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Vokietija 
Suv. Valstijomis

kares su

Pertraukimas diplomatiškų ry 
šių tarp Austrijos ir Suv.

Valstijų arti
$400.000 maisto brangumo prie 

žaščių tyrinėjimui

Maisto riaušės New Yorke nesiliauja

WASHINGTONAS, vasa
rio 26. — Eina gandas, kad 
Vokietijos valdžia išleidus 
slaptą įsakymą savo subma- 
rinų kapitonams, kad jie ne
darytų užpuolimų ant Suv. 
Valstijų laivų. Vokietija ti
kisi tuo budu išvengti karės 
su Suv. Valstijomis.

v V A S H1N G 1 t> A b, vasa
rio 26. — Prezidentas Wilso-, 
has laukia Austrijos atsaky
mo ant Suv. Valstijų užru- 
bežinių reikalų sekretoriaus 
užklausimo, kaip žiuri Aust
rijos valdžia į vokiečių sub
marine] politiką.

ji paremianti (o kitokio at
sakymo sunku ir tikėties 
kaip nuo Vokietijos talkinin
kės), tai Washingtono 
džia pareikalaus inteikimo 
pasportų ambasadoriui Pen- 
afield’ui ir kitiems šios ša
lies valdininkams, esantiems 
Austrijoj. Kitaip tariant— 
liplomatiški ryšiai tarp Aus-

WASH1NB rONAS, vasa
rio 26. *— Suv. Valstijų ats
tovų butas nutarė paskirti 
federaleį, valdžiai $400,000,- 
kad už tuos pinigus butų pa
rt a r y t i tyrinėjimai priežas
čių maisto ir kiti) gyvenime 
re i k m e n ų b r a n g u m o.

Jeigu paskii’im 
užgirs ir senatas, 
jimas

Mkanų moterų minia pada
rė užpuolimą ant Waldorf 
viešbučio.

Riaušės 
išbadėjusių žmo- 

iliauja, bet vis didyn 
Pereita subata minia v-

ir, išdalies, vyrų, 
žmonių,

NEW YORK 
alkanų i 
nių nes 
auga, 
moterų 
skaičiuje apie 5000 
susirinko Madisono skvere, o 
iš čia traukė į Fifth Avenue 
linkui garsiojo Waldorf-As
toria viešbučio, kame, kaip

kad mes esame išalkę! Te 
gul daro ką-nors! — šauki 
minia.

Besiartinant miniai priešina dar ir tai 
Waldorf, viešbučio svečius ir 
šeimyninkus apėmė baimė. 
Pradėta šaukties policijos 
pagalbos, kurios tuojau pri
buvo būrys artimesniųjų po
licijos stočių. Bet jai nele
ngva buvo apsidirbti su išba- 
dėjusiųjų minia, nežiūrint 
viso brutališkumo. Viešbu
čio tafimiltojai iiždariTfėjo 
visas rūmų duris ir užsklen
dė užbarikadavo, kad minia 
neįsiveržtų. Moters tuomet 
pradėjusios daužyti duris ir

— Mes alkanos! Mes nori
me valgyti, musų vaikai ba
du stimpa! Mes norime ma
tyt gubernatorių! Tegul gu

li- berenatorius pasirodo! — ša
ukė moters.

Joms buvo pranešta, kad 
bernatoriaus W alclorf 
‘šbutyj nesą: jis esąs St. 

Regis ir laikąs konferenciją 
su masinio mitingo nuskirtu 
komitetu. Bet moters neti
kėjo. Jos bombardavo vieš
butį iš visų pusių.

Tuo tarpu riaušių vieton 
vis daugiau ir daugiau plau
kė policijos. Kumščiomis ir 
buožėmis ji pradėjo švaistyti 
beginkles moteris, kurių di
džiuma turėjo ant rankų iš
badėjusius 
tuoti ii 
tvsna. «/
rbo lazdomis minia tapo 
vaikyta.

Tuo
ušių dar keliose vietose, mie 
sto dalyj vadinamoj Bronx

kudikius, areš 
ibenti policijos sto 
o trijų valandų da

GELBSTI JANITO 
RIAMS. SUTINKA PASKIRTI PI

NIGŲ NEPAPRASTtEM 
REIKALAM .

WASHINGTONAS, vasa
rio 26. — Nepaprasto Suv. 
Valstijų kongreso susirinki
mo nebus iki tol, kol nebus 

ką jie ’ paskelbta karė. Kongreso ‘ Kansas 
išstatytais. lyderiai 

angų plovėjų u

CHICAGO. — Besitęsiant 
janitorių ir langų plovėjų 
streikui Chicagos Darbo Fe
de rac i jos prezidentas, Fitz
patrick, kreipėsi į samdyto
jus, klausdamas 
mano da 
janitorių
nijos reikalavimais. P-a: 
Fitzpatrick, sako, davęs ma 
nadžeriams laiko“apmisliji 
mui” iki kovo 1 d. J 
tol jie neišpildys strėikinih- resą 
kų reikalavimų — jis grasi- Valstijų tarptautinės poli 
na iššaukimu elevatorių da-* tikos reikalus.

rbininkų, pečkurių, daily 
džių, anglių ir ledo išvežio 
tojų ir maliorių.

Jeigu taip, tai samdyto 
jams ištiesi] 
Ko dar 
išpildyti janitorių, langų ii 
grindų plovėjų reikalavi 
mus. Korespondentas

24 LAIVAI PASKAN
DINTA.

24 laivai paskandinta Į pa
starąsias 24 valandas. Pas
kandintųjų laivų intalpa 24, 
753 tonai. Išviso nuo 1 d. va
sario paskandinta jau 169 
laivas 406,217 tonų intalpos.

VOKIEČIAI PASKANDI 
NO 7 ROLANDUOS 

LAIVUS.

HAAGA, vasario 26.—In 
tempimas santykių tarp Vo 
kietijos ir Hollandijos pasi 
darė dar nepakenčiamesniu 

miniai kas ten buvo prane 
šęs, New Yorko gubernato 
rius esąs apsistojęs.

—Eiki me, pasi rodykime 
pasisakykime gubernatoriui, Į kuomet aplaikyta žinios, jog

submarines torpedavo 7 Ho
llandijos laivus.

įdėjimo padi- 
kad prieš kiek 

laiko Hollandijos valdžia 
buk padarius su Vokietija 
sutartį, sulig kurios Hollan
dijos laivams turėjo būti lei
sta pasiekti savo uostus, ar 
išplaukti svetur iki vasario 
22 d. Vokietija, sakoma, ža
dėjus iki tam laikui Hollan
dijos laivams saugumą.

1 * ‘ttbllandijoStylf: 
Presą gi neužganėdinta.

MEXIKIEAREŠTUOTA 
ČIAI, KALTINAMI AME 

RIKOS GYVENTOJŲ 
UŽMUŠIMU.

HACHITA, N. M, vasario 
. — Atgabenta čia trįs me- 

kurie pasisakė,xikieciai
kad jų vardai yra Felipe Ca
ro, Julio Grūdo ir Refugio 
Gutierrez. Jiem primetama, 
kad jie užmušę tris ameri
kiečius. Vienas suimtųjų, 
būtent Gutierrez, penkioli
kos metų vaikas, esąs buk iš 
Vilios artimiausiųjų banditų 
būrio.

YRA MAISTO, TIK NE 
ATVEŽAMA JO.

FRANCISCO, vasario 26. 
— Pranešama, kad San Fra- 
ncisco’je ir kituose Ramiojo 
vandenyno pakraščio mies
tuose randasi sudėta tūks
tančiai tonų maisto, bet ne
galima pasiųsti to maisto va
karų link, nes stoka trauki* 
niu. Vien tik rvžiu . esama 
ten sandėliuose virš 125,000- 
000 svaru.

TOPEKA, Kanada, vasa
rio 26. — Dvidešimts penki 
vagonai pilni svaiginančių 
gėrimų tapo sulaikyti prie 

rubežių,
kuomet vakar įėjo į galę įs
tatymas, uždraudžiąs šioje 
valstijoje vartoti, gabenti ar 
pardavinėti svaiginančius 
gėrimus. Tie gėrimai bus 

Jei iki sonas pasirodys prieš kong-! nugabenti į vietas, kurias jie 
Jisai praneš apie Suv. turi pasiektT kitokiais -ke

liais, tik ne per Kansas val
stiją.

Vakar, vasąrio 25 d., Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje 
įvyko gana įžymios ristynės. 
Chicagos lietuviai ristikai- 
kliubiečiai ritosi su svetim
taučiais. Bu^o keli lietuvių 
ristikai net :Įš kitų miestų. 
Viso ėmėsi septynios poros. 
Ristynėse dalyvavo ir vieti
nis žinomas Mistikas Juoza
pas BanceVicius. Publikos

matėsi moterų ir merginų
Matyt, ir lietuviai pradedaI niausią patenkinti ir t.t. — 
interesuoiies ristynėmis. yra melai. Dar sykį mes tu-

v. . . t ... . . , . rėsime parodyti, kad šis Šiuo sykiuį nežinia kodėl-
visi lietuviai Tistikai apgalė
jo svetimtaučius. Nejaugi 
musų ristikai butų stipresni. 
Publika ganą 
saviemsiems, 
pasižymėjimą

Už poros savaičių ir vėl 
rengiama panašios ristynės. 
Pagyvensime — pamatysi
me. Reporteris

gausiai ploj
matomai, u

ROOSE VĘLTO SŪNŪS 
NENORI EITI KARĖN.

