiesa, kad “Europa 
turi užmokėti už šią karęn, 
tai už ką mes čia, Amerikoj, 
turime mokėti?

Aprupink Sava Aprūpink
Savo Ateiti

Kiekvienas gali aprūpinti savo ateitį įsigydams 
nuosavią ūkę (farnią). Turėdamas savo farmą ne
reikės bijoties blogų laikų, bedarbių. Dabar geriau
sias laikas pirkti ūkę.

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

Reikalaudami platesnių žinių kreipkitės ypatiš- 
kai arba laišku.

Amerikos Lietuvio Mokykla
Mokina

Darbo Statistikos biuro 
tiektoji mėnesinė apžv; 

parodo, ant kiek vienų metų 
begiu, būtent, nuo lapkričio 
15, 1915, ii 
1916, pakik 
produktams 
tų dvidešimt septynių valgo 

■myjų daiktų rusių kainos 
nepakilo tik dviem — kavai 
ri arbatai. Visa kas kita žy
miai pabrango. Tarp jų la

biausia pabrango bulvės, 
daugiau kaip dvigubai. Pa- 
jskui seka pupos: per vienus 
tiktai metus josios pa
brango 75 nuošimčiais. Pa
brango labai mėsa visokios 
rųšies, taipjau visi miltiniai 
produktai. Paimant apla
mai kainos visiems maisto 
daiktams metų bėgiu pabra
ngo 25 nuošimčiais.

Sužinoti tikrai skaitlinė
mis, kiek kas Suvienytose 
Valstijose išleidžia maistui, 
žinoma, negalima, bet, i- 
mant aplamai, galime sakyt, 
kad 20 milijonų šeimynų iš-

lietuviškornis dainomis, labai

DUODAME DYKAI 
20 lietuviškų dainų, 1000 adatų ir 
aibomų.

Grafa fonas tik 20 dol. su gva- 
rantija ant 10 metų. Tik 20 do
lerių.

PrisitĮskite 3 dol. rankpinigių, 
likusius užmokėsite prie atsiėmi
mo. G ra fa fonas su didele triuba, 
paauksuotais kraštais, mechani
zmas grafafono geriausios kons
trukcijos, kurį galima užsukti 
laike giajinimo. Tinka rekordai 
įvairaus dydžio. Baisa išduoda 
cystą, kuris girdėt balsiai ir aiš
kiai. Vietiniu meldžiame atsi
lankyti į musų krautuvę, kuri ati
daryta nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro ir taip pat nedėldieniais.

niu-

H Telephone Humboldt 1271 Q

g M. SAHUD M. D. S
» SpecialIeUM MoUtfiMub V/HU3 ir Vai- M 
g klika, teiptfi 8
8 OFISAS t im MihMWk* 8
8 Knwpiie North Ate.. SM ■

t* į
K 7, te M/A

rife r*
S \ HV LIGAS, 

olėtų lirų, 
dideliu pasiseki“ 
NĖR V V ir SKV-

Užlaikau vaistas iš viso svieto. 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ir Kurdpos daktarų. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už jų gerumų. 
Užlaikau visokias lietuviškas 
žoles.
Reikalaujant ic rus pasiunčiu
kragu arba per expresu.
A. K ART A N AS, 

Aptiekorius ir Savininkas 
3203 S. Halsted St Chicago, fl!

Tel, Drover 8448;
..... ' i

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

L1 ' 11 gos.
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra mano speci- 
ališkumas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytų pacientų, 
Visiems viena kaina.

1827-29 Blue Island Av.
Mano ofisas m t i 1 U - tor

JRhfl ■ f ■ ■ Musu sekamas apskelbimasUicago Surface Line.

I MUZIKO
I MOKINU mišrus vyri,
■ (011 ir va 
X privatiškas 
A mo, piano, 
J ir mandolinų.
a STASYS TUJtSKIS, Mok.X IMI AHIv nukee avė., 2.oi tuk.

Svarbus pranešimas
intaisiau nauji w 

——------ karinę šviesų, su kurios pa-
gelba nutraukiu kuopuikiau- 

_ sius paveikslu
- ir tamsiose dienose

Ste ii vestuves, gnipas ’
paveikslus trauki 
rais. Darbas 

: kuogeriausiai.
Kurie norite turėti pui- 

kius paveikslus, meldžiame 
' 'loC kreipties prie musų ,o mes 

iš savo pusės gvarantuojam 
užgantSlmliim.

P. CONRAD
6369

lyjančiose 
. Taipgi 
kitokius 

ame vaku- 
a t liek amas

\s duodu kainas už 
larmiviimi pagal jų-

lYL’.-Ųę. N t ai k vokite 
l;o. tuoj.-ms rašykite 
m. Kalbama pas 
nu btduviskai ir len

I Žmones Sprenc
KAIP CHICAGOS ŽMONĖMS GAVUS GERESNĮ KELIAVI
MO PATARNAVIMĄ? TATAI YRA DIDELIS ŠIŲ DIENŲ

KLAUSIMAS
r-e-n-g-la

Į-^jMAjMP ALINU OR K E S T R A

A. ''-r;.YL ■ ■

- Siunčiame dykai kataliogų
zikališkiĮ instrumentų ant parci 
kalavimo. Adresu()kitc:

G RE ATER NEW Y O R K PH ON (>G R A PH CO.
„ New York, N. Y., Dępt. N.....

SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS 
Mano speciališkumas yra gydyme paslaptingų vyru 
Chroniškos ligos vyrų ir moterų yra gydomos bu 
m u. Ligos PUSLfiS, INKSTŲ, PILVO, KRAUJO, 
ROS.. PATARIALW UWJ.



DEMOKRATŲ ROH

t urgaus Žinios

41 ¥2

Sanborn Company
C°O Lithuanian Colony Director,

Eagle River, Wisconsin

APTIEKA

1891
SAUGUMO SRYTI

ANK

24 ¥2
24 ¥2

13 ¥2
12 ¥2
11 ¥2

12.20
10.00
11.25

40 ¥2 
39 ¥2 
-37 ¥2

11.90 
9.00 

11.00 
13.00

18.50 
17.00 
15.50 
•15.00 
-10.50 
-15.00 
45.00 
-8.50

ll.Ot 
-9.50 
-9.50

Komai 
Kviečiai 
Kūgiai 
Miežiai 
Avižos

13.85
11.75
12.25
14.50

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

No.3 
.11 ¥2 
.13 ¥2

“Social For
History” i v

America.”

Darbininkų padėjimas blogėja. 
Karės debesįs darosi vis tamses
niais ir tamsesniais — ne ryto, 
tai poryt gali upėmis pasilieti

Oleo margarinas
Stalui ...........
Kepiniui

Kiaušiniai

The Peoples Gas 
Light & Coke 

Company

Wabash 6000

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

Suris:
Twins ..................
Daisies ..................
Young American 
Longhorns .........
šveicariškas ..., 
iJimburger .........
Brick....................

9.08
7.90
7.70

Kalakutai (svarui) 
Vištos ......................
Viščiukai ................
Antįs ......................

33—36 
... 24¥j

Skaitytojų 
Balsai.

Arba atsilankyk, 
į nAisų artimiau

si Sankrovos 
Skyrių.

DRAUGAS” KAIPO IŠDAVI 
KAS DARBININKU.

Kiaules:
Sunkios (250-400 sv.)
Vidui. 200—250 ....
Lengvesnes ................
Paršai, geri ................

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUDUS.

WALTER F. SOMMK.lt* 
ADVOKATAS 

RECTOW ■TTTUDDHb 
w Monre* Bu, *w» ta

Ohtaigo, Qi

Veršiena:—
50—60 svarų, 
60—80 svarų 
90—100 svarų

Ką dabar sakys ponai klerika
lai apie demokratus? Kur tas 
jų rojus?

kartą ant visados 
kad jūsų reikalais 
rūpina, apart jūsų 
išgelbės ne demokratai, ne re 
publikonai, bet jūsų pačių pat 
tija —• socialistų partija.

Senas Kareivis.

dol. Vadinasi nukentėjusiems 
del kares išpuola

Kur tie pinigai

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Vas. 23, 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovą perkant Šeimy- 
ninkės moka brangiau* 
Sviestas:—

Extra Creamery
Extra First ....
First ....................
Seconds .............
Ladles ................

Ėjo ir praėjo rinkimai. Iš
rinkta gryniausio demokratų 
plauko prezidentas. Vadinasi, 
reikia tik rojui užviešpatauti. 
Bet ne taip* atsitiko. Gyvenimo

Prezidentas.
AMERICAN STATE BANK, 

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

Atdaras: Panedeliais, Kctvergaislr 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

ŠIENAS

Motiejukų, geriausias 
Motiejukų No. 1 .... 
Motiejukų No. 2 .... 
Mot. No. 3 maišytas . 
Kultų motiejukų .... 
Dobilų, sulig rųšics .. 
Prerijų, sulig ri_ 
Packing ............. ..

Šiaudai, ruginiai .... 
Kvietiniai ......... 

Avižiniai ..................

darbininkai 
įsidėmėkite 
niekas nesi

2.60—2.85
5.00—6.00

matote, kokis nesvietiškai 
bijoniškumasI 
^Pakartoju, “Draugui” 
retų pasivadinti “Ponu” 
butų kur kas išmintingiau

Ir taip, “Draugas 
demokratai esą lab 
žmonės, kad jie rūpinasi darbi
ninkų reikalais ir pagerins jų 
Jbuvį. Žodžiu, tas demokratų 
programas šventas, tik ne “cu- 
daunus.”

