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GERIAUSIS IR PASKUTI
NIS GINKLAS.

Submarines geriausis ir pa
skutinis ginklas kovoje 
prieš Angliją — sako Vo
kietijos užrubežinių 
kalų ministeris.

A. Janulaitis ne 
laisvoje.

VOKIEČIAI NAUJOJ LI 
NI.IO.L

Budidkų Janitoriai 
kovoja kiek drūti

KLAIDOS ATITAISYMAS*

rei-

$533.000.000 Suv. Valstijų 
laivyno reikalams

Senatas suteiks Wilsonui pilna galę
Bando intraukti karėn ir Chiniją

BERLINAS, kovo 
Vokietijos užrubežinių 
kalų ministeris Zimmerma- 
nn’as, kalbėdamas reichsta
ge, užreiškė, jogei Vokieti
ja nei nemano atsisakyti su
bmarinų karės. Tai geriau
sias ir paskutinis ginklas — 
pasakė jis. Jį Vokietija pa
naudojusi tik po ilgo ir rim
to

rei-

Prašo sušelpti i jį valgomais 
daiktais.

Naujienų Redakcija gavo 
iš Augustino Jfytulaičio tru
mpą atvirukę. ŠĮ Jis yra vo
kiečių nelaisvėje, ligoninėj 
Czerske. Prašo pašalpos 
valgomais daiktais. Laiške
lis be datos, tilt Londono 
krasos antspaudu pažymėta 
data “Feb. 15 '
kelis, rašytas vokiečių kalba, 
skamba: T

Laiš-

LONDONAS, kovo 3. — 
Arras-Somme sektore vokie
čiai pasitraukė atgal. Nau
joji linija, kurioj, matyti, jie 
mano apsistoti, eina nuo Es- 
sarts, per Achiet-Le-Petit— 
apie 1,000 yardų pietryčiuose 
nuo Bapaume. Ištisai šios 
linijos tęsiasi augštumomis 
Louport miškas, kurs yra 
vokiečiams naturale. tvirto
ve. Mano, kad iš šitos lini
jos anglai ne veikliai iškrap
štys vokiečius.

CHICAGO, III., kovo 3.-—Jau 
keturios savaitės, kaip mes, ja
nitoriai, vyrai ir moters, kovo
jame su savo išnaudotojais bo
sais, reikalaudami didesnio už- 
mokesnio, geresnių darbo sąly
gų ir pripažinimo unijos.

Kaip kiekvienos šakos darbi
ninkams yra sunku grumties su

viron kovon, taip ir mums ne
lengva. Budgnkų manadžerių 
associacija jau šimtus tūkstan
čių paklojo per šį musų strei-

apgalvojimo.

Submarinos === geriausias vokiečiŲ ginklas VEJA TURKUS.

| Czersk. 
r

Vakar buvo paduota ° Na
ujienose žinia apie Montrtal 
-Kanados kriaučių streiką* 
Tenai pasakyta, kad darbi*

pildyti užsakymus ir tuo ti
kslu atidarė dirbtuves Q*e- 
bec’e. Reikėjo gi, kad bu
tų buvę pasakyta, jog saia-

JUVIRČAT SUV. VALST. 
KONGRESE.

:

WASHINGTONAS, kovo 
3. — Susikirtimas tarp sena
to ir atstovų buto ištiko va
kar. Mat senatas prie biud
žeto, kurs skyrė keletą šim
tų m i lion ų dolerių leivyno 
reikalams, pridėjo pataisy
mą. Tasai “pataisymas“ į

sus dar ant $150,000,000 tai
pjau laivyno reikalams. Se

“priedą” suvartoti sekamai: 
$115,000,000 skiria greites
niam užbaigimui statomų S. 
Valstijų laivų ir kitokiems 
neiiketiems laivyno reika- 
lams, 6
{gijimui didesnio submarinų 
skaitliaus.

Atstovų butas minėtą 150, 
000,000 dol. “priedą“ skaito 
nekonstitucionišku. Girdi, 
senatas tokios pataisos sulig 
konstitucijos neturįs teises

eins laivyno reiKa- 
$35,0015,000 skiriama

prezidentasneš
reikalauja ir neužgins ap- 
draudų draugijon priiminė
ti apdraudos laivų, gabenan
čių amuniciją (kas paskatins 
šios šalies laivus drąsiau 
plaukti karės juosta ir lysti 
vokiečiu submarinom i akis).

C'

Trumpai kalbant, senatas

stovų butas. Gi senatas, pa
skirdamas minėtus pinigus, 
pasikėsinęs ant atstovų buto 
teisių.

Nors ir senato ir atstovų 
buto vadai stengiasi praša
linti susikirtimą, vienok 
vargiai jiems tatai pavyks 
atsiekti. Atstovų buto na
riai sakosi neužsileisią.

Bijomasi, kad delei šito 
susikirtimo gali labai užsitę
sti debatai. Tuo gi. tarpu— 
kongresas dar turi daug da
lykų apsvarstyti, o laiko be
liko visai mažai- Mat kovo 
4 dieną, tai yra ryto, kong
resas išsiskirsto.

Laivyno reikalams išviso 
paskirta $533,000,000.

SUV. VALST. LAIVU AP
GINKLAVIMO KLAUSI 

MAS SENATE.