CAMBRIDGE, Mass., va^ 
sario 26. — Karingojo Roo- 
sevelto sūnūs mokinasi šiuo 
laiku Harvardo universitete. 
Kaip tik šiuo laiku to unive
rsiteto studentai ima karei
viško amato lekcijas. Gali
ma buvo tikętįs, kad ką ką, o 
jąjjL .puikiu. Roo-
seveltas privers imti lekcijas 
kareiviavimo amato. Ale 
kur tau — jaunasis Roose- 
veltas nesimokina to amato. 
Jisai sakosi norįs užbaigti 
savo mokslą j tris metus ir 
todėl neturįs laiko kareivia
vimo mokinimuisi.

Indomu žinoti, ką sako sa
vo sunui ponas Rooseveltas 
už tai, ar peikia ar giria. Juk 
Roosevelto supratimu tekis 
pasielgimas turi išrėdyti ne
patriotišku.

LA CROSSE, Wis., vasa
rio 26. — Vagonų stoka. Lis
tman kompanija delei to ne
galėjo susilaukti atvežant 
kviečių iš Minneapolis’o san
krovų ir priversta buvo už
daryti savo malimus.

SPARTA, Wis., vasario 
26. — Tik penki bušeliai bul- 
bių beliko visame miestelyj. 
Bulbiu kainos čia $2.60 bu-

SULAIKYTA 25 VAGO 
NAI SVAIGINANČIŲ 

GĖRIMŲ.

Didelis Janitfirių 
langų plovėjų a p 

vaikščiojimas.
Ryto įvyksta dideHs strei

kuojančių janitorių ir langų 
plovėjų apvaikščiojimas. 
Draugai ir draugės, ryto 
mes turėsime viešai pasiro
dyti Chicagos publikai, kad 
visi musų naudotojų leidžia
mi paskalai, buk budinkų 
darbininkai nekėlią jokio 
streiko,, kad jie visu kuo pil

yra melai 
rėsime 
streikas yra ne vieno ar ke
lių asmenų sumoksiąs, bet 
kad tai yra visų, išskiriant 
keletą manadžerių pataikū
nų, kova už pagerinimą ne
bepakenčiamų gyvenimo są
lygų. Sakau, ryto bus diena, 
kurioje mes .turėsime prika
lti prie gėdos stulpo musų 
naudotojus ir jų samdinius 
laikraštininkus, kurie sten
giasi užtylėti tikrąjį dalykų 
stovi.

Draugai darbininkai ir 
darbininkės! To atsiekt mes 
galėsime tiktai tuomet, jei 
visi, kaip vienas, dalyvausi
me rytojaus apvaikščiojime! 
Todėl, kuriems brangi yra 
toji kova, kurią mes pradė
jome norėdami iškovoti di
desnį kąsnį duonos — atvy
kite patįs ir kitus prie to ra
ginkite!

Draugai ir draugės, jus ži
note, kad budinkų manadže- 
riai deda paskutines pastan
gas, kad tik išardžius musų 
uniją. Ar jus nematote, 
kaip jiems palankioji spau
da tyli apie musų streiką. 
Ką tatai reiškia. Ogi tai, 
kad Chicagos gyventojai ne
žinotų, jogei mes kovojame 
už pagerinimą savo nebepa
kenčiamų sąlygų, kad jie 
kartais tuo ^'‘kiUubudu ne
prisidėtų prie musų kovos— 
padėtų mums ją išlaimėti. 
Vat kodėl jie tyli, vat kodėl 
musų samdytojai sako, kad 
pas juos viskas tvarkoje.

Netikėkite jiems!
Ryto musų diena. Tad — 

išnaudokime ją. Išnaudoki
me taip, kad ji butų nelygi- 
n a n t an u o sprendži a m u o j u 
mušiu, kuris užtikrintų 
mums pilnutėlę pergalę.

Tai musų uždavinys.
A p va i k šči o j imas prasi d ės 

nuo 230 N. Clark gatvės 2 v. 
po pietų. Taigi iš visų mies
to dalių turite suvažiuoti pa- 
žymėton vieton. — Eikite 
patįs, kvieskite savo drau
gūs ir pritarėjus! Tegul pa
mato Chicagos žmonės, kad 
mes kovojame ir už ką ko
vojame. Tegul, pagalios, j- 
sitikina samdytojai, jogei 
mes nei nemanome pasiduoti 
jų užmačioms ir kad šiaip ar 
taip — jie turės išpildyti tei
singus musų reikalavimus.

Todėl — nepamirškite ja
nitorių apvaikščiojime!

BISMARCK, N. D.—Pra
ėjo įstatymas apsąugojąs iš- 
dalies vaikų . išnaudojimą. 
Įstatymas draudžia priimti 
į dirbtuves vaikus, jaunes
nius kaip 14 metų.

GRASINA SPĖKŲ 
LIANTAMS.

LONDONAS, vasario 26. 
— Vos tik spėjo Anglijos 
premjeras Lloyd George pra
nešti parlamente, kad Angli
jos maisto dalykai randasi 
labai kritiškame padėjime, 
kaip maisto spekuliatoriai 
ten ėmė kelti kainas ant vi
sokių dalykų, ypač ant bul- 

jvenport, Anglijos maisto ko- 
ptrolierius, užreiškė, kad va
ldžia nepakęsianti jokių pa
stangų imti iš gyventojų už 

i maistą didesenių kainų, negu 
tos, ką yra valdžios nustaty-

$231,000,000 I MĖNESI.
NEW YORKAS, vasario 

26. — Išvežimas tavom iš <
Suv. Valstijų į kitas šalis 
praėjusį sausį, t.y. sausy j 
1917 metų buvo $231.000,000 
didesnis, negu tą patį mėne
sį 1916 metais. Daugiausia 
šios šalies vertelgos pasipel
nė iš Europos.

VĖL APKALTINIMAI 
PRIEŠ BUVUSĮ RUSIJOS 

MINISTERIŲ PIRMI
NINKĄ.

LONODONAS, vas. 26.— 
Pranešimai iš Petrogrado 
skelbia, kad Miliukovas, ka
detų partijos lyderis, vėl at
kartojo savo apkaltinimus 
prieš buvusi Rusijos premje
rą Strumer’į, kuriuos jis pi-

Durnoj.
Iš Miliukovo tuomet rei

kalauta p r i r o d y m ų. Miliu
kovas tečiaus reikalauja, 
kad valdžia pradėtų tyrinė
jimus. Ir jeigu, girdi, daly
kai atsidurs teismo rankose, 
jisai patieksiąs * visą krūvą 
prirodymų.

Ačiū cenzūros aštrumui 
tikrai nežinia, kokius apkal
tinimus užmetė Miliukovas 
Strumeriui. Žinia tik, kad 
po atakų ant Strumerio Du
rnoj, Strumeris rezignavo. 
Spėjama betgi, kad Miliuko
vas ir kiti kaltina Strumerį 
bandymu p a d a r y t i a t s k i r ą 
nuo talkininkų taiką Rusijos 
su Vokietija.

PASKUTINĮ KARTĄ PA 
RYŽIEČIAI VALGĖ 
ŠVIEŽIOS DUONOS.

PARYŽIUS, vas. 26.—Už 
vakar vakare Paryžiaus re 
storacijose 'paskutini karti 
paduota stalan šviežiai iške 
pta duona. Vakar 
jau buvo sena. Ir 
negreitai paryžiečiai 
gaus šviežios duonos. Maiti 
nsis Paryžius džiovinta due c
na. Blogai su maistu Pary

GARY, Ind. — Miesto ma- 
yoras, policijoms viršininkas 
ir keletas kitų ypatų areš
tuota. Kaltinami jie tuo 
kad darę daug suktybių lai
ke praėjusių prezidento 
kimų. .

A]* girdėjote, Chicago mie
sto galva, ponas W. H. Tho- 
mpsonas “pagavęs” šaltį pa
minint Washingtono gimimo 
dieną. A įžymiausias jo pa-s 
gelbininkas, miesto klerkas, 
irgi “pagavęs” šaltį. Taip 
rašo vienas didžiulių Chica
gos dienraščių. Bloga, mes 
suprantame. Bet ar žinote, 
kad tą pačią dieną šimtai 
Chicagos piliečių styptinėjo 
miesto gatvėmis ir — stipo 
badu? Ak, kam tai svarbu 
šiais “prosneritv” laikais!

EKONOMIJA

praneša, būtent, kaip 
šeimyninkė “išfigura- 
8 asmenims tris val- 

dienoje tik už $2.25. Se-

Chicago Daily New 
mingai 
viena 
vusi 
gins 
ka receptas, kava, duona, 
kepta dešra, binzai ir vėl ka
va... Sako, toji “laiminga 
šeimyninkė” tik juokiasi iš 
high cost of living...

Šeimynini n kės, bukite e- 
konomiškos: taupykite bul
vių, bananu, orandžių ir kt.

ną tie ponai sudarys jums 
naują receptą — kaip mai- 
tinties pigiai...lupynomis!

Na, ir randasi dar tokių, 
kur sako, kad tie ponai nesi
rūpina darbo žmonių likimu.

AMERIKOS KAPITALAS 
CHINIJOJ.