Tai kaip ir darbininkų univer 
sitetas, kame populerėmis lėk 
cijomis išguldoma dalykai įvai 
riti mokslo saku.

Mažas gezu šilely-, 
tujas isduoi ma 
Kiekvienam pirkėjui 
vieno ilgumo 8 pėdų 
musų metalinės dūdos 
su sušriubuojamu su
vienijimu, $1.95 mes 
pristatysime vieną 
No. 1 Eclipse Heater 

(Kaip šis paveikslas)
Dalykas sulyginimui tem
peratūros Žiemos ir Pava
sario laiku.
| minutę parodo pasekmes 
ir galima užsukti į sekundą. 
Suččdyja sveikatų, ūpų, lai
ką ir pinigus.
Didesni šildytojai didesnicm 
reikalavimam.
M Pašauk Namų
7*v šildymo Skyrių.

No.l No.2
.18¥2 .11

17.50— 
16.00-
14.50— 
13.00—
8.50-

13.50— 
ųšies 10.00— 
;........... 7.50

.... 10.00- 

....... 8.50 
........... 8.50

f Raumatizmas Sausgėla. |
Nesikankykite savos skaus

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

CAPSICO COMPOUND mo
st is lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padčka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačių 28c.

.histiii Kulis
32l>9 S. Ilaisteil st., Chicago, III.

Knyga :“š ALTINIS SVEIKA- 
TOS”, augalais gydyties, kai 
na 50c.

......... 9.80

........ 8.45
.... 8.25 
7.20—7.50 
5.50—5.80

1.00—1.02
1.49—1.76

......... 1.47
1.00—1.30

58 ¥2—59%

ir-gi agitavo
" JŠsijuosęs už demokratų parti

ją. Prie ptogos reikia pasaky-
> /ti, kacj žodį “draugų” klerikalai 

pasisavino iš socialistų leksiko-MU wno. Juk tautininkai ir klerika
lai perdėm vartoja “ponas.” 

fe Jie vienas kitą kitaip nevedina.
Jeigu kokis darbininkas įsi

drąsinęs atsikreiptų į tautietį 
arba klerikalą žodžiu “draugas”,

Sausio 7 d„ Walsh Hali sve
tainėje, North-Side j e, “Drama
tiškas Batelis” lošė du veikalu: 
“Žydas ir Dzūkas” ir “Gudri 
Našlė”; be to buvo sakomi 
“Džiano Bambos” spyčiai. Pu
sė pelno nuo to vakaro buvo 
skiriama (taip buvo garsinama 
“Naujienose”) n u ken 11 ė j u s i e m s 
nuo karės. Bi t iki šiol jokių 
atskaitų laikraštyj nepasirodė.

......... 8.20
.... 8.00 
7.20—7.50 
6.00—6.50

mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdaius. Diplomai 
kiekvienam, kurs išsimokins* 
Valandos dieną arba vakarais 
del jūsų parankumo. Už J1O 
išmokiname jus siut visokiu* 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

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

SARA PATEK. MOKYTOJA,

THE MAGIC SHOP
Pirmas Amerikoj lietuv 
dirbtuvę. Dirba visokių 
nori gauti Žiūkų katalogą, p r .

Ir tuo) gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIO SHOP,

P. O. BOX 309. HoįtBROOK, MASS

Sutninnu receptu* *u didžiauida atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos dnktarg. Tai vienatinė lie- 

tuviŽkn aptieka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių rh lit irau t ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiikus, o ai prisių
siu per expresu,

K. Sidlamskis
Aotlekoriu, Ir ...Įninka.

SOUTH BOSTON, MASS

panų fabrikų. Opereitorkų, į 
užbaigėjų, siuvėjų merginų1 
lengviam dirbtuvės darbui. 
Galima uždirbti daugiau kaip 
kitur. Mes išmokiname: dar
bas pastovus. Tinkamos va
landos. Švari viela, švie
sios, ruimingos ir patogios 
dirbtuvės. Dirbtuves unijos

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė . . 
Grapefruit, d. 46—' 
Apelsinai, dėžes . . 
Citrinai, dėžė .... 
Ananasai, gurbas 
Žemuoges, kvorta

Cukrus, už 100 sv.
Piaustytas, Il and I 
Standard eane, smulkus 
Burokų, smulkus .........

MILTAI
Vasarių kviečių—

Special brand ..................
Patents ...............................
Straights ...........................
First Clears ....................
Prastosios rųšics ....

žiemkenčių kviečių— 
Patents ..........................

Standard ...........................
First (dears ....................
Second clears ................

13¥2—14
14 ¥2—15 ¥2 

16—16 ¥2

Avis:
Mitulės ....
Senės, geros
Avinai, geri
Erai.............

ŠI valstybine banka 
aukauja Baugumą 
navimą; paremta 
KT '■ patyrimu

Jus turite dėti pas mus 
pinigus,

jis visada gatavas padėti sulau
žyti streikus, eina išvien su sko
bų agentūromis. “Draugo” 1- 
gretimat su Sutkaus koliojimais 
stovi Šitoks apgarsinimas.

BE A MASTER OF GOOD ENGLISH
If you don’l know English Grain** 

mar. \ out I iirlish r. pool. We have 
prepared a very practical ENGLISH 
GRAMMAR (X) RRESJ ’( )NI)ENCK 
COURSE, with all necessary IJtb- 
uanian explanations, which will 
give you an excellent command of 
the English language.

YOUR SPARE TIMI 
we ask. If you follow our Instruo 
tions you will soon be able to speak 
and write English correctly ami 
fluently which will be a source o* 
pride for yomscll and envy to yoor 
friends. Write for particulars be
fore you forget.

AMERICAN SCHOOL 
OF LANGUAGES 

1741 W. 47th SL, (Dept N) 
Chicago. 111.

12.60—12.85
12.30—12.65
11.85—12.55
10.50-11.50

? Nekartą ir “Drauge” buvo pa- 
stebėta kalbant apie darbinin
kų apŠvietą, apie darbininkų su
sipratimą etc. Bet kaip kuni
gams ir jų laikraščiams rupi 
darbininkų reikalai, darbininkų 
labas, parodo šitas faktas.

Visi žino
buvo pranešęs, kad dabar mote
riškų drapanų siuvėjai strei
kuoja. Žmonės streikuoja, kad 
gavus geresnes darbo sąlygas ir 
geresn| užmokesnį. Tokiame 
atsitikime turėtų visi remti stren- 
kierius, bet ar “Draugas” anl

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
SpecmliettaH MoteriiJkų, Vyrutkų, Vaikų 

ir visų chroniškų litų.
« HiHiidos, 10—11 ryto, «—6 po pietų, V—M va- 
tarė Nedėliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

.... 2.50—6.00 
96 št 2.50# 3.85
.... 1.50—3.25 
.... 2.75—3.50 
. . . . 3.00—3.50

ireikavo. Kad 
užmokesnio už 
rbą. “Draugas 
agentūras ir 
rbininku išn c 

eijoms arba 
rie gerai ske 
moka už jų patarnavimus.

Darbininkai turėtų but pasi
rengę sutikti savo priešus taip, 
kaip jie juos sutinka.

“Draugas” mėgsta kalbėti a- 
pie darbininkų “apšvietą”, bet 
mes, darbininkai, turėsime su 
juo skaitytis kaip su darbinin
kų priešu, o ne draugu.

Rubsiuvis.

CHICAGO, Vns. 23. Gyvulių atga
benta šiaip: galvijų ca. 2,500; avių 
— 8,000; veršių — 400; kiaulių. —• 
27,000. Paduodamos kainos:

Galvijai:
Jaučiai, parinktieji .. 10.00
Kiek menkesni •............ 9.00
Mituliai .......................\ 10.50
Sole kers and Feeders »> 7.00—8.35
Veršiai, parinktiniai ,. 7.00—9.00
Karves, vidutiniškos .. $ nŽ 
Buliai . L . *.. ♦ •

rims.
The Chicago ('leaving House prie

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

nesubankrut i jo., Reikalui esant* 
Clearing House bankos ateina vie
na kitai su pagelba.

The American State Bank priklau
so prie Chicagos ('leaving House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi jos 
teišeini ir išduoda penkias pilnas at
skaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos priežhlf- 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas metą išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankinei Valdybai Illinois 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje bankoje yra 
1 išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aukso 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortga
ges Bondus po <$100.00 ir $500.00.

šis bankas yra atsakančiausis Lie
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir Lenkiš-

Bankos. priklausančios prie Chi
cagos (bearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Laikas nuo laiko 
bent sykį j metus, (Hearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankii stovį ir bud:) jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, bau
dai, mortgage! ir kilos apsaugos per- 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygos 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos ver
tė gab but kn\gose parodyk. Abejo
tina tvarka arba atsargumas, yra 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nusto
ja savo ('leaving House teisių, tas 
\ ra ženklas, jos abejotino stovio.

Tiktai tvirčiausios ir saugiausios

Vyrai, ar jus kuomet nors teiravotės, kur ir.kaip indėli savo 
sunkiai uždirbtus pinigus? Ar jus sunkiai kausitqs geriausį lai
ką jųsų gyvenime. Tuokart leisite bent kuriam saumylingam 
bankieriui atimti nuo jus visus jųsų sutaupytus pinigus ir pasilik
site be pagelbos iki pabaigai savo gyvenini o.

Tiktai sustokite ir pagalvokite — kiek daug bankų puolė šiais 
praeitais metais? Kiek žmonių gyvenimų buvo suardyta saumy- 
lių bankierių. Šie žmonės yra suardyti ant viso gyvenimo. Jiems 
ėmė geriausią gyvenimo laiką sutaupyti šiuos pinigus.