Viena Amerikos kompani
ja padarė su Clnnijos valdžia 
sutarti pratiesimui Chinijoj 
1,100 mylių geležinkelio. Ke
liai priklausys Chinijai, bet 
dalykai reikalingi kelio tie
simui, bus parūpinti Suvien. 
Valstijose, suprantama, ge
romis šios šalies kapitalis
tams išlygomis.

MILŽINIŠKAS STREIKAS 
VOKIETIJOJ.

AMSTERDAM. — Esse- 
ne, garsiosiose Kruppo am
unicijos dirbtuvėse kilo stre
ikas. Darbininkai reikalau
ja didesnių algų ir geresnio 
maisto. Sustreikavo apie 
17,000 žmonių. Daug strei
kininku išsiųsta už tai karės 
frontam

MOTERIMS BALSAVIMO 
TEISĖS.

ALBANY, N. Y. — VaT- 
stijos legislaturoj, 124 bal
sais prieš 10 priimta rezoliu
cija', kad šių metų lapkrity] 
butų paduota visų valstijos 
rinkėjų nubalsavimui, ar su
teikti moterims šioje valsti
joje balsavimo teises.

ALBANY, N 
vaitę bus paimtas galutinam 
skaitymui taip vadinamas 
kazokų bilius — bilius, ku
riuo stambusis kapitalas no
ri Įsigyti konstebelių kovai 
su streikininkais.

ST. LOUIS. — Missouri 
Pacific geležinkelis davė pe
lno $16,151,000.

.; LAFAYETTE, Ind.—Me- 
tinėje parodoje parduota 4 
mėnesių senumo paršas uį 
$1,000.

4



au uz sun

ne

Ant Dievo ir penui 
atsidėt negalima. Girdi, ne

baisaus 
gadys vis-

Subatoje tapo išspausdin 
ta viename dideliame kapi
talistų dienraštyje ilga ko
respondencija iš Paryžiaus 
Ji labai indomi.

Blogi dalyko 
Europoje.

eiti. Bet 
sperity” 
mums.

kas, S. Petrauskiene, L. Šimai 
lis, A. Staškus, B. Šliakis, M 
Karteskv, M. Zaukiavičia, I) 
Rimsha, A. Starevich, M. Pale- 
cka, F. Leksna, K. Kochones

išmokėti už maistą ir visa kita 
be ko gyvenimo negalima apsį

- visgi šiandie “pro
laikai! Nors

jos Halėje išleistą ir Prof. Dr. F. 
Kuršaičio peržiūrėtą, nes tik tas 
Biblijos išleidimas yra leistas 
vartoti lietuviu liuteronu bažny
čiose.

Galiausiai turiu dar priminti 
p. A. M. Metelionio man daro
mus užmetinejimus, kad buk 
koks protestonų “dvasiškis” ar
ba kunigas esąs prigelbejęs, ar
ba prigelbąs, man surinkti me
džiagą mano straipsniams. Tas 
2 ra gryna neteisybe. Ką aš ra
šau tai aš pats ir medžiagą tam 
raštui susirandu. O kadangi aš na>

Kaštone tikri “prosperity” lai 
kai. Suprantama, toji prospe
rity ne mums, biedniokams 
bet visokiems maisto spekulian 
tams ir amunicijos fabrikai! 
tams. Tiesa, šiandie 
name dolei

nymo tik iš “tyrinėjimų” ir 
tolygių dalykų, tai neužilgio 
susilauks dar didesnio var

sai 
parduoti ir tuo budu pasišalin
ti iš korporacijos.

3. Taip. Vieną kartą metuo
se1, kuomet renkama korporaci
jos direktoriai.

4. Galima reikalauti per teis
mą.c

5. Galima per didžiulius atsa
komus bankus; bet geriau pir
ma sužinoti, ar tie, kam riorima 
siųsti pinigų, den-pat tebegyvo

rėja šalyje. Pradedant so
cialistais ir baigiant įvairiais 
buržuazijos elementais, ku
rie nemato sau išrokavimo 
dabartinėje karėje, susidaro 
skaitlinga taikos šalininku

do iždą.
Visiems aukautojams tariu 

Širdingą ačiū varde Sūnų ir Du
kterų Lietuvos Dr-jos.

j , K. žaibas.

Bėgta šen, begia tei 
prie miesto valdžios, 
galima, įleleiskite to 
bedievio.” Jis... jis į 
ką! Ten betgi jų ne 
ir Kun. Mockui “inkvizicija” ne
prirengta. Vadinasi, špitol- 
ninkai ir jų dirigentas pralošė.

Vasario 18 d. svetainėn susi
rinko tiek svietelio, kad, taip sa
kant, net sienos braška. Ma- 

mano manymu, buvo

srove, Kuri, pasak korespon
dento, jau yra netoli nuo to, 
kad pavirtus didžiuma.

Kas del Francijos, tai ji 
kenčia baisiausiai. Anks
čiau ar vėliau jos valdžia tu
rės pagalvot apie taiką, apie 
kurią jau galvoja daugelis Gausia
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turiu teisybę, tai man ir nepri-
vo smarkumą. Nesenai jie no-

First Lithuanian Daily ii> America

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Po prakalbos, beje, rinkta

klausv-Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, (II.

To pasekmėje —

prana-Mocku. vai bėda

šiuo
pasauliu.

Vadinasitik jų pačių

Kunigo Brolis.

Korespondencijosk os žmonėms bad a. ?

FITCHBURG, MASS. Lietuvis Liuteronas.I po

ra-vai su ta nelaime. Atsakymai j Klausimus.
Motoru

<na tylėjo? Kode! jie pirma Kai mas ir
t ui’ randa vis mažiau prie-

nuo žmonių akiu? AukavoPrie Liet. Mot. Progi

8()c; K.

to rezoliucija prie Amerikos ka

li isterių atsakymuose į Vo-
Senio Brolis. Metelionio straipsnyje prirašytadėk! banko ar

drbtuvės?
SO. OMAHA, NEBR.

kilnu visuomenės darba.
V

Del gą ačiū. K. Chesunas.

MELROSE PARK, ILL.

Vasario 18 d. Liet. Jaunuome

jau

žmonių padėjimą ir prana

šiau. kursai
Atsakymas:—

kad t.v.
WESTVILLE, ILL.

o
Iki šiol pas mus, Westville j

kritiką,i, kad westvillieciai niekuomet
gabeni mas Europon.

po $1.00,; A. Kadziu-

Aš PatsAha...

EASTON, PA.žauninkai sužino, jogei vasario

ha, A. Mišeika, W. Jonenas, K.

ia teisman.n-

nuolankiosios 
susirūpinę...

Vienas mat nenori netekt kasie- 
riaus džiabo... parapijoje, kitas

nedaro, bet reikalauja, kad jai 
korporacija tam tikrais laikais

nas -
Viso labo $5.60.

“King James Ver- 
Revised Version”,

Firmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
fatdžia NAUJIENĄ BENDROVE ine.

9 Kasdien, išskiriant ne del dieni u s

įvairios lietuviškos žaismės.

nemažiau kaip $100,000. o Šerais 
po $100 ?

2. Atsitikus nesutikimams ko-

šiomis dienomis čia buvo su
rengta dar vienos prakalbos.

Malonėkite paaiškinti man se
kamus klausimus:

nytininkai s

rinkta $15.35.
Prakalbomis westvillieciai la

bai patenkinti. Manoma dar

Progresyviu Susi 
ta kuopa surengė

RACINE, W1S.

M e t e 
m ą,” 
mas jo

Vaicekauskis, L. Intas, E. Mili
nis, M. Bačkis - - po 50c; J. Sa
ma lionis, P. Sider, W. Kochones, 
X. Paleckis, W. Rimdžius, L.

liudijimu. Neteisingai, arba 
sufabrikuoti laiškai tokiame da
lyke ne tiktai nieko ne reiškia,

Bet jisai nem6- 
aitvti. O aš ana

Bet jeigu yra koks liuteronų 
kunigas, kurio aš bučiau tokios

ti. Pasakysiu tik, kad mano 
straipsnis bus p. A. M. Meteiio-

kritiką. Į 
mano straipsnis, nors gal

apyskaitas (stateinen- 
Nei į bankų, nei į šiaip

i kuoja Bib- 
nesuprasda- 

nežiiiodamas

Pašei metą...........
grims mėnesiams 
pviem mėnesiam . 
Kanadoje, metams 
įfctro po j e, metams

kaip sakiau, žingeidus, nes ja
me tilps dalykų, pirm to netil
pusių lietuvių laikraščiuose. 
Bet asabiškumų ir koliojimosi, 
kaip galėdamas vengsiu. Kam-

“Statc” arba “National” bankus, 
vislick. kokiu kapitalu jie inkor
poruoti. valdžia kontroliuoja,

žemė.
linas.

ir su autorizuotu lietuviu liute
ronų Biblijos vertimu. Paduo
dant ištraukas iš Biblijos visa 
dos reikia paduoti iš autorizuo-

kita prisiminė ir apie badaujan
čius brolius ir sesers anapus 
vandenvno. Nutarta kiek išga-

Aesenai musu c 

savo, kad viclin

ūkani jų sušelpimui.
sekami asmens: S. šu-
$1:50; K. Mankevičius

Česunas, O. Semėnienė,

nė j, kur dabar vokiečių užimta?
Socialistas.

yra valdžios verčiamos laikyti 
visų šerini nkų susirinkimus, ir 
kaip dažnai?

pypkes. Dar niekuomet taip ne 
dirbome kaip šiandie, žodžiu

aš ką nors rašau. Jeigu aš esu 
nors kokio protestonų kunigo

veikslas tilpti “Naujienose”.
Jei tas ne nusiduos, aš galėsiu p.

LIETUVIO LIUTERONO 
ŽODIS.

dirbtu. Buvo labai šalta, c

šuo. 
šiai.

kūtę linksminančio skystimėlio, 
pradėjo linksminties. Kada

-15c; J. Misevičius 5c.

ale neatvyko. Tuom padare 
daug nesmagumų. Ir šitos dis
kusijos nedavė atsilankiusiems 
to, ko tikėtasi. J. J. J—tis.

rn'gus. Kitokiose biznio korpo-

Nežinau, ar visur taip “pa
žangus” ir “nuoseklus” taip va
dinamieji. tautiečiai. kaip kad 
pas mus. Pavyzdžiui, išgirdė,

nėra, arba jie ne taip parašyti, 
kaip p. A. M. Metelionis juos pa
duoda “Naujienose”. Bet jei
gu ir ten butu taip parašyta, ar

gas. Zmoma, gyre nepngulmin- 
guosins ir liepė bu Ii gerais “ne- 
prigulmingais parapijonais.”

Ant rytojaus, t. y. vasario 19, 
loniu vėl pilnutėlė svetainė.

Aukavo sekami asmens: J.ne maža “nuobarines”...

išdrabstyti purvai nesugrįžtų 
jam pačiam, žinoma “apšvarin-

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

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

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

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

European countries, 1 year .. $7.00

Bet aš išrasiu p. A .M. 
1 i o n i

pienė, B. Česunienė ir X. Gurba-

dinti juos “bumtėniis.” Aps
kundė. Bet veikiai jie įsitikino, 
kad šiandie jų žioplų prasimany-

ro — “dėdės”! Su jais, žino
ma, nekrėsi “lietuviškų baikų”. 
Norint nenorint prisieina nusi
raminti. Visiems kitiems kai

na ujos narės, Musų moters 
neatsilieka nekiek nuo vyrų.

Keli “ge
ri kaimynai” susirinko vieno “bo

, o lie-

-$20.85. Taip

kalus, kurie dabai’'kenčia di-

glų k 
sion”

Metelionio “kritika” kritikuo- c

siu, aš neprivalau dabar šaky-
Aftmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Pakelkit ir jus savo bal-

Fondo lin. sekr. T. L> Dundu
liui (Aukas priėmiau. T. L. 
Dundulis L. š. F. tin. sekr.).

Aukavusiems varde badaujan-

M. Metelionio kritiką, tas lai 
praneša apie tai “Naujienose.” 
Ir už tai aš jam prižadu $10.00

pas mus. Staigu vieną

arti 500 žmonių. Kalbėtojas 
kalba tema “kur musų išgany
mas.” Och, ir kliuvo tiems mu
sų tėveliams! Kaikurie norėtų

mirtį. B. P. buvo 40 m. am
žiaus. Paliko inolerį su porą 
mažų vaikučių.

Ir nurimo. Tai išinintin-

Moteris liko Lietuvoje. Čia (O-

rustusis musu “tėveliu” bota- l c
gas - kun. M. X. Mockus... Ge

lt a u a 
kritikos

lų to “rašto” nesąmonių. Pu
blika užsilaikė stebėtinai rainiai. 
Po prakalbos buvo paduota ke
ičias klausinių, į kuriuos kun. 
Mockus atsakinėjo. Aukų pa-

rast pigaus gyvenimo “rece

stvta kelines. Galvas daktaras •<
susiuvo, bet kelinės taip ir liko
“sukoliečytos.” Kažin ar taip

u “Luthers Bibelneber- 
graikiškai “Seninagin-

kur tai “toli, toli”... Gal 
grįšiąs, o gal ir ne. Tuo budu 

” labai

Šiuo pranešu gerb. “Naujie
nų” Redakcijai, o taip-pat iių 
gerb. skaitytojams, kad p. A. 
M. Metelioniui užbaigus savo

Moterų draugija? Turbiit už
migo. Jų neapeina gręsiąs pa

ir “verčia” iš kokių ten angliš
kų knygučių, kokius ten “gene
snis”, “exodus,” “deuteronomi- 
jus” ei caclera, visai nežinoda-

Mrtoją ir korespondentu praSome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
rankraščius adresuoti tisiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 

|Wr<n. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
•■Meka nt platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
Mkl rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
$■1 arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
tV ir Išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

^us prie vakarienės. Vakarie- 
niaujanl buvo deklamacijų ir 
šiaip trumpų prakalbų. Tarp

Metelionui pavesti. Bet jo Jais

nigų. nors ir neturint žinių, ar

nesmagumo juos parašiusiam ir 
apskelbusiam. Todėl tegul ne
bando p. X. M. Metelionis su

tiku”, “deukTonomijų” ir lt., 
juo man bus geriau. Ir, ištik- 
ro, iš kokio Biblijos vertimo p. 
A. M. Metelionis cituoja visus

nimi “polemizuodamas”, drebia 
man kuo tik pagriebęs, idant, 
pasak jo paties, galėtų mane 
“sumušti.” Tame nėra nieko

Redakcijos Straipsniai

NAUJIENOS
Tite Liithmmaini Dmly News

(Tžaigakomoji kaina:
OMcagoje — per išnešiotojus 12 

savaitėje. Pačtu siunčiant, 
cagoje metams $6.00, pusei mo

li M.50.
Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00 

$3.00 
$1.75 
$1.00 
$6.00 
$7.00

Kada 
susiprato!

šininkas darė “bandymus
prirodymui, kad suaugę

maistui po keturiasdešimt 
centų dienoje. Panašių “ban
dymų” buvo daroma tuks-

nymas.
Kuomet kapitalistų laik

raščiai, kuomet kapitalistų
politikieriai stengėsi įkalbėt 
sau ir kitiems, kad jokios bė
dos su maistu ne 
tu veikėjai ii

Korespondentas rašo apie 
dalykų stovį kariaujančiosio 
se šalyse, ypač talkininkų 
valstybėse. Jisai pasakoja 
apie a b i e j ų k a r i a 11 j a n či ų j ų 
pusių rengimąsi prie naujų 
milžiniškų mušiu, kurie tu

Francijos žmonių.” Franci- 
ja geidžia pergalės — jeigu 
jos galima atsiekti—,bet per
galė neturi but perilgai ati
dėliojama.”

Tik Anglija tarp visų tal
kininkų išrodo esanti pasi
rengus kariaut be pabaigos. 
Bet ji tikrai pradėjo daly- 
vaut karėje tiktai nuo per
eito liepos mėnesio, taip kad 
jai “dar reikės išmokt sa
vo lekciją”, pirma negu bus 
matyt, ką ji gali.

Taip rašo korespondentas 
iš Francijos sostinės. Jo ko
respondencija turėjo pereiti 
per karės cenzūrą. Ir jeigu 
Francijos cenzorius pralei
do ją, tai aišku, kad joje ap
rašytieji dalykai negalėjo 
but nupiešti juodesniais da
žais, negu jie yra. Tikreny
bė tur-but yra dar daug blo
gesnė, nekaip ją aprašė ko
respondentas.

Europai, vadinasi, blogai 
einasi. Karės našta baigia 
ją slėgt. Antras taikos pa
siūlymas, iš kur jisai nebūtų 
paduotas, ras daugiau prie
lankumo, negu pirmasis. A- 
pie tęsimą karės dar dvejetą 
metų negali but ir kalbos.

.... . .............. .—-.—A.................   M

Skaitytojų 
Balsai.

“Atsakvma Lietuviui Liulero-I *■ v I
nui”, kuriame jis sakosi mane ■ 
“kritikuojąs”, aš, ne 
rengsiu jo “kritikos 
Tas 
ir ne

main* kokiu budu gelbėjęs, tegul 
jis, be baimės, paliudija tai vir- 
šminėtu budu. Ir aš, tai vislab 
ištyręs, prižadu duoti jam, ar
ba p. A. M. Metelioniui, dešimt 
dolerių atlyginimo. Janiškas tu

•adėjimą. Ir talkinin- 
ir centrales valstvbiu C' 4.

kie išvadžiojimai labai ski
riasi nuo tu smarkiu užreiš-

C V

kimu,, kurie nesenai skambė-

Bet kita minėtosios kores
pondencijos pusė yra dar in- 
i lomesnė. Korespondentas 
peržvelgia Rusijos, Italijos,

ir prieina prie išvedimo, kad 
jisai visai nepavydėtinas. Ja
me neapsireiškia nė tos vie
nybės, nė to pasiryžimo ko- 

, nė to savimvol.
pasitikėjimo, kuriais nuola
tos giriasi talkininkų spau-

Rusija, sako koresponden
tas, esanti neištikima talki
ninkams. Ji jau turėjo slap
tų derybų su Vokietija apie 

ndidatas į prezidentus, drg. separatinę (atskirą) taiką, 
Bensonas, perspėjo šalį, jo- ir nežinia, ar ji vėl neatnau-

Bet tegul žmonės bent da 
bar sukrunta. Tegul jie bent

naudot tinkamas priemones 
nelaimės sumažinimui. Jei-

avo naudos. Bet dabar
• Įrodo, kad ji tik nelaimių 
niaukė. Gyvenimas pa

brango 125 procentais. Mu-

700,000 iki 800,000 vyrų, o 
Triestas dar vis nepaimtas.
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Atskaita

83.00

6.00

toriai surinko $36.80,

i metus.