Jiems atims drąsą ateityj taupyt pinigus. Atsitikime sunkios 
ligos ir kuomet prisiartins senatvė, šie žmonės rasis sunkiame 
padėjime. Kiek ilgai jus gyvensite mieste, jus niekuomet nepa
darysite progreso savo gyvenime.

Jus visuomet kas nors apgaus. Jus dirbsite sunkiai 10 iki 14 
valandų kasdien ir nepadarysite daugiau kaip paprastą pragyve
nimą, ir visai be jokios ateities.

Kodelgi tuokart jus neperkate ūkės kur jus galite būti užtik
rintas savo namu, darbu ir būti pats sau gaspadorium. Jus galite 
manyti, kad mieste geri laikai. Mokama didelės algos. Daug dar
bų. Algos pakelta 10 nuošimčių, kuomet pragyvenimas pakilo iki 
65 nuošimčių. Tie geri laikai ilgai nesitęs? Bus vėl tokie laikai, 
kuomet jus prašysite darbo.

Gal jus manote, kad jus dar neužtektinai įsigijot pinigų ūkės 
pirkimui. Mes turime pienų del kiekvieno žmogaus kišeniaus. 
Mes parduodame išdalies pagerintas ukes su namu, karve, dviem 
kiaulėm, 12 vištų, ant ilgų išmokėjimų. Mes parduodame taipgi 
galvijus ant lengvų išmokėjimų. Apsaugojame jųsų šeimyną. At
sitikime jųsų mirties mes duosime jųsų pačiai ir vaikams užtik
rinimo dokumentą ir atidalinimą, parodantį aiškų dokumentą ne
paisantį, kiek jus įmokėjote už žemę. Jųsų pati nemoka po jųsų 
mirties — ji valdo žemę.

Kuomet jus pirksite nuo mus ūkę, mes užtikriname jųsų gy
venimą. Kiekvienas sunkiai dirbantis žmogus gali išsidirbti di
džiausią dalį savo žemės ir išsimokėt už ją į keturis metus.

Mes vedame darbininkų samdymo agentūrą del parankumo 
musų nausėdžių ir jų šeimynų, kurie nori susirasti sau darbo va
sarnamiuose ir tartokuose, žiemą — stovyklose. Mes pagelbėsi- 
me įsigyti paskolą grynais pinigais del pirkimo galvijų, del page
rinimo sėvo ūkio už labai mažą nuošimtį

žeme yra lygiai taip pat kaip Lietuvoje, lygi ir turi daug e- 
žjerų. Kiekvienas augmuo puikiai auga. Mes turime lietuvius u- 
Ifininkųs, Tkdrie gyvena gerai ii* jie mielai atsakys į jųsų klausi
mus. Vienas jų mokėjo po $10.00 į mėneseį per du metu dirbda
mas Chicagoje. Jis nenorėjo apsigyventi čia del to, kad jis buvo 
nevedęs.; Dabar jis jau čia vos du metai, o jau išsimokėjo už ūkę, 
ir daro nuo $7.00 iki $10.00 kasdien, už medžius ir ryšius.

Taigi, jeigu jus esate nuvarginti miesto gyvenimu; jeigu esa
te alinamas ir varžomas jųsų perdėtinio; jeigu jųsų gyslose teka 
raudonas kraujas ir jus gatavi išnaudoti kiekvieną progą, — tai 
rašykite del platesnių informacijų į:

SKAITYK IR PLATINK 
\ c ^NAUJIENAS.” .

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras augšta®
Telephone Drover 2116. J

Ruginiai—
Baltieji .................................
Tamsieji .............................

Gyvulių turgus

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus galite juos turėti. Kiekvienas 

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

pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyardg 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma į 5 
minutes.

Paskola ant rakandų — j 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimu, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ki) 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 kiAte- 
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN

1 PROGA MUZIKANTAMS I 
? Mes atidarėme |

| wl fe dXVsykiu J
S nauj?s koncerti- į
* nas ir sutaisome 1

visokius muzika- j
a liškus instrumentus. Taipgi I 

mainom naujas ant senų ir— ] 
, kam nereikalingos—atperkame I 

ir naujas parduodame už pri- j 
T einamas kainas. I
9 J. BURBULAS ir J. N1UKAS j 
į 753 — 32 st., antros durį s uno | 
9 Hąlstcd st., Chicago, 1)1.

Kolegija dėlto turi gero pasi
sekimo. Mokinių-darbininkų 
yra suvažiavusių iš įvairių, da
gi tolimų valstijų. Nors dar tik 
pustrečių metų kaip ta kolegija 
tapo suorganizuota ir atidaryta, 
ją lanko mokinių — vyrų ir mo
terų dvigubai daugiau ne 
kaip Kansas valstijos universite
tą. Dabar tapo įvestas dar Ame. 
rikos istorijos kursas, kur lėk 
toriumi pake iesta žinomą sočia 
lįstų vt'ikėją ir rašvtoįą A. M 
Simonsa, autorių 
ces in American 
“Glass Struggles

Kas norėtų plačiau apie tą dar
bininkų kolegiją atsižinoti gali 
kreipties tiesiai į The People’s 
College, l'ort Scott, Kas., iš kur 
gaus pilnas informacijas.

Kolegijos vedėjai yra Euge
ne V. Debs, Arthur Lesueur, Ai
va A. George, Laura L. Becds

ieirpmuj uimvcj 969*

ir. A. A. ROTH

Fptt ir republikonai žadėjo <.
■ kalnus. Kur dabar tas vi 
į YVilsonas liko prezidentu 

Sake, kad darbininkai ti
O dirbti tik 8 valandas dienoj ir už 

tai gausią tiek pat, kaip pirma 
į, kad gaudavo už 10 12 valan-

dų darbo dienos. Puiku, ar ne?
Romos agentų leidžiamas lai- 

fcrašti

iW

wpeXBOl
JOSEPH C. WOLON

• t .IRTU VIH ADVOKATAI
M duima* 902-&04 N'*lion*J l.2f* KMfe.

■'V Si. Shli, Kl.. Chic«<o, KH
■■ TV) f.M'O M») ADl*r»: Uta»>
A nlnko, ketverto ir tubafo* MM
W '1 iki 8 vai. vakare, nnrrHrrta!

MilU APKM AVI (VUat,. ML
A TV1

---- ------------------- ,-------- — -- -------------- r-imi m m nnuiiii iii HIM— trii r

100 sv.:—
20—40 svarų ........... $12.50—14.50
40—60 svarų................12.50—13.50
60—100 svarų ............ 11.00—12.00

Bulvės, bušelis .........
Saldžiosios, statine

Daržoves:—<
Barščiai, statine ........... 2.50—6.00
Kopusiai, did. guri). . . 3.00—3.50 
Morkos, statine................5.00—7.00
Kalafiorai, dėžė ........... 1.25—1.50
Salierai, pintinė ........... 2.00—4.50
Agurkai, dėžė........................75—-2.50
Salotos, gal v., gurbas. . 3.00—5.00 
Cibuliai, 100 svarų .. 11.00—12.00 
Žal. pipirai, pintinė . . 3.50—6.00 
Ridikėliai, tuz. rišulių ...25—.60 
špinatai, stalinė...........6.00—10.00
Tomėtės, pintine ........... 3.00—4.50
Grieščiai, statine........... 5.00—6.00

1910

SCHIFF and COMPANY STATE
TVIRTA BANKA VAKARŲ PUSfcj.

latH STFtKE'T ARTI frIAJLISTEO ST , CPJCA< <

Seka agento vardas ir adresas.
šitas ofisas tai jau visiems yra 

žinomas kaipo skebų agentūra. 
“Draugas”, reiškia, yra padėjė
jas agentūrai pristatyti streik
laužių bosams. “Draugui” ne
apeina, kad šimtai lietinių mer
ginų streikuoja, kurios už 
vos Šb $7 savaitėje. Tos 
ginos “Draugui” neapeina 
jos nebegalėdamos išsimokėti už 
kasdieninį pragyvenimą, sus- 

gavus (langiaus 
: savo sunkų da- 

skelbia skebų 
tuo pataikauja da
nu dolo jų korpora- 
samdytojams, ku-



rtriMhi

MAISTAS BRANGSTA

1709 So. Halsted St Tel. Canal 6417 Chicago, III

MESIROFF,

Akušerka

suzei

Didele verte ant rakandu

Nemokėk man

TAIGI NELEISK 11.00 STOV
TARPE JUS IR SVEIKATŲValandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro 

Nedeliomis: 9 ryto iki piety.

.imnawwnn'nani
L.'

Atdara Utarninko, 

K et vergo ir Subatos 

vakarais.

Iki šiol dar nepasisekė suras
ti baronienes De Wardmer-IIo- 
Hub brangakmenių.

Geo. Bear 
kišeniųs

uinciai suor- 
s. Kuomet 
sustreikavo,

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliais Permaina: 
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas flora; 
tOc, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir 
mas floras 15c, Balkonas 10c 
HALSTED i* M.™ GATV1

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
Žolės nuo visokių blogumų.

F. J. BALTRENA8, PROF.

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

pmil Feltskag, 1348 Cleve
land avė., sužeistas gatvekariu

ncapolio 100 vagonų miltų.
Manoma, kad pati valdžia pa

ėmė ta iniciativą, kad reikamoj 
valandoj butų galima išgelbėti 
miestą nuo gręsiančio bado pa
vojaus.

kad šiandie žymiai 
pabrangs svogūnai, morkai, ri
dikai, agurkai, burokai, obuo

los. Colenka, 53 metų
s. Traukinys užgavo vežimų 
klys liko užmuštas.

Or. J. ta Paing 
Vyru Chroniškos Ligos

Elektrifikn Dingnozii Ir Gydymai 
Specinliška medicina nuo 

uinuodijimo kraujo

Vandenata medega slaptam Ilginį
2059 W. MADISON ST., kampa* 

Hoyne Ave., virž aptiekoa

CALUMET BAKING POWDER 
KOMPANIJOS DARBININKES 

PRALAIMeJO STREIKĄ.

Piktadariai atėmė iš Frank 
Moureko, 9135 S. Western avė., 
automobilių.

nuėjo ant zero, 
tame geležinkeliai 
og negalima

Triffin, Board 
identas, pasiuntė 
kad butų priversti 

eliai prisiųsti 
C hicaga.

Frank Friend areštuotas 
pasikėsinimų apiplėšti J. 
Sehmidų.

Ar šiaip ar taip, bet gėda l 
raitoms taip elgtics.

J. Aceris

Vagiliai apkraus te 
dsall’ui gatvekaryj 
Laimėjo $250.

Kas mano išgelbėjo nuo vardinančių ligų1 
Salutaraa Bitteri*. AS per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. Aft kentėjau nuo nevi- 
rinirno pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug neamagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, Šonuose ir strėnose 
Niekur aft negavau pažibos del savo sveikute* 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit 
teris ir Salutaras, Regulaatria, del moterų 
pradėjau gerai jausies, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius aš 
savo paveikslų nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. Kai_ 
na $1.00. Galima gauti geresniuose galiūnuo
se ir aptiekosc, o kur negali gaut, kreipkis i

dabar kaštuo
kiu budu už 

pieno kvorta prisieis mokėti 12 
iki 13 centų.

Jos. Sadi, 721 N. Racine avė., 
r Stanley Kostik, 1313 W. Ohio 
įpiplėšti. Piktadariai nudove 
?sa dektektyvai.

“N-nų” n 
pondencijoj 
rašo ir apie 
Duoda vėjo 
liams, kurie 
tik p orį persekioti veikiančiuo
sius ir tt. Mano supratimu, tai 
bereikalingas papeikimas. An
ksčiau ar vėliau tie draugai susi
pras ir vėl ateis i kuopa. Kas

Edward Healy, 16 
licijos kapitono sūnūs 
Oak parke už 
girnų. Sakoma 
žino dalyvavęs 
mobilių pa vogime

EVESKIO Bffi; 
SSMOKfflA 
čia gali išmokti Anglų kalbos nno pradinė# 

Ugi augSCiauslai, telpgl Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiS. 
Ekonomijos, Knygvedyst6s,DailiaraAčlo, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL h 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.3100 SoJInMwI

metų, po- 
ureštuotas 

utomobilių vo- 
kad jis prisipa- 
devynių aulo-

Ilenry George, 4211 N. Lea 
vitt, nu troško nuo gazo. Mano 
ma, kad tai iš netyčių.

nužiūri
mas užmušime savo brolio

SS So. Dearborn H t., Crilly Bulldiur, 
antras a u ritau, kambarys 208-XH.

memsiems 
badas — h 
dalykas, g 
žmonės 
gyventi 
bado labai lengv

sveikatos ir laimes, kuri lengvai yra jums atsiekiama.
X-Bay ir daktariškos egzaminacijos

NEAriDELIOK, ATEIK TUOJAUS

GALIMA RASTI ČIA Už ŽEMIAUSIAS KAINAS IR ANT 
LENGVIAUSIU IŠMOKĖJIMO SANLYGŲ.

y/.uolo ištiesiamas stalas 
i padaryta ir gerai nu- 

Viršus 42 colių sker- 
išliesiama iki (i pėdų 

pažymėtina vertė, lik pc

2 TELEPHONE YARDS 2721 Jį

S DR. J. JONIKA8TIS 5
2 MEDIKAS IR CHIRURGAS J

♦ 3337 So. Morgan St., Chicago o 
Kerto 88-fiio PI. ir Morgan St. T

esu
3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL

•. 45 šiaurys kovęs
is Cicero, tarp kita 
LSS. 138 kuopa, 
tūliems “apsileidė- 

nieko neveikia, vien

Ihip-uH) A I Di'.cj»jot- K <» I < j,’i j »#; ilgai prak 
Ūkavusi Pennsyi 
Philadelphijoj. I 
ju prie gimdymo 
visokiose ligose 
noms 
siškai, lenkiškai

1789 K HALSTED STM CHICAGO 
Ant antru luby.

manijos Hofcpitalėse ir 
Nisekmingai paiarnau- 

Uždyką duodu rod* 
moterims ir m ergi- 

Kalbu lietuviškai, angliškai, re
gbi vokiškai.

Ava Bellville, 444 W. 116th 
ką tik nenutroško nuo gazo 
Betgi pasisekė atgaivinti.

<;ilnrą, akių, aw 
)ironiškų ir nėr- 
him Linings* pil- 
iv.'ifiškų vyrų h

mes visos darbus ir išėjome iš 
dirbtuvės. Tečiau, vos spėjome 
išdėstyti kompanijos bosams sa
vo reikalavimus, kaip atsirado 
iš lietuvių darbininkių tarpo 
skobų. Pratarė į jas bosai gra
žiais žodeliais — ir jos ištirpo, 
lyg sniegas nuo saulės: vėl su
grįžo dirbtuvėm

Jos sugrįžo dirbtuvei!, kaipo 
skobai, vienok nesidrovėjo mus 
apjuodinti ir apšmeižti bosų a-

Vasario 22 d. Jaun. Liet. So 
cialistų Lygos 2-roji kuopa ture 
jo pirma šokių repeticija. M o 
kiniams, matoma, sekasi

Keturiolika žmonių šoko pei 
langus, kuomet išliko gaisras 
Trįs sunkiai susižeidė. Viela — 
10702 Green Bay avė.

Traveler’s Aid draugija pra
eitais metais pagelbėjo 10,000 
moterų ir merginų, kurios at
važiavo į Chicagą.

Po priėmimo egzaminacijos, jei ji 
nevisai užganėdina jus, nemokėki! man 
nė cento. Visai nėra nė skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do ncnaturališką stovi, ii’ visai praša
lina visą spėliojimo darbą. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų kūno, jus neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik už 
dalelę paprastų išlaidy. Ateikite tuo- 
jaus pirm negu šis spėcialis paaukavi- 
mas užsibaigs — ir leiskit X-Bay pasa
kyti tikrą teisybę apie priežastį jųsų 
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau
lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, suraskit tikrų
jų savo negalės priežastį, ir sutaupyki
te, galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačią gyvastį.
šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti 
atsineskit šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie

Valandos: 7—9 vak. nedeld

tiesa, randasi ir tokių, ką nepai 
so nieko, bet reikia jiems a tie i 
sti. Tik daugiau pasidarbuoki 
me, kad įtikinus juos.

J. Aceris.

Saugus Bantas
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams 
pasidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO 
State Bank of Chicago yra labai parankioje vie
toj, ant kertės 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. dienų, 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. n .u

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

Vasario 21 d. LSS. 138 kuopa 
laikydama savo nepaprastų su
sirinkimų be kitko nutarė kuo
pos vardu pasiųsti tos kuopos 
nariui, (L P. Kaminskui, kuris 
guli ligonbutyje jau netoli me
tai laiko, gėlių bukietą. Labai 
**era, kad draugai atjaučiate sa- 
. b draugo nelaimę ir išreiškiate 
jam užuojautos. Bet gal šimte
riopai geresnis jam atjautimas 
butų, kad šalia kvepiančių rožių 
sušelpus jį šiek tiek ir jiioigiš-

LIETUVIšKOS TAUTIŠKOS GAIDOS, SKAMBINIMUI IR DAINA 
VIMUI, COLUMBIA ARTISTU.
Lia yra jųsų mylimiausios dainos \
dainuojama jųsų prigimtoje kai- J
boję. Pagelbsti jums atsimint jų- 

tėvynę.

Columbia Grafonolos apkainuo- yftgįhv /y'Z
tos nuo 7

lIodjjrenB 

* pnVM- 

<r<bupiftko ar- 

j jums 

Jo dvidtlnnt* m<4ų 

j swaranMu, silpnu, 
yra užtikrinimu, 
*k m ingai ift gydyta*.

fataty- 
mastyti apie vedi- 

bitinai pasveiksite.
tiesos reikalauja 

priafi i&minMj 
be abejo, greitai

Jos. Johson, 5514 Quincy, ii 
Bert Stategenger, 5214 Adams 
apiplėšti. Piktadariai atėmė i; 
jų $5, laikrodį ir plosčių.

SUAUGIEiMS
Akiniai aukso rbiMuose nuo $8.00 ir au- 
jirftčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
nugSčiau. Pritaikome akinius uftdyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimai, nerviftku- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuris gali 
būti prnfialintos gerų akinių pritaiky
mu. ištyrimas uždyką, jei perati ar 

j® skauda akis. Jei jos raudonos, j*i jral- 
va sopa, jei blogai matai, jei ak J s sil- 
patu, netęsk ilgiau, o jieftkok pagelboa 

II aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
J! kiniai uždyką. Atmink kad mes koft- 
U nam gvarantuojain akinius ir kienkia- 

nam gerai prirenkam.
, Ekspertas Optikas,

Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, Ateikit pas mane. Aft buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virft 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aft duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiftkus vaistus. Aft rekomenduoju tik GERUS daktarus 
draugas žmonių S. M. MESIROFF,

tini’.>1 ir augsciau.
Cukrus, svaras pora dienų al- 
I kainavo 7 su puse centai — 
bar 8 su puse.
Kopūstų svaras kainavo nuo 
iki 15 centu — dabar 17c.

liai ir tt.
Chicagos pienininkų associa 

ei ja nutarė pabranginti pienų 
100 svarų pieno bus parduoda 
ma

Ištiko gaisras Kleino banke 
747 N. Clark. Nuostolių betg 
pa daryta mažai.