>.iiii

kas mel;i išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankinei Valdybai Illinois

Per 
dccn,

G. G. Stakeną iš Aber- 
Wash, nuo visuomenes 
W. Petkevičių iš Lafla-

Lietuvos šelpimo Fondo Finansų 
Sekretoriaus nuo Sausio L 1917 

iki Vasario 1. 1917.

Nuo S.E.A. 11)9 kuopos pra
kalbų Barine. Wis.............

Nuo p Į). Bulotos, žema i tęs 
ir Bulotienės prakalbą Wilme
rding. Pa.......................................

< kur) .............................
l.ietutiu Dienos Komi 
Waukeuan. III. likusiu 

>2.1)5. 5c prisiuntė stam

ChicagcrOJearing House

IHi’S

o i n 1111 e i n i s

211.011

i ne.nis.

Per

er

er

nuo
vitj J.

huno, žmonėms. to
'neliesi

>(/}

IlsU

Išlaidos:

TURĖKITE
9.5')

peilio.

niinules.

$600,000.00.

1)1 MIMU 
pain is.

ba kitos 
alės gy-

Aldaras: Panedėliais, Ketvergais ir 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

Bankus, priklausančios 
nagos (dealing House yra 
sargia priežiūra. Laikas

teisingą 1-mos, 
ka mo : tikros

K !;iujo
Ligų

Vart

2 atsuksimu apie priėmimą 
pinigu 25c ...............................

■uiijos ir Teisiu Dr-įai 
Saulio vardu I 1618)

valgio nekuriu 
silkės, svogūnų, uksuso, ir lt.

Prieš Kaspinės arba Pilvines Kirmėlės

turite 
f šlapinimosi 
Į ku būdu.

j RECTAL

Bacteriologifcka la- 
nacija ati- 
jei aš ap- 

sveikalą ir 
Ateikit pas 
imituotųjų, 

, kur jums

doma be

RI’PTŲRA

AMERICAN STATE BANK, 
Kampas Blue Island Ave., Loomis ir

$5 iki $200.00. 
merginos, ar vedę ar 

pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyardų

su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpnė 

jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, lakiosi
mas juodulių prieš akis, užsi-

Daug; žmonių kreipiasi j mus
nc-

nuo tjtlimo pilro z<. 
kl('S nka'i'iė; irri n, 
s k a:i •)< /i ma, n >t.s t o j / m <>
salėto poli o, -, (■/., r< i

2555.1)1) 
. . U)l) 
. . 2 Iii)

mijos ir l\isiu Dr-jai Jom» Vi
leišio vardu 1101) markių kai
na šlS.25 ............................... 2..).).).i)D

j jimo šlapumo,
| visai išgydysiu
I NUSILPNĖJE VYRAI: Ar Jums stokuoja li-
į ' 1 nk.?mumo, energijos
į ir gy\ūmo, kuriuos-pamta suteikė kiekvienam

FRIVAT1ŠKOS LIGOS 
----------------------- - ------- - ----- ^ail,ių kcb]unių tekė. 

pūslės, aš

ligą ir 
L j’J’U

' ............. paisinuno laiko.

IŠBĖRIMAI iš prit-žastioj išbėrimo 
r...... ' degimo arba sutrukusių gyslų

gjdau tuojaus.

RAM ATI ZM A S

Jąs galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti.

Moters ai'

Del susižinojimo su 
giminėmis vokiečių 

užimtoj Lietuvoj.
Specialislas ir jo vėliausios tur

Jei kiti nesėdi išgydyti, a 
mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Kag- 
gi-X ir pilno įrenginio 
Ixirntcrija ir Kraujo 
dengia man jūsų tikrų 
siimsiu gydyti jųsų lig 
spėka pus Jums sugrų
tikra speoali.-tų ir ne prie 
Tikras specialistas neklaus jų 
skauda ir kokių jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

•»

phiu. Pa. nuo lietuvių dienos
Per J. II. Puida iš Pana, III. 

«uo baliaus S.L.A. 82 kuopos 
Sv. Juozapo Dr

nuo visuomenes<4octad\
Per •

$7.69 ir nuo vestuvių Amlriu- 
kevičiaus su A. Buhušmle ^l.rl 
iŠ Kanados

nori

-v

DR. C. H. H AI R
Mentor Bldg.

r«imk elevaterf. Kr.mbarys 122. 
Prieš North American Cafe.

39 So. State St., Kampas Monroe. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. j>o pietą.

prie Chi- 
po jos at- 
nuo laiko 

bent sykį į metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
banku stovį ir būdą ją vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, bon- 
dai. mortgage) ir kitos apsaugos per- 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai

/kituos bankuose patikrinti ir knygos 
'ištirtos. Tiktai tikra apsaugos ver
pė gali Imt knygose parodyta. Ahejo- 
' tina tvarka arba atsargumas, yra 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nusto
ja savo (’learing House (eisių/tas 
\ ra ženklas, jos abejotino stovio.

Tiktai t vi rčiausios ir saugiausios 
bankus gali but Clearing House na-

sumik i u mikli 
Per ’ l ės \ i

ritini ūkai ir iii

Ii.1)0

iii)I

krusos murki'v
siunčiamo giminėms 
pasiųs pačiu. Jei gimines !('n
pat tebegyvena, (ai jie gaus lai-

t">*

Geria tįsias

( nrkiškas.

“Ne/ ačių, aš nikau 
Helniar!”

Jus galite rūkyti juos 
taipgi === vieninteliai savo 
nuopelnu.”

to

♦

bi)

'rūkstančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok palįs 
tai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kitą ligų ir 

I negalPišsigyth Ii.
Jei kaspininė kirmėlė yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo 
etos išmelos, paeinančios iš kaspininės kirmėlės dalies, 
žmonės sergą tąją baisia liga, paprastai jaučia dideli skaudėji- 
)ilve; jiems rodosi, tarimu kas iš vidurių slenka augslxn j gerk- 
erčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšlinė žarna, neturi noro 
vii, naktimis negali užmigti, jaučia didelį nusilpnėjimą, kar- 
labai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurių sukietijimai, gai
šk.uidejiimi, spingimą ausyse, laip-jau skaudėjimą po krutinę. 
Daugely] atvejų Įvyksta nervų suirimai, kraujapludis pas mo- 

nereguliariškumas andrapanių, Iraukymi 
šia liga ■— nuomirulis.
Jeigu kas tokius apsii'ciškiums Imi, lai be

(5) valandas, tegul tuojaus kreipiasi pas mnae.

B jR a it H ei
Ligonius priima mm 9 iki 8 vai. vakaro, 

nedėliomis ir šventėmis, nuo 9 rj to iki 12 pietų.

GERA NAUJIENA
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug ken[ančių vyrų ir mo- 
rų negauna pagelbos. Ko- 
1? Delio, kad tūkstančiai 

kenčia nuo stučkinčs kirmė* 
lės, bet gydomi nuo kilos li
gos be jok iii pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokiu 
parazitų yra: perėjimas mažą 
šmotų arba

išvaizda, tamsus rinkini 
i)o akiu, sunykimas, nuolatinis

Silpnas

Užkrs estas

VYRUS!
i

606-914

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestas 
pirm dešimt metu, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka 

nesubankrutijo., Reikalui esant, 
(Bearing House bankus ateina vie
na kilai su pagclba.

The American State Bank priklau
so prie f'hicagos Clearing House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi jos

Pinigai sudėti šiotje bankoje yra 
išmokaini ant kiekvieno pareikala
vimo.

a galima gauti pirmus Aukso 
(guges. 'kaipgi Aukso Mortga- 
Bondus po $100 60 ir $500.00.
s bankas y ra atsakančiausis Lie- 

I uviams.

Vyriški; Drapanų Bargmi
Nauji, neanmti, daryti am užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
JO iki $50, dabar parsiduoda po $15 
' 25 dolerius..
Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 

15 siūlei ir overkotai, nuo $7.50 iki 
8 dolerių.

į 
•i į
.j

i

4

>■

i

o v t i notų.
Visai mažai vartoti siutai ir over- 

koats ,velės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.5(1. Vaikinams siutai nuo 13.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N 
i415 S. Halsted St« Ch i c juru. I1L

J
■fI

•j

Ohio
Oiir (M

></;

kaina

Sekr. už
3 menesius

Viso per Sausio menesi ismo-

K. šidlaus-
ką ... Telephone Drover 9693

iki Dr. M. ROTH

$5 Staciiliai $5
Kazimieras Gugis

K.

Aritmetikos

505
J

H

M

uality Superb
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kai nu ojanęiuo-
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Geografi jos 
Piliety stės

ro ►—4
7)

cialistą pirmiausia ir čedykite 
laiką ir pinigus.

laiko bandydami, bet eikite

Stenografijos 
Typewrit iii g 
Pirklv bos teisią 
Albinos historijos

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
«peciali*ta» Moterišką, Vyriikf, Vaiki;, 

ir vlaą chrottiUkw
Vnlandoa: 10—11 ryto, 4—h po pietą, t—8 va
karą. NedėHomin 10—1 po pietą.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

.Jeigu jus pirmiausia esate 
atsargus nuo bile ligos arba

Helmar visai mane užganėdina

DR. SCHNEIDER
1553 W. 47 g t v. kam. Ashland 
Avė., antras augštas, Chicago.

gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo speciališku- 
mo ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa-

) Mokinimo Valaiidos:
5 Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietų.
« Vakare nuo 7:30 iki 9:30\
5 3360 Emerald Ave. Chicago. <

a

-.A

sorai

nor
ma

1
*

Lai užimantis romanas, kuris

Dundulis,

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkiiosc 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Miesto Ofisas :

127 M Dearborn St. 
1111-13 Unity Bldg.

T’el. Central 4411

Namų Ofisas :

3323 S. Halstcd St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 131®

1840 So. Halsted !■

Sutaisytas is formuios- 
recepto; suteikto isnintin.

' gu Egypto zokouinku,

apsireiškia esąs stebėtinai pa^kmingu 
'.i■■.tu, per- 
lio. palvos 

> apetito, 
. - . t-, S'itai-

yomas išdirbėju labai patja:s-'ji)sio

PAIN-EXPEUERIO- 
seno ir ištikimo draugo tzimy- 
Kos, naudojamo visam'- paku
lyje Per pusę šimtini cio 25c. 
už boukut',' visose .1 pt iekose, 
arba galite už,išakyti tiesiai iš ‘ F. A D. RICHTEB & CO. 
74—8D Washington Street. fade

y

T

Prekybos 
ir Kalbų 

S^HOKYKIA 
čia gali išmokti An^lų kalbos nuo pradini 

Ugi augSCiansiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų Ir Lenkų kalbų; Aritmetikos. Augsi 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiS 
Ekonomijos, Knygvedystbs.Dafliara/jčio, Lai
škų rašymo. Prekybos teisių ir tL čia gal' 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL 6 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted SLChice^

o’r 
įi3įįn;....

L5;■>< \ šlT' ii s__a
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Helniar sutaisytas iš gryno tur 
kiško tabako.. Kainuoja—10 centų

Praktikuoja 25 metai.
Gyvenimas ir Ofisa« 

8149 S. Morgan St., kerte 32 ui.

A

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyrišku Ir Vatk^ 

Taipgi Chronišką Lig® 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 687

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 82-rn GATViL

Pranešimas
nieriams, kad neduotmnėt ant ma
no vardo. Kazimiero Jonušo, dello, 
kad mano moteris, Marijona Jonu
šienė. pabėgusi nuo manęs jau 3 mė
nesiai. Kiti biznieriai ateina pra
šyti užmokesčio, bei negauna dėlto, 
kad aš nežinau, kur ji

Duodu j>

du ant persiskyrimo, nes man daug 
nemalonumo ji padare. Taigi ateik 
atsiimti drabužius “inšim ins” ir 
draugystės raštus, nes aš jau nebe
moku, o jeigu kas žinote, lai pra
neškite jai ir bus už lai atlyginta.

KAZ1MIEPAS JONUŠAS, 
Ghiea

dūriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, žvimbi- 
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba ašlrąs skausmai 
žarnose, murmlenimo ir ban-

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIEN AIš TŲ?

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nulindęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stą atminti, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran-

kimus, nuovargimas sąnariu ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir tt.

Jeigu jus esate kankinamas 
stučkinčs kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigą 
priimdinejimu vaistų del justi 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkinčs kir
mėlės į keletą valandų, be jo 
kio jautimo bei sugaišimo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

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

DR. FIELD,
740 W. Madison gatvė, kampas 
llalsted Sir., 2-ras augštas 

Chicago, Ill.

išgydoma visai

visose jo formose kaip sutini
mo arba sustingimo sąnarių, 

mano gydymu.

EGZAMINACiJA DYKAI.
Valandos: 9 ryto iki S vakare; nedėldie- 
ais uuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

Or. Burgess

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimu, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ii’ bile kitą užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra dclko jus 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus rinkini apje akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su
skylamas, dusulis, spuogai, ru
di pieniai, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate

lio metų, gydyme vyriškų li
gų, kurios suteikia man daug 
pirmybės.

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

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darodymas. Kuomel dėkingas 
ligonis sakys jums, kad aš jį 
išgydžiau, jus žinosite, kad aš 
išgydžiau. Ligoti ir nusiminę 
virai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
Pasitarimas dykai. Valandos:

Šis apgarsinimas yra geras už $5.00 
del bile kurso imamo šiame mčnes- 

syje Musų Mokykloje.
Muku nutema iy ypntil- 

kas mokinimas padary» 
ju» tinovu u trump* Ui- 
ką.

Mes turim* did finus iru 
ir geriausius kirpimo— 
designing ir siuvimo sky
rius, kur men suteiksim* 
prakti&ktį patyrimą kuo
met jus mokysitės.

Elekti'fi varomos maži
uos musų *iuvimo *ky- 
riuose.

Jus «eat<? uikviečiam; 
aplankyti ir pamatyti 
musų mokyklą bile lai

ku — dienu ir vakarais ir gauti Mpeeialilkai 
pigių kaina laike 6io mėnesio.

Petrenoa daromo* pagal Jųsų mien| — bil* 
ctuilžs arba dydiio, ii bila madų knygos.

Diplomai duodami mokiniame.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KA8NICKA, principui**,
118 N. La Salle St. Kambaryg 416-417 

Prieš Citv Hali

422 So. State SL 
lais Siegel Cooper and Co.

per 20 metų
Jeigu jus gydėtčs kur nors be pa

sekmių, ateikite ir pasimaty
kite su juo tuo jaus.

Jis gydo vyrus tiktai, ir jo 
SPECIALES naujos metodus 
išgydė, kuomet kitos negelbėjo.

ma trumpiausia laiką.

jiiną kraujo, sfrikturą, puliavimą, 
nykimą, nusekimą. praradimą

silpną

SKAITYK IR PLATINK
NAUJIENAS

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

Amerikos Lietuvią Mokykla į
Mokina Anglų kalbos į

O 

M

Tikra importuotą Prof Ehrlich’o
606-914

Gonorrhea, Vaccines, Rheuma
tic, Philagogens, Sojinis, Pade
rins, ir I.L. kurios parodo tikras 
pasekmes be pertraukimo nuo jū
sų užsiėmimo.

.fei jus esate ne tas žmogus kas 
jus turėtumėte būti, pasitarkite 
su Dr. Whitney be atidėliojimo ir

MOEYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmoki ųa m e piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdai u s. Diplomai 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dieną arba vakarais 
lel jūsų parankamo. Už |10 
išmokiname jus siut visokius 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

rūmą ir laimę.

DU. WHITHEY
Uc S., kampas Congre 

( hieago. III.

10 it

8 JOSEPH C. WOLON
® LIETUVIS ADVOKATAS

Rnirrr.s Vt'2-904 NaUonoJ Lif* 
?? So. I>a Sali* SU, Oblcago, HL

Tcl. Central Atdara: UtMT-
n ir. ko, k«t vergo ir « abato? vakarai* na» 
A iki H ai. vakare, po mmaria: 
l&H MIL.WAUKBB AVB-. CMaaffa, KR.

T«L Humboldt Ti,

M Telephone Humboldt I

| M. SAHUD M. D
n Sena* Rueaa Gydytoja* Ir Cfehturaa.
y SpecinlUtas MoterŪkų, Vyrlikų Ir Vai

kiokų, taipgi Chroniškų Liffų.
OFISAS: 1679 Milwaukee Av*., ®

Kampa* North Ave., Kambary* 1H. Jt 
VALANDOS:'W:W Iki 10 ilryto:

I :R0 iki S ir 7 tRO iki 9 vakare.

WALTHR F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

MJSCTOB BUIJUDIN41
71 W. BL, B*

OhlcMr*. m. 
Phonea Central 4107 tr S1M



CHICAGOS ŽINIOS
KAIP SEARS, ROEBUCK AND 
CO. MULKINA DARBININKUS

sus metus, diena dienon, 
bia laikraščiuose, kad te 
reikalaujami darbininkai.

Bet klysta tie, kurie imano, 1

to ten, geriausiame atsitikime,

ateina vienas “bosu” ir kiekvie- L
nani uždavęs t>ora klausinių sa
ko: “Dabartiniu laiku mes ne-

VISOS

Gali būti vienas iš dešini ties

‘Mšrinktiesiems” reikia išbūti o- 
FLse visą dieną, kol jam sutei
kiama “audeneija” su vyriausiu

gu aplikantas, tikėdamas grei-

į savaitę, tai jam pasiūloma ne
daugiau kaip $10.

Jeigu aplikantas sutinka net

jam praneša, kad šiuo tarpu dar

VAIKŲ PIRKLIAI.

lele išeina aikštėn.

lame šimtmetyj butu pardavi
nėjami žmones. Tečiau, nori 
tikėk, nori netikėk, o taktas pa-

šiomis dienomis Chicagoj bu- 
» tokis atsitikimas. Garnvs

rim.

rasti žmones, kurie atpirks nuo

atvažiavo automobiliu vv-

iš Gary, Ind., ir norinčiu pie

Werk me is te r suliko 
savo dukterį už $ 100.

U

laike ligos, už kų ir į 
$13.50. Vienok, i 
grasinimų ir pranešė

jjirinų moterį. Tečiau, asocia 
rija nieko neuali naikirvti šia

ROSELAND.