Kurie sergate, kenčiate ir nusimi 
nę, pasinaudoki! šia didele auka. Tik 
tai trumpam aikui aš suteiksiu X Baj 
ir daktarišką examinacij 
daug expertu ima nuo $5 
Jus nebusite priversti gyt 
du kiekvienam sergančiam 
moterei šioje apielinkčie n

Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja. Aš negydau vienų simptomų 
aš vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymą kraujo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzes kraujo ii 
šlapumo, 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, ženklai, kurie parodo staigią mirtį, gali apsireikšti bile lafk» 

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

M Bank of Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kaine lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerkų.

La Šalie ir Washington gtv. Priešais City Hali.

Vienok, Inkštingalo sakmėmis 
negalima maitinties. Žmonėms 
galima apdumti akis tik tūlų 
laiką ir lai nevisiems. Todėl 
jau pradedama žiūrėti rimčiau į 
dalykų stovį. Liko paskirta ko
misija, kuri pasistengs atrišti 
Gordievo mazgą ir parodyti tik
rus kaltininkus dabartinib padė
jimo. ‘ J '

Chicago yra skaitoma didžiau
siu grudų centru pasaulyj. Te
čiau, lai buvo 
momentu Chicago, kaipo grudų 
rinka, nuėjo ant zero. Kaltina

is v iečių 
parsigabenti, 

of Trade 
itsišauki- 

geležin- 
mgiau vagonų

i >r. Hair
Specialistas ir jo vėliausios Eur. mitodes

Jei kiti negali iftgydyti, Ateikite r-a* 
mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno įrengimo Bacterioloyjftka la
boratorija ir Kraujo Egzaxninacija ati
dengia man jūsų tikrą liftą ir jei aft ap- 
siimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveiktr 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit paa 
tikrą specialistą ir ne prifc imitoutojų. 
Tikras specialistai neklaus jus, kur jum* 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jie 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

I)R. C H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk eievater|. Kambary# Itl, 
J’rieA Noilh American Cafe.

39 Sit. Sum Sf.t K;impHH Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka 
re. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų.

sic produktai:
Bulvės pirmiau buvo pardavi 

nėjamos po 85—90c už noki

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUB ANT BRIDGEPORT©

VYRAMS IR

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

į už $1.00, 
00 ik) I110-00.

. Aš duo- 
vyrui ir 
gą žinoti, 

turėjau 
daug mėty patyrimo pasekmingo gydy
mo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir 
pūslės kliūtis, reumatizmą, dusulį, 
kraujo ir odos 
sų, nosies ir gc 
viškų ligų y pa 
vo kliūtyse, ta 
moterų ligų.

Jeigu jus turite galvos skaudėjimu, 
silpną nugarą, apsvaigimą, Įirietvarį, 
atsiraugėjimą gazų, skausmus pilve, 
murmčjimą žarnose, nustojimą apeti
to, nuovargį, nusidėvėjimą, pajautimą, 
nerviškumą, ir palengva nykimą, tai 

iri but žinoma, 
piritai pasveikt,

VYRAI
Jodgu jų« <*>Rte umiuHnę, del tx>, 
jųu eeate neišgydyti kur nors, jip1 
esat užkviesti pasitart su 
apie bile ligą, silpnumu 
tiiką negalę. Ateik del 
ba ištikimo pasikalbėjimo, 
nieko nekainuos, 
patyrimas gydym 
liguistų vyrų 
jus busite pi

Jeigu jya peržengėte gamtos 
mus, jus neturite 
mą iki jus 

Daugelyj valstijų 
daktaro apžiūrėjimo 
pavelijimo, Illinois, 
turės tas pačias tiesas.
SENOS ŽAIZDOS EPtTtUtetSIAL AU
GIMAI ir odos ligos iAfrydoma arit ti- 

sada ištikimu, turinčių ypatingą veikmę kraujo gydymui, gyduolių. Jos veikla tie
siai ant kraujo cėHų. panaikina nuodus ir sugrąžina vidurinius organus j hormalB- 
ką stovj.

Patinę arba pasididinę gysl O S SŪDYMAI, 
cirkuliacija, Širdies plakimas, rugfttis pilve, silpna atmintis, žemas gyvumas—lėta 
cirkuliacija. VIENU SAVAITES GYDYMU UŽGANĖDINS JUS JO TEISINGI VAI
STAI. Ar jus kentėsite ilgiau nuo tų negalių ar ntaiduoelte | jo ranka* ir buk ant 
visados išgydytas tiesioginiu budu ir kaip galima trumpu laiku 7

— TURINTI SMEGENŲ SUIRUTE,Silpni, nervuoti vyrai kenčianti nuo neprotingumo, pa 
baudą nuo nenuosaikumo ir užgavimo, pamatysite, kaip greit tikra gyduolė tikroje 
vietoje ir laike atliks darbą. Prašalins nustojimą energijos, ambicijos fr Stiprumo, 
sustiprins ir sušvelnins svarbiausius organu*, priklausančiu* žmonišku 1. Itllzcfll DtialAc IR REUMATOS KLIŪTIS ant vlsadrt i f 111 Kol P, 1 llSICS 30 jdienų, jeigu nėra kitų susdėjimų. t ilgos state- 
matiftkai ir gatavai pasiduoda kraują darančiom ir kraują valančior g/duolbm*. A 1* UŽNUODINTOS IR SUTINĘ gilės, gauna Urttetm ati-r*SllOS UITOS, dą ir yra pastovinčiai išgydomos | keletą «efą. {Ha* 
ligos, jeigu nesulaikius, pasieks neišgydomą susidėjimą. Pi Uingam žodžk. pok**ika. 
ATEIK DEL PASIKALBĖJIMO UŽDYKA.

Dr. Hodgen’s pilnai įrengta laboratorija ir X-Ray egri ainaclj* ištirs ir paro
dys tikrą stovj vidurinių organų. Nėra spėliojimų. Dykai LRay e gr* m i naci Ja.

Metodos išmėgintos, priskirtos ir pagerintos, kaipo ger. ilsios gydymui ligą tr 
silpnumų ypatingai del vyrų. Jus gydydamies pas j| pamai kite j j ypatiŠkai ir |- 
gysito naudų jo daug metų patyrimo. Jus žinote su kuo j turite reikalą. Pi
giausia mokestis. Sutvarkyta pigiausia mokestis. DIDŽIAUS. LS IR GERIAUSIAS 
INRENGIMAS OFISO IR LABORATORIJOS aprūpinimui 91. arba pagerinto GM. 
Juh galite turėti "Paslėptą plėgą" ir to nežinoti. Visi ligų apsireiškimai greita! 
panaikinami. Neatideliok. Ateik šiandien.

DR. I. W. HODGENS 
Kampas Dearborn Ir Monroe Sts., Chicago, 
VALANDOS: 9 ryto 8 vakaro. Utarninkau ir ketvergi ta nuo 9 ryto iki
5 vakaro. NedČHomi* nuo 9 iki 1

Kad įpiltus žmonėms miglą į 
akis ir tuo prašalinus maisto 
riaušių pavojų, kapitalistų spau
da pastaruoju laiku sugalvojo 
stebėtiniausių dalykų. Girdi, nė
ra velnias taip baisus, kaip jį 

Kad Chicagos bied- 
gyventojams gręsia 
i esą absurdas. Visas 
rd i, yra tame, kad 

nemoka ekonomiškai 
Tuo tarpu tariamojo 

išvengti. Už
tenka tik užmerkti akis ir suki
mšti “du kubiniu coliu sūrio, 

šaukštu ryžių ir tris šaukš- 
makaronų”—- tai manysi, jo- 
valgąs kiaušinius, mėsą ir

DR. L W. HODGENS, 
Ištikima* Specialist**, 

Aštrių ir Chroniškų Vyriškų Ligų*

Užnuodijimas Kraujo

Vasario 20 d. (’alumi 
Powder kompanijos < 
kės nutarė streikuoti, 
iškalno nebuvo 
gan iz uotas st 
mažesnioji (į
— didesnioji darbininkių dalis 
pasiliko dirbti. Suprantamas 
daiktas, kad tokiu keliu negali
ma išlaimėt i streiko. S t reik i- 
ninkės ne tik kad nciškovojo ge
resnių darbo išlygų, bet liko ši
sai pavarytos nuo darbo.

Štai ką sako los kompanijos 
darbininkės, kurios norėjo page
rinti savo būvį:

“Mes dirbomi 
kompanijoj. 1); 
jimo, nepaprasti 
noj prisieina dirbti 10 valandų. 
Tuo tarpu užmokestis visai mi- 
zernas — 8 ar 9 dhl. į savaitę.