20 d., 
Rate-

Vakarėlyj dalyvavo arti 100

NAUJIENOS, Chicago, UI Panedėlis, Vasario 26, 1917L

nes. Išprod 
kui Iru m Į>; r

helių, tuipjuu prisiminė apie nu
keli tčjusitis nuo karės ir Lietū

Svečias.

STOVŲ KONFERENCIJA.

m.
spaustųjų tautų konferencija. 
Ja organizuoja žinomoji Atei
vių Apsaugos Lyga (Immig-

tunta metini susirinkimą. Kon-U v 4-

p. Ma

Areštuoti .) asmens. Kaltina
mi pavogime baronienes I)e Wa-

namus tuo tikslu, kad atėmus

Ii. Kaltinamu pavogime $1,200 
vertes brangakmenių.

ne morališkiems tikslams.

Vienam

muse.

Pranešimai
48ARGA.—Draugijų praneilmu* akelbiam* 

užniokest le*. l’raneiimai betgi turi bot 
’•Idurxlarnl Ii vakaro, La tepeliu arba telefonų, 
r įduot i tų pačię die*ų, kada spausdinama* 
(•■raiti*, nebegali but įdėti. Naujienų**

mas /j, vasario
J. II. Ra- 

\V. 18111 st. 
vai pribūti. 
Rashinskas.

Maženio svet., 
ave. ir 38 Pla-

vakaro.

kite neatbūtinai visi susirinkti,

Pajieškojimai

sekr.

Kauno gub., Telšių pavieto, Janapo- 
lio parap., Delbų kaimo. Girdėjau, 
kad gyvena Massachusetts valstijoj, 
Hatwort mieste. Kas jį žinote, ar 
jis pats praneškite man:

Antanas Urbonas, 
1458 So. Union Ave., Chicago

<4/j'4W-b ’Ak'iiįlM'V

PAJŲESKAU DARBO barbernėj, 
dienomis; iš karto dirbsiu už ma
žą kainą. Baigęs esu mokyklą ke
li mėnesiai atgal. Prašau atsišauk
ti šiuo adresu: J. J. 839 W. 34 Sir.,

rajiesKau savo 
Apolskienės, po 
kaitės — gyveno 
Kcnsingtone, III. 
manęs sausio 24 
amžiaus

pačios, Paulinos 
ė va i s — Budrcc-
ant

(sisalino nuo
1917. 19 metų

5 pėdų ir 6 colių aukščio.

akių, turi juodą žymę ant kaktos.
Dėvi trumpas drapanas. Jeigu kas| 
patėmysit ,malonėkit man pranešti:! 
Arba ii pati tegu atsišaukia. I

204 E. 116 St., Kensington, III.

Pajieškau savo tėvo, Jono Joku- 
bausko, paeina iš Kauno gubernijos, 
Telšių pavieto. Apie 15 metų kaip 
Amerikoj. Kas apie jį žinote malo
nėkite pranešti.

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

Pajieškau pusbrolio Petro Juro. 
Kauno gub., Šiaulių pav., Radviliš
kio par., Siauraičių kaimo. Jis pats 
malonės atsišaukti arba kas jį žino
te — praneškite.

Justinas Stankus,
221 Cardoni str., Detroit, Mich.

Pajieškau Tony Stašaičio. Mel
džiu atsišaukti, arba kas jį žinote, 
malonėkite pranešti. Turiu svarbų 
reikalą. Mikolas Rekštis,
4406 So. Wood St., Chicago, Ill.

Randai

PARSIRANDAVOJA kambarys 
dviem ar vienam; garu šildomas, c- 
lektros šviesa, maudynė, telefonas, 
labai gražioje vietoje. Ant pirmo 
aukšto. Atsišaukite 6028 So. Green 
St., Chicago, Ill.

Reikalavimai

REIKALAUJU kriaučių ir mergi
nų finišerkų prie moteriško darbo. 
Darbas ant visados. Mokestis gc-
ra.

3117 So. Went worth avė. Chicago.

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

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison SL, Chicago., Ill.

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biurau 

reikalauja daug darbininky 
Chicagoje ir kitur.

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

mechanikai .
automobilių dirbtuvėj 
elektrikinis 
dailydės pagelbininkas 
dėžių dirbtuvėj 
prie rakandų dirbimo 
molderių

1 mašinisto
10 prie karų taisymo
4 prie Gordon lyderio.

1

I stiklo dirbtuvėj
1 skardžiaus.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos rcikalln-

įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaiky skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 melų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinejimui, mokinties įvairių a- 
matų etc.

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

REIKALAUJAMA 2-jų duonos ke
pėjų — pirmarankių. Taipgi vieno 
automobiliaus draiverio (turi turėti 
laisnį) prie duonoj- išvažiojimo ir 
turi kalbėti angliškai ir lietuviškai.

949 W. 34th St., Chicago, Ill.
Phone Drover 1048.

REIKALAUJU VYRŲ Pagelbėti 
man pardavinėti lotus ant viso 
laiko arba laikinai, patyrimas pa
geidaujama, bet būtinai nėra reika
lingas. Aš išmokinsiu jus. Atsi
šaukite laišku į “Naujienų” Ofisą,

Reikalaujama 2 patyrusių geležų 
rpvtojų. Gera mokestis. Atsi
ūkite:' 1717 N. Western ave., Chi-

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

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

REIKALAUJAMA patyrusio jauno 
vyro prie visokio darbo dirbti li- 
kierių sankrovoj. Reikalingas pa
liudijimas. Atsišaukite:

Ellis Liquor Co
Chicago

REIKALAUJAMA - karij karpente- PARSIDUODA 
k rymo”, i 
smulkmenų 
krautuvė, 
už krautuvės, 
kioj vietoj. Priežastis

rių. Pastovus darbas. Gera mokes
tis. Užtektinai materiolo. Atsišauki
te į RYAN CAR CO., 

Hcgcwisch, Ilk
................ ............ —. .........* II III............ -I I ..............  Į i " II" *'■' *'M

REIKALAUJAME kriaučių prie

moterų drabužių siuvimo. Atsišau-

ki t e tuoj: J. Szkulas,

.3106 S. Halstcd St., Chicago, Ill.

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

Pardavimui

ŪKĖS

Nukirsto miško su 2 aker. 
išdirbtos žemės. Namais, 
karvė, 2 kiaulės, 12 vištų la
bai lengvais išmokėjimais.

Ši yra jūsų gyvenimo pro
ga. Mes turime nuosavios 
žemės 60,000 akrų. Jus gali
te išsirinkti vietą prie mies
to ir mokyklos.

Mes tveriame čia naują 
Lietuvą.
SANBORN COMPANY, 

c-o Lithuanian Colony direc.
Eagle River, Wis.

i
 ĮSIGYK musų nuosavybių su- A 

rašą del pirkliavimo. J
McDonnell, I

2630 W. 38 st., Chicago | 

a»**4^44»4«»**4«****

DU 30 pėdų lotų, su suromis, vau

deniu ir cimentuotais takais, viskas

išmokėta, $279 kiekvienas; gera

transportacija, apgyventa apielinkC. 

Ant keletos dienų tiktai. Ad resuo-

kite laišką į “Naujienų” ofisą N 141.

ĮSIGYK musų nuosavybių sura
šą del pirkliavimo. 

McDonnell,
2630 W. 3J St Chicago.

PINIGAI GERIAU REAL ESTATE 
NEGU BANKE.

Pamatyk šiuos bargenus: $300 į- 
mokėt ir $20 į mėnesį nupirksi 5 ka
mbarių namelį, augštas beizmentas, 
vištų tvartas užpakalyje, $1500. $300 
įmokėt ir $15 kas mėnesį nupirksi 
namelį ii’ 2 lotu; ištaisytos gatvės. 
$1800 grynais pinigais.

2 flatų medinis namas, 6 ir 6 ka
mbariai, gerame stovyje, ištaisytos 
gatvės. Pasirandavoja už $27 į mė
nesį. Galima nupirkti už $2000. 
Lengths išmokėjimas arba grynais 
pinigais.

J. McDONNELL and CO..
2630 West 38th St., Chicago, Ill.

******

PARSIDUODA anglių expreso bi
ts su pastovia vieta. Neniekinsiu

3218 Wallace St., ‘ ’ Chicago, Ill.
Phone Drover 8413

TURIU paaukauti $if)5 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpctas $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 Blvd., arti Kcdzie Ave. 

Chicago. Ill.

PARSIDUODA grosernė lietuvių

dirbta vieta. In ėjimas iš dviejų ga
tvių. Parsiduoda iš priežasties ski- 
rimosi pusininkų. Atsišaukite šiuo 
adresu: 1622 So. Halstcd St.

EXTRA
Rakandai parsiduoda labai pigiai iš 
priežasties išvažiavimo savininkų į 
kitą miestą. Ateikite vakare nuo 6 
iki 10. 1822 So. Halstcd St., arti 18 
gatvės, 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,
3525 So. Union Ave., Chicago, Ilk

2 FLATAI PIGIAI.
8516 Givens Ct., 2 flatų medinis na
mas ant konkreto 
kambariai, 30 pėd 
>ymai ir apmok 
menesį. Tiktai 
?ais. Reguliarė

kambariai, 30 pėdų lotas. Visi intai- 
tymai ir apmokėta. Randa $30 į 
menesį. Tiktai $500 grynais pini
gais. Reguliai’ė kaina $2500.

M. P. Plummer,
8125 So. Halstcd St., Chicago, Ill 

Phone Steward J71O7.

moderniška “ais- 
saldainių, cigarų, tabako, 
.ą ir valgomųjų daiktų 

Keturi dideli kambariai 
Pigi randa. Paran- 

pardavimo—•
ėjimas j.s vertelgy 

Sylvia’s Cn 
3764 S. Halstcd SI.

Shop,

PARSIDUODA namas su groser 
ne, vieta del bučernės, arti lietuviš
kos bažnyčios ir bulvaro, medinis 
namas, 3 mėnesiai kaip statytas, 
gazas, elektra ir maudynė, 79x21, 
aukštas cemento beizmentas. Par
siduoda už grynus pinigus. Didelis 
sandėlis groserio. Kaina 6500 dol. 
už viską, $4,000 grynais pinigais, o 
$2500 mortgačiais. Parduodu todėl, 
kad nemoku lietuviškai, 
te: P. Węg(
4500 Talman Ave Chicago.

LABAI gera proga būdavo tojui —

12 lotų vienoje vietoje, arti

portacijos; suros, vanduo ir

trans-

takai

išmokėti; tiktai $10 už pėdą, 

kėjima geram žmogui; parduodama 
------------------ -

greitai. Atsišaukite laišku į “Nau-

jienų” ofisą No 140.

įsnio-

PIRK SAU. visas Plumbftvoji- T 
mui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING ♦ 
SUPPLY CO^ I

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

PARSIDUODA 1 
volkcisis 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 
dol.

Laikrodininko 3 benčiai ir visokių 
“treis” šoAvkeisų.

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

PARSIDUODA bučernė ir gro.ser- 
nė pigiai, su visais fixtures ir visu 
tavoru. Biznis gerai išdirbtas per 
ilgą laiką. Gera proga lietuviui. 
Pardavi mo priežast is—n esut ik i m as 
partnerių. Antanas Šimkus, 
3600 S. Lowe Ave., Chicago, III.

PARSIDUODA 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.

PARSIDUODA bučernė ir groser-

ne iš priežasties savininko nesvei-

katos. Atsišaukite:

1801 So. Peoria St., Chicago, Ill.

PARDUODA savininkas penkių 
kambarių medinį namą, naujausios 
mados, elektros šviesa, gesas ir mau
dynė. Prieš parką už $2600. Mažas 
įmokėjimas. Atsišaukite: 
5301 Aberdeen St. ((Barbernė).

Chicago, Ill.

PARSIDUODA pigiai labai geras, 

puikus registeris (Register). Atsi

šaukite pas: K. Jamonats,

1840 So. Halstcd St., Chicago, Ill.
•............ .... . .

PARSIDUODA restoranas, gerai 
išdirbtas, lietuvių ir svetimtaučių 
apgyventoj vietoj.

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

Phon* t Yard* 48IV

Or. A.R. Hlumeolhil

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai

\ Gyvenimas yra tuščias
kuomet pranyksta re- 
gėjimas.

y Mes vartojame page- 
rintą Ophthalmometer 

Yjįž^ Ypatinga doma atkrei- 
piama j vaikus.

Valandų*: Nuo 9 ryto tki • vakar*; hmhIMI*- 
tnia nuo 10 iki 12 di*n«.

4*49 S. ASHLAND &VW.. taupu 47 HU

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektrišku Dingnozn Ir Gydymas
Special teka medicina nuo 

učnuodijimo kraujo
VandenatH nedegu slaptimi Ilgam

2059 W. MADISON ST., kampa*
Hoyne Avc., viri aptieko*

Valandos: 7—9 vak. nedėld. 19—12

TELEPHONE YARDS 2721

JONIKAITISDR
MEDIKAS IR CHIRURGAS

3337 So. Morgan St., # Chicago 
KęrtS 88-čio Pt ir Morgan St

Best/

COFFEE
GARSI SANTOS KAVA.

Visur parduodama po 28c ir 
po 30c • • • • * • t 4 «■«*• tomų I «WM0 J <MM» •

SVIESTAS
Geriaunio* 

unetonos, »«- 
rmni*, neg’j /| J H 
<ur jus ura-M,yty 
it eauti ..

1878
2054
1045
1510
2880

WEST BID*
Milwauke* Av.
Milwaukee Av.
Milwauke* Av.

W. Mndteon SL
W. Madison SL

RYŽIAI
Geriausio* 

rųlies, 10c v« P 1 
•tės, par*i- ĮKįJ 
iuoda ui ,,

COCOA
G*r1fcw**a * a 

Jankes, «uly- J H p 
tink *u bent | T"ų 
tokia, %

1644
1886
2612
1217
1882
1818

W. Chloro Ar. 
Blu* I*lan4 Ar. 
W. N orto Av.
S. HM***d 8t.
8. U>*rtod Si.
W. AŽth SL

26<

1101 W. 12nd HL

SOUTH BIDM 
8082 Wentworth 
8427 B. Hatetod 
4728 0. Ashland

ARBATA
Friimniau-

«ia, Gvaran-A f|*i
luotu, vertė*; U, IiP

Oo par* i d u* «*lr 
ia po....

NOKTI! «JI»M 
4*6 W. DivfariMK 
720 W. North M 
2646 Lincoln AT* 
1244 Lincoln Aw 
*411 N. Ckrit

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba kiemo
H OKEHFONDKNCID N JH RKYKHJ8.- ysb U mok M

Awr.rU
M»kyk**

DYKAI
CIM«H tllHWl

ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose ii lekcijų Butobyt* 
ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
kuris nori greitai temokti Anglų kalbos, bet neturi progo* to»- 
kytica i mokyklų ypattekai. Geresniam persitikrinimui, rita*> 
čiame graliai iliustruotų, bu daugeliu paatekinimų KATALOGA 
DYKAI. Rąžyk laiškų tuojau* ; indėk dvi markes prlsiunttortrf 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti t musų mo
kyklų ypatižkai, turime dienines ir vakarines k lesąs. Mokins- 
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Kleeose irgi tort
ine atskirų kursų, sutaisytų musų pačių del pradiiamohaBų 
greitam temokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantanti**** 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškina m a Lietuvižkai
Dvi mokyklos: 731 W. I8th 8t., ir 1741 W. 47th Si.

La tekus udremiok it: Amnk*n H< ■)>«><>! <>f L*)n J 74) West 171 h St., Cldc**’*, 1APIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Kr Stoginio Popleroi

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

Telephone Yards 1091

Dr.M.Stupnicki
810* So. Moro* SL, Chlca<e.
VALANDOS: nuo « iki 11 H- 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

Br. A. I. EPSTEIN 
t GYDVTOJASirCHIRIRSAS

Specialistas moteriškų, 
vyriškų Ir valkų ligų

Oflsas Ir Gyv*nfma«i
3600 8. Halsted SL, k a m p 36 st
Ofiwui atdaras iki 1* vai. ryto, 1—8 
po piet ir vakAraia.

Telephone Drover 4*74

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomaa per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

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

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

Valandos: 8—9 ryte, tiktaL

Telephone Canal 8110

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ® 

OFISAS: 3103 Scr. Halated SU**4. 
Tel. Drover 7179 

VALANDOS: 9—11 išryto;
2—5 po pietų ; 6—9 vakar*. 

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

Dr. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIU GYDYTOJAM 
Km* turi skaudančia* arba silpna* atris, M* 
galvo* »kaudėjim%. ateilankykito pa* MMM* 
Dr. W. Yuszkiewicx 

1156 MBwauke* Ar*.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakax. 
N*dėliomi* nuo t ryto iki 1 po pto*>.

Tel. Drover 7041

Dr. C. Z. Vezelis
imm DEiTUT.

Tblandos: nno B ryto iki I
Nedaliomis palai sutarimu

4712 So. Ashland Ava.
arti 47-tos latvM.

Dr. Ramser
AKIŲ BPBC1ALUTA*

nu*js ir patarimus duoda lykal.
784-88 Mil wacke* Av*^ art! Chieaf* Ar*.
lubo*. VALANDOS' Nuo 9 teryto iki vaka
rui. N*d£Homi* nuo 9 ilryto iki 1 p* M*#*.

T*l. Haymarkat 2484.
....-..—..............- ......... ... . ...........t"''* ■*»■■*>

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimu,
Jeigu nuolatoB Tau ašaros krinta H akli,
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu

Tau akauda akys, 
skaitant raides susibėga j kruv<, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimu akių,

tau skauda akys skaitant arba sIuvamu iMMluurl |w 
reikalingas akiniu.

Duokit© apžiūrėti savo akis specialistui akli}, kuris turi U 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųsu _ 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
ZkJk&u fllpeclaliatcui
TKMYK1T MANO UŽRASA

1BO1 SOUTH A8HLJXND AVEL
Kampa* 18-toa gatvė* Ant Platt’a Aptieko* 2-raa anrlUMk 
Valandom: nuo w rvto iki D va. Nedėliomis nuo 9 nito iki 12 mImub* 

Tel. Canal 5335.

DAKTARAS
SDBClallstis Iš

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ulnuodljimą kraujo, 

ligas, Saizdaa, reumatizmų, galvoe skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimų, *sikMta 
skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* «ia Ir 
persitikrinkite, ka jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir MgjrM 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. N ėdė Įlomi* iki 11 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas U-tos gaL. viriu) Banko*. T*L Camd

Awr.rU