Kadangi dabartiniu laiku vis
kas nesvietiškai pabrango ir 
pragyventi iš gaunamos algos pa 
sidarė tiesiog negalima, — tai 
mes nutarėme pareikalauti di
desnio atlyginimo ir trumpes
nių darbo valandų.

i ir, ft, fihwr j 

Praktikuoja 25 nietai. 13 
Gyvenimau ir Ofiuaa M 

.049 S, Morgan SL, kertė O mt n 
Chicago, 111 g

Specialistai am n
Moteriškų, Vyrišku ir Vaiki fl 

Taipgi Chroniški Ligi M 
OfiSG valandos: □

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piei Q 
ir nuo 8 iki 8:30 va, Nedėldle- R 
trials vakarais ofisas uždarytas ;

Telephone Yards d87 H

I ’VŪRMITI
t50 WEST 12th S f., 6137 SO. HALSTED ST 426 S WABASH 

1968-70 MILWAUKEE AVE. ' ’
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Best )
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BUČERIAMS 
Parsiduoda

nesj.
Lengvas 
pinigais.

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ir 
po 80c M, MM MM MM [MM]

WEST BIDH
Milwaukee A v.
Milwaukee At.
Milwaukee A v.

W. Madison St.
W. Madison Bt

REIKALAUJAMA 2-jų duonos ke 
pėjų — pirinarfuikiu. Z\ 71 7

PIRMAS TOKS KONCERTAS
* Rengia L. S. J. L. Mandulinų 

Orkestrą po vadovyste p. E. Mi- 
iwako, nedalioj, vasario 25, Mil- 

svetainei, 3142 S. Halsted

WEST REALTY EXCHANGE
So. Robey St.. Chicago. Ill 

ėlioje nuo 1 iki 4 vai po pietų

Geriau*!®* 
rųSie*. 10c v* 
•tea, parti- 
luoda ui ..

Specialistas moterišku 
vyriškų Kr valkų ligų

WISSIG, 
sm krajaus

Frlimniau- 
tla, Gvaran- 
luota, verlZe 

Oo pw~itldu.»

Licit ariją 
Povilo Maskeliūno 

Buče r ne
vertės $2.500. Priežastis — mirtis 
Groseriai ir fornišiai persiduos va 
sario 20, 9 vai. ryte, po No. 2105— 
137th Street, Indiana Harbor, Ind 
Kas kiek duos.

1111- 
ištaisytos 
1900 grv-

į mokei
namelį

Kaina
«>•! 1 i C

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

$15 kas mėnesį 
r 2 lotu: 
1950 arba

MAIN I E 1M O M Chicago. lh

Ant Platt’s Aptieko* 2»r*s avillM, I 
va. Nedaliomis nuo > ruto iki 12 «iea<4 S 
TeL Canal 5335. ■

^3-O+O+HCI I» tIEXbit

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplerot 

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

: ma
de! t o 

Marijona Jonu
3 mė 

Kiti biznieriai ateina pra

PARSIDUODA anglių expreso bi
znis su pastovia viela. Neniekinsiu 
teisingo pasiūlymo. Atsišaukite

K i rby,

Ofisai Ir Gyvenimai 1
75600 S. Halstcd SL, kamp 36 si
Ofisą* atdarau iki 18 vai. ryto, 1—S 
po piet ir vakarai*.

Telephone Drover 4974

PRANEŠIMAS.
? Lietuvių Socialistų Jaunuo- 

incnes Lygos 1-mos kuopos la- 
vininios susirinkimas įvyks, 
Medelio j, vasario 25 d. Mark 
White Square parko name, Ral
lied ir 30 gatvė. Pradžio 10 
vat ryto. Inžanga dykai.

Jaunuomenė kviečiama yra 
atsilankyti kuoskaitlingiausia.

PINIGAI GERIAU REAL ESTATE 
NEGU BANKE.

Pamatyk šiuos bargenus: $300 į- 
mokėt ir $20 j mčnešį nupirksi 5 ka
mbarių namelį, augŠtas beiznientas, 
vištų tvartas užpakalyje, $1500. $300 
įmokčt ir $15 kas menesį nupirksi 
namelį ir 2 lotu; ištaisytos gatves. 
$1800 grynais pinigais.

2 fiatų medinis namas, G ir 6 ka
mbariai, gerame stovyje, ištaisytos 
gatvės. Pasirandavoja už $27 į me
nesį. Galima nupirkti už $2000. 
Lengvas išmokėjimas arba grynais 
pinigais.

J. MeDONNELL and CO., 
2030 West 38th St., Chicago, 111.

GERAS mūrinis namas, bizniui ai 
saliunui, 7 pagyvenimai po 4 kam 
barius. Bandos $110. Parduosiu ar 
ha išmainysiu ant mažesnio.

PARSIDUODA moderniška “ais- 
krymo”, saldainių, cigarų, tabako, 
smulkmenų ir yalgom/ųjų' daiktų 
krautuve. Keturi dideli kambariai 
už krautuves. Pigi randa. Paran
kioj vietoj. Priežastis pardavimo—■ 
čjimas iš vertelgystės.

Sylvia’s Candy Shop, 
3764 S. Raisteli St., Chicago, Hl.

Nuo 10—12 pietų, Ir 
Telephone Canal 8110 
3112 S. Ha I sled st 
9 ryte, tiktai.

pirma gyvi 
Chicago, II 
iš kilimo
Kauno gub. Turiu 
Meldžiu atsišaukti.
222 1 Bussell St.,

160 AKRU farma, 50 ariamos, li
kusi geras miškas, gera mūrinė bar 
ne, mažas sodnas, parduosiu arba iš
mainysiu ant gero namo. Tikietas 
kainuoja $2.25.

PABSIDUODA 1 
volkeisis vertas 200 
dolerių už 85 dol. 
sowkeisai 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
rtės 300 dol. už 100

PARDUODA savininkas penkių 
kambarių medini namų, naujausios 
mados, elektros šviesa, gesas ir mau
dyne. Prieš parką už $2690. Mažas 
j mok ėjimas. A įsišauki te:
5301 Aberdeen St. ((Barbernč).

KENOSHA, WIS.
L. Balso di•a ilgy s tęs susii 

mas 
dienos, Shlicho svetainėje.

Nariai malonėkite atsilankyti 
Bus rinkimai naujos valdybos.

Ig. .lesei i tinas, Rast

Prirink a visiem* tinkamu* akiniu*, eg-MMBte 
nueja ir patarimui duoda lykal.
784-88 Milwaukee At*., arti Chic*** At*. B-**® 
luboe. VALANDOS* Nuo 9 išryto fld vakM 
ruL Nedaliomis nuo B išryto iki t *e fAteų*

Tel. Haymarket 2414.

sario 25, 2 vai 
TOs° mokykloj 
gan avė.

Draugai, malonėkite ateit 
®es yra daug dalykų apsvarsty 
n®ui kas link tolimesnio veikime

ROSELAND
Liet. Mot. Prog. Su 

kuopos susirinkimas 
dėliok vasario 25 d.,

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
sck| vėliausios stailės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinčs lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas už,pirmą pa
siūlymą ; $225 vietrola ir rekordai 
...  už $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Bl^d., arti Kedzie Avė.

PARSIDL ODA restoranas, gerai 
išdirbtas, lietuvių ir svetimtaučių 
apgyventoj vietoj.

Pasinaudokite šia proga! Veikite 
tuojaus. 1619 S. Halsted St. Chicago

REIKALAUJU VYRAI Pagelbėti 
man pardavinėti lotus ant viso 
laiko arba laikinai, patyrimas pa
geidaujama, bet būtinai nčra reika
lingas. Aš išmokinsiu jus. Atsi
šaukite laišku į “Naujienų” Ofisą, 
No 139

BARGENAS. 280 akrų farma, 166 
ariamos, likusi miškas ir ganykla 
30 galvijų, 5 arkliai, 30 kiaulių, vi
štos ir antįs ir visos mašinerijos 
išmainysiu ant namo arba parduo
siu. Tikietas kainuoja $2.50.

PARSIDUODA^— Halsted Street 
Bargęnas, medinis mimas ir 3 fialai, 
didelis tvartas, 25 pėdų pločio, ren- 

$501 į metus; — mūrinis 
pigią kainą, Halsted gal., 
raudos $540 į metus. Sic 

pigumai ant Halsted

PARSIDUODA pigiai greitu laiku 
del dviejų kambarių rakandai; 
pkites vakarais nuo 5:30 vai 
antrų lubų. 
1329 N. Lincoln st

McDonnell, 
2630 W. 381h gatvė, Chicago

nežinojimo kalbos
i bjauriu išnaudo-

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

“V1ELKA BOLONIJA”
1449 W. Division St.. Chicago.

Laikrodininko 3 benčiai ir visokių 
“treis” šoxvkeisų.

Pasiskubinkite ateiti, neš aš už tai 
taip pigiai parduodu, kad man reik 
mokėti ramia. Aš buvau pirkęs ant
rą storą auksinių daiktų, bet kada 
ngi man buvo neparanku du storu 
turėt, taigi dabartės didžiumą turiu 
parduoti. Atsišaukite į laikrodžių 
storą — P. Millerio, 2256 W. 22 SI., 
Chicago, III.

REIKALAUJAM! 
priėmėjų klerkų, 
jų, karpenterių, 2 
valandą, 
mokyklą 
grosernę

EXTRA
Rakandai parsiduoda labai pigiai iš 
priežasties išvažiavimo savininkų į 
kita miestą. Ateikite vakare nuo 6 
iki 10. 1822 So. Halsted Si., arti 18 
gatves, Chicago; iš fronto, 3 lubos.

Jau artinasi pavasaris ir laikas 
uždėti barzdaskutyklą, o aš turiu 
2-jų krėslų pusnaujus forničius ant 
pardavimo. Kam reikalinga, atsi
šaukite; Wm. Galeckas,
352.5 So. Union Ave., Chicago, III.

UŽ DYKA PARUDAVIMAS SYSTE- 
MOS NEDĖLIOJĘ: PO PIETŲ 

NUO 2 iki 4.
“COMMON SENSE CUTTING 

SYSTEM” mokama specialiai šiame 
mėnesyje: 12 pilnos micros braižy
tų modeliu su pilnomis instrukcijo
mis, kaip ištaisyti mierą ir piešinius 
del visų mierų, išžiūru ir 1‘ormų, at
spausta ant kiekvieno modelio mo- 
kyties be mokytojo. Kaina nupi
ginta iki $5. Prisidėk prie musu de
šimts mokinių klcsos dabar, sudary
tos po $10 kiekvienas. Už visą $50 
kursą, užsirašyk, pinigai grąžinami, 
jeigu neužganėdintas, tuojaus.

Prof. L. YONSAV, 
Kambarys 804, 37 So. Wabash Ave., 

Chicago, III.

Paheškau 'Pony Stašaičio. Mel 
džiu atsišaukti, arba kas jį žinoti 
malonėkite pranešti. Turiu svarbi 
reikalą. Mikol as 
4 196 So. Wood St

PA.IIEšKAU DARBO barbernėj 
dienomis; iš karto dirbsiu už ma
žą kainą. Baigės esu mokyklą ke
li mtiiesiai atgal. Prašau atsišauk
ti šiuo adresu: .1. .1. 839 W. 31 Sir.

REIKALAUJAMA karų karpente 
rių. Pastovus darbas. Gera mokes 
lis. Užtektinai materiolo. Atsišauki 
te į RY AN CAR CO., 

Hcgewiseh, 111.

Nowrn sum 
<M W. DlrUU® 
720 W. North At* 
£640 Lincol* AWi 
8244 I jj neo In Av* 
8418 N. Olar*

PARSIDUODA dvi geros likierių 
sankrovos su barais. Kiekvienoje 
parduodama už $59 kasdien. Par 
duosiu už grynus pinigus arba iš
mainysiu ant geros išmokėtos nuo
savybės. Del platesnių žinių, kaip 
lai vielos iv lt. atsišaukite į vyriau
siaOfisą: Old RoseDistilling Co., 
3559 So. Hulsled St., Chicago, HI.

’ DR. V. KUDIRKOS DR-JOS 
SUSIRINKIMAS.

Šiandie 8 vai. vakaro įvyk: 
Dr. Vinco Kudirkos draugijoj 
susirinkimas Meldužio svetainėj 
Kariai, atsilankvkil kuoskaitlin

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė pigiai, su visais fixtures ir visu 
tavoru. Biznis gerai išdirbtas per 
ilgą laiką. Gera proga lietuviui. 
Pardavimo priežastis—n esu I ik imas 
partnerių. Antanas .Šimkus, 
3600 S. Lowe Ave., Chicago, Ill.

Michigan avė. Visos nares 
malonėkite pribūti paskirtu lai
ku. nes susirinkimas turės 
baigti 4 vai. po pietų.

J. zL Ramanauskaitė,

PABSIDUODA lotas 41-mo ii 
Maplewood 25x125; visi intaisymai 
$300.00.

609 _ nth Place, 
šios savaites bargonas.

Kiaulienos šonines—■ 15c ir 16c 
kulšis 18c; čielo paršo — 15c.; čo 
kas 14c.; Plait 11c; Bound steak 18c 
Serloin 19c.; Veršiena, šoninė 15c ii 
16c; Kulšis 18e; Inkstai 18c Porča 
pas 19e. Galai 18K‘C.

REIKALAUJU 3 gerų siuvėjų prie 
siuvimo moteriškų drapanų. Atsi
šaukite greitu laiku. J. M. Locatis, 
306 S. Western Ave. Chicago.

PARS1DUODA už pusę kainos ta 
bako, saldainių ir indų sankrova 
taipgi parsiduoda naminiai rakan
dai. Išvažiuoju į kitą miestą. Grei
tu laiku atsišaukite:
634 W. 18th St., tarp String ir Ruble 
st., Chicago, Ill.

Pamatyk šiuos bargenus: *300 i- 
mokėt ir $20 į mėnesį nupirksi “ 
kambarių namelį; augšlas beizmen- 
tas, vištų tvartas užpakalyje. $1600

Reikalai!.iama pjūklų pieluolojų 
patyrusių, 28e į valandą pradžioj.

American Saw and Tool Wks.
2131 W. Llth SI., Chicago, Ill

LIETCVI8KA8 AKIŲ GYDYTOJAI
L** turi akaudaniia* arba eilpna* aki*. B* 

ikaudėjin.*, ataUankykit* pa* *aaX

Dr. W. Yuszkiewicz
1165 Milwaukee Ay*.

Valandos: Nuo 9 ryto iki • Yakara.
N«dėlioxniji nuo 9 ryto iki 1 po

THE GIRL WITHOUT i 

h’ . CHANCE.
■ ^Taip pavardyta drama, 
bus scenoje Imperial te; 
Madison ir Western avi'., s 
mą savaitę, pradedant nuo 
dėlios, vas. 25, po pidu, 
žėtas (karnai paimtas iš 
kimy, kaip svetimžemiai 
tingai mergaitės, atvyki 
šia sali, del

REIKALAUJAMA patyrusio jauno 
v>ro prie visokio darbo dirbti Ji- 
kieriu sankrovoj. Reikalingas pa
liudijimas. Atsišaukite 

Ellis Liquor
5728 Slat

PUIKI PROGA
Smalkus vyras su $500 ar $600 gali 
trumpu laiku uždirbti apie $2,000 
Proga, kokios antru kartu neturėsi
te. Atsišaukite tuojaus per laišką 
antrašu No. 3, į Naujienas, 1810 So. 
Halstcd St., Chicago, 111.

PARSIDUODA manketas ir grosei 
nė. Atsišaukite
1 158 Solon Place, Kamp

ANT PAKDAV1MO.
Bargonas tik ant trumpo laiko.
Mūrinis namas, randasi 2 ramios— 

storas ir pagyvenimas, 3247 Morgai 
st., arti 33-čios gatves, lietuvių ii 
lenkų apygardoje. Priežastis par 
davinio: užbaigimas J. M. Tananc 
vičiaus bankrupt reikalų.

Dabar yra gerą proga pasinaudo 
(i šio pigaus ir gerinamo.

Reikale atsišaukitV'pas
J. W. Zacharevičiy,

ištaisytos 
Pasiranday-oja už $27 į m,e- 

Galima nupirkti už $220,0. 
išmokėjimas arba grynais

PARSIRANDAVOJA kambarys 
dviem ar vienam; garu šildomas, e- 
leklros .šviesa, maud.y riė, telefonas, 
labai gražioje vietoje. Ant pirmo 
aukšto. Atsišaukite 6028 So. Green

I
 PIRK SAU vigas Plumbavoji- T 

inui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
rne visiems. T

LEV1NTHAL PLUMBING ♦ 
SUPPLY CO., į

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

Pranešimas
Pranešu bučeriams ir visiems 

nieriams, kad neduotumėt a 
no vardo, Kazimiero Jonušo 
kad mano moteris 
šienė. pabėgusi nuo manys jau 
nėšiai 
syti užmokesčio, bet negauna dėlto, 
kad aš nežinau, kur ji yra.

Duodu savaity laiko, o jeigu ji 
per tą laiką neatsišaukia, tai paduo
du ant persiskyrimo, nes man daug 
nemalonumo ji padarė. Taigi ateik 
atsiimti drabužius “inšiurins” ii' 
draugystės raštus, nes aš jau nebe
moku, o jeigu kas žinote, tai pi’a- 
neškite jai ir bus už tai atlyginta.

KAZIMIERAS JONUŠAS, 
3531 So. Emerald Ave., Chicago, 111.

draugo Jono Judeikos, 
no po No 920 — 34th St., 
. ir pusbrolio, Jono Slioll 
’aždrių, Uknferges pav.,

ES IG Y K m’u sų n uo.sa vyb i ų su ra 
šą del pirkliavimo.
5. McDonnell,

2630 W. 38 St

KAS patėm.ijo uždengtą 12 
didumo auksinį laikrodėlį an 
šaus graviruotos raidės: C.

is ilgas retežėlis platino i
Kas praneš apie šita man, gaus

8URKE BARBER SCHOOL
n) 2 W. Madiaon SU

MMaABCA.—-Oraacthi pr«ne4lm«u» ak<Mtv<»ar^ 
Pr«a*4lmat teari bait

Mhkxl»*ai UI vaKaro, taHirelfai telefonai^'
k-t.L*

•toNrafei*. but nulipa,'

š 2 peekurių, ! 
i malūnų statyto 

mašinistų, 50c 
peekurių pagelbi ninku 
pielininkų, pagelbininku 
aliejuotojų, taipgi 

ofisą Reikalaujama moterų, 
ginos į hotelį del prižiūrėjimo 
binių. stenografių, typisčių ii’ 
ginų į ofisą.

South Park Empl. Agency 
4193 So. Halstcd St., 2-1’as augšlas 
Visi darbai randasi North, South ii 
Wčsl phsėj. (Kalbama lenkiškai.)

PARSIDUODA gi’oserne lietuvių 
ii’ slavų apgyventoj vieloj. Senai iš
dirbta viela. Riejimas iš dviejų ga
tvių. Parsiduoda iš: priežasties ski- 
rimosi pusininkų. Atsišaukite šiuo 
adresu: 1622 So. Halsted St.

Tėvynės Mylėtojų 
22 kuopos susirinkim 
^■wwirio 25, “Aušros” ? 
So. Halsted St. Prm 
Vai. fx> pietų. Prašome visu na 
riq ateiti ir pasiimti 191G

REIKALAUJI
kenti galvon skaudejimt
nuolatog 'J au ašaroe krinta 1Ž akly, 
Tau gkauda akyg, 
skaitant raidės susibėga 1 krūvy, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių,
tau skauda akyn nkaitant arba vluvaal, laekarl t® 

.reikalingas akiniu.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 11 mBt 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsu a 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

.JOTUM J. SMETANA
ZkJkiti OpecialiątGUsi 
TĖMYK1T MANO UŽRAŠĄ, 

mojisouru /\sin .Arqr> >xve.
Kampais 18-toa gatve*
Valandoa: nuo 6 ryto iki ii

2 PLATAI PIGIAI.
8516 Givens Ct., 2 fialų medinis na
mas ant konkretu pamato, 5 ii’ 6 
kambariai, 30 pėdų lotas. Visi intai
symai ir apmokėta. Randa $30 į 
mėnesį. 'Tiktai $500 grynais pini
gais. Reguliarė kaina $2500.

M. P. Plummer,
8125 So. Halsted SI., Chicago, 111 

Phone Stcyvai’d 7107.

REIK\LAUJAMA 25-30 paprastų 
darbininkų. Atsišaukite: 

Bolles and Rogers, 
131 W. Kcnzic St., and La Salle Si.

ROSEĮLAND.
Lietuvių Darbininkų Literatu 

ros Draugijos 79-tos kuopos su

Pajieškau savo levo, Jono Joku 
bausko. paeina iš Kauno gubernijos 
įkišiu pavieto. Apie 15 melų kai( 
Amerikoj. Kas apie jį žinote malo 
Dėkite pranešti.

Chas. Jokubauski, 
3329 So. Morgan St., Chicago, III

ntw 25 d., 10:30 vai. ryto, “Auš 
mokykloj, 10900 Michigai 

mime. A. Grebelis, Basi

Ryto West Side People's L'o 
runic, Robey st. ir Warren a ve. 
icalbės Charles Zueblin iš Bosto 
no. Kalbos tema “Dcmoera 
tic Culture.” Be to, bus muzi 
ka. Pradžia 7:45 vai. vakaro.

Reikalaujama vyrų ir vaikinu—-$25 
iki -^75 i savaite: čiela mokykla me
chaniškos denlistei’ijos Amerikoje4; 
pasekmiilgiausia mokinimo sistema; 
mokinama pavieniui; iš knygų ne
mokinama: išmokinama i 3 ir 6 mė
nesius. žiūrint kaip lanko mokyklą; 
([ienomis ar vakarais; lengvos sąly
gos; augšėiausi paliudijimai, rašykit 
del specialiu katalogo 28: National 
School of Mechanical Dentistry, 506 
So. Wabash ave., Chicago.

BR. M. HERZMAN |
IŠ RUSIJOS ?

Gerai lietuviams žinomas j>er 16 me- Q 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- T 
gas ir akušeris. X

Gydo aštrias ir chroniškas lij^as, vy- O 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* *1 
metodas X-Ray ir kitokius elektros X 
prietaistis. O

Ofisas ir laboratorija, 1026 W. 18th *
St., netoli Fisk

VALANDOS
6—9 vakarais.
Gyvenimas

Valandos: H

LSS. 171 kuopos 
rinkimas 
sario 26 
3824 So. 
ee, 8 vai.

Gerbiamieji draugai, nmlouė 
kite neatbūtinai visi susirinkti 
nes yra daug svarbių reikalų up 
tarti. Nepamirškite.

išalino nuo 
9 metų 
luk.ščio. 
mėlynų 
kaktos.

Keistuto L. ir B. Ass’n No. 1.
3251 Lime si., arti 33-čios gatvės 

Kelvergo arba pelnyčius vakarais 
8 valanda. Yards 2716.

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
KORESPONDENCU1N1S SKYRIUS.— Kiekviena gah ii mokti 

S ANGLIŠKAI Labai greitai ravo namuose iŠ lekcijų BuUi*jrt< 
ypač (am tikslui, šis kursas yra labai paramois kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progo* !*»• 

I kyties 1 mokyklų ypatiikai. Geresniam persitikrinimui, »iun- 
I čiame graliai Uiustruot^, tu daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
į DYKAI. Rašyk Laišku tuojau*; indek dvi markes prisluntimoi 
I KATALOGO.
IgKLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gaii pribūti i mu*ų m*- 
įkyklii ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskira kursą, sutaisyta musų pačių del pradžiamokslių 
greitam iAraokinimui Anglų kalbos. Daugiau •uprantantien** 
turime GR/kbliJAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

IViska* aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. 18th SL, ir 1741 W. 47th 8t.

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

PRANEŠIMAS.
Lietuvių Moterų Progrcsyvio 

Susivienijimo 9-tos kuopos su- 
inkiinas įvyks nedelioj, vasa

rio 25 it, Fellowship svetainėj, 
831 W. 33rd Place. Pradžia 12 
vai. ik) pietų. Atsilankyk i t vi
sos narės, nes yra daug svarbių 
reikalu. Reikės išrinkt darbi-

PARSIDUODA mimas su groser 
ne, vieta del bučernės, arti lietuviš
kos bažnyčios i!' bulvaro, medinis 
namas, 3 mėnesiai kfiip statytas, 
guzas, elektra ir maudynė, 79x21, 
aukštas cemento beizmentas. Par
siduoda už grynus ])inigus. Didelis 
sandėlis groserio. Kaina 6500 dol. 
už viską, $4,000 grynais pinigais, o 
$2500 mortgačiais. Parduodu todėl, 
kad nemoku lietuviškai. Atsišauki-

Pajieškau Uraneiškaus Siriaus n 
Kauno gub., 'Telšių pavieto, Janapo 
lio parap.. Delbti kaimo. Girdėjau 
kad g,\ vena Massachusetts valstijoj 
Hatwort mieste. Kas jį žinote, ai 
jis pats praneškite man:

Antanas t Tbonas,
I 158 Su. Union Ave.. Chicago

SVIESTAS
Geriausio* 

įmetonoft, gw- « m 
rwnlB, negi A Jf 
eur Ju* sa-RUl 
it gauti ..

v, y

■ iL ' f ’V v!;,?’..; \.į' ",

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Hatetei 8treH.
Tel. Drover 7179 

9-11 išryto;
pietų ; G- 9 vakar*. 

GYVENIMAS: 3341 So. UnioD Av* 
T< 1. Yards 537.

(los nesą 
4 Halų už 
arti 32-ros 
> ra didžiausi 
gatvės. Patirkite.

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

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ,
NJ.ZP'IJIN')' KAlr 1'/MM.M V.'Jfi.i IK N i J : < ;X'■ ioS'OS JOS YRA

SpeeinliŠkai gydo pijvo, plaučių, ink (ų i' push's, v.i.nuodijimą kraujo, ode*, 
ligas, žaizdas, reuinalizmą. galyos siausmus, t-ksrissmis nugsss-ojr, kosėjimą, gerkite 
sAamlėjiiiU) ir paslaptingas lipas, .leipų kiti n< g;<]t jo j;.)? išgydyti, ateikite 41* 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti, l'raklikuoja per daugelį metų ir tikgyd* 
tvkstandiua ligonių. Patarima-s dykai,

OFISO VALANDOS: nųu 10 ryto iki K vai. vakare. N ėdi lianai* iki lt 
1909 BLUE ISLAND AVE., kampai »-to« r*t.» viršuj Banko*. Tąi. €**•! jjjĮK

k ;ii les -- g\ ve n o 
Kciisi ngtonc, III. 
m;mes sausio 21 
amžiaus, 5 pėdų 
Tamsiai geltonais 
akių, turi juoda 
Dėvi trumpas drapanas. Jeigu ka 
patemvsit .malonėkit man pranešti 
Ai Da ii pati tegu atsišaukia.

REIKALINGA— 5 mūrinių namų 
nuo 2M> iki 6 tūkstančių, apielinkč- 
je tarp 31 ir 35 ir tarpe Halsted ir 
Wallace gatv. Turintįs panašius 
namus šioj apygardoj ir norintis 
juos parduoti — doukitc mums ži
nia.

A. PETRATIS and CO..
751 W. 35th gatvė, kampas Halsted. 
Padarome paskolas ant 1 mo i 
mortgage. Inšiuriname turtą 

NOTARY PUBLIC

i — pinnarankiŲ. Taipgi vieno 
automobiliaus draiverio (turi turėti 
laisnį) prie duonos išvažiojimo ir 
turi kalbėti angliškai ir lietuviškai. 

New Process Bakery
949 W. 34th St., Chicago, HL

Phone Drover 1048.

G*rli^*wi». 
lanktt, ■ uly- 
link «u bent 
tokia, % *v

1644 W. UhicJMTO At. 1101 W. I2n4 it. |
1886 Blue Islau4 At.
26)2 W. Nor«w At. BOUTB BIDM
1217 8. H»*k»oed 8L S0B2 Wentworth
1882 8. J^erted BA »427 B, Halsted
1818 W. itlh St. 4729 B. Ashlani

Dr. Ramsęr
AKIU SPMCIALISTAB

Tel. Drover 7041
Dr. C. Z. Vezells

LIETUVIS UEKTISTA
Valandos: n«o 1 ryto Ihi B TM

Nedaliomis sutarimu
4712 So. Ashland Av®,

arti 47-toi gatvls. - •