WASHINGTONAS, kovo

gą laiką debatuota delei bi- 
liaus, kuriuo norima įgalioti 
prezidentą Wilsona apgink
luoti Amerikos pirklybinius 
laivus ir suteikti jam galę 
pavartoti kitokias priemo
nes prieš vokiečius, jei jisai 
matys reikalą.

sutiko apginkluoti laivus, 
bet atsisakė suteikti Wilso
nui' reikalaujami galę. Se-

vėžėmis, kad

mą, už jo mėginimą susilai
kyti nuo karės, dabar karš
čiausiai gina Wilsono reika
lavimus. O iš kites'' pfisės, 
toksai senatorius Stone, už- 
rubežio reikalu senato ko-

nešė rezoliuciją, reiKaiau 
jančią neduoti prezidentu 
teisių elgti'es sulig savo ypa 
tišku nužiurėjimu. Rezoliuci 
ja toliaus reikalauja, kad bu
tų uždrausta apginkluoti 
šios šalies laivus, gabenan
čius amuniciją kokiai nors 
kariaujančių valstybių (nes 
mat vokiečiai tokius laivus 
labiausia ir skandins, o tai 
juk bus priežastimi karės 
tarp Suv. Valstijų ir Vokie
tijos) ; kad butų uždrausta 
lydėti kariškiemsiems ar ki
tokiems laivams šios šalies 
pirklybinius laivus, gabena
nčius amuniciją kokiai nors 
kariaujančiųjų šalių.

BANDO INTRAUKT Į KA
RŲ CHINIJĄ.

PEKINAS, kovo 3. — A- 
teina žinių, jogei talkininkų 
diplomatai stengiasi intrau-

kilsią Chiniją. Jei tikėt ži
nios teisingumui — Chinijos 
vice-prezidentas ir premie- 
ras sutinką su pasiūlymu. 
Manoma, kad delei tos prie
žasties turės rezignuot mi-

žinių reikalų ministeris, Dr. 
Wu Ting-Fang, jau rezigna
vo.

LONDONAS, kovo 3.— 
Anglai vis dar tebesiveja tu
rkų pulkus Tigris fronte. 
Kaip skelbia oficialis karės 
štabo pranešimas, nuo 
gruodžio mėn. šiame fronte 
anglai suėmė virš 7000 be
laisviu. c-

KRITIK UO J A V ALDŽI OS 
POLITIKĄ.

Vokietijos reichstago narys 
d. Ledebour, kritikuoja 
valdžios politiką—užgrob-

vi m ui j Vokietiją.

AMSTERDAM, kovo 3^ 
G. Ledebour’as, soc.-dem. at
stovas Vokietijos reichstage, 
smarkiai kritikavo atžaga- 
reivę valdžios politiką. Jisai 
kaltino ją noru užgrobt sve
timų šalių ir deportavimu 
Belgijos ir Lenkijos žmonių 
į Vokietiją prie sunkiųjų da
rbų. Drg. Ledebour užrei
škė, jogei valdžia kartą ant 
visados turi išsižadėti už
grobimo ir atlyginimo politi-

NAUJA LAIVŲ STATYMO 
DIRBTUVE.

WASIIINGTONAS, kovo 
3. — Paskirta $1,500,000 
intaisymui dar vienos val
džios laivyno statymo dirb
tuves San Francisco’je.

Gi kitoj vietoj, būtent įre
ngimui submarinų bazos 
New Londone, Conn., sena
to pataisa skiria dar $1,250, 
000.

AUSTRIJA JIEŠKO TAL
KOS SU SU V. VALSTIJOM

BERNE, Iš Šveicarijos at
eina žinių, kad Austrija, 
kaip galėdama stengiasi iš

Valstijomis, ir kad ji pasi
ryžus daug ko atsisakyti, 
kad tik susikirtimo neįvyk
tu.

■ATMUŠA RUSŲ' UŽPUO
LIMUS.

BERLINAS, kovo 3. - 
Rusų bandymas atsiimt pra
rastas pozicijas šiaurinėje 
Rumanijoje nuėjo niekais. 
Rusai padarė penkias atkar- 

Taigi išviso nuo 1 d.1 totinas atakas, ir visos at

VAKAR PASKANDINTA 
1 LAIVAS.

Vakar vokiečių submari
nes paskandino dar vieną

nui retKaiaujarmj gaię. ^e- laivą. taigi išviso nuo 1 d. totinas atakas, ir visos at 
natas gi veikiausia suteiks vasario paskandinta jau 190 mušta su nuostoliais užpuo 
ir galę vartoti visas priemo- laivų, 460,416 tonų intalpos.' likams. ' -Į

Draugai!
Tikrojo jūsų adreso ne

turiu. KamA dabar yra 
Baltrušaitis, K Sirvydas ir 
kiti? (Matyt, Janulaitis 

P’ ’ vvisai nieko ifežino apie a- 
merikiečius, Aiežino, kad 
Sirvydas senPi senai rene- 
gatu virto) ^»Be sveikini
mų, noreciawgauti iš jųsų 
lašinių, surį|, pieno, deš
rų ir tt. i®

Sveikinkite mano drau-
gus.

Augustiną^ Janulaitis. 
Adresas: CįHlgefangener 
Rechtsauwalt Augustin 
Janulaitis, Gefangcnenla- 
zarett I, Bar. 10, Czersk, 
Westpr., Dehtschland.

ANT 24 SUVį-VALSTIJŲ 
LAIVŲ BUyrf PADARY-

TA UŽPl

WASHINGTONAS, kovo
— Nuo pradžios karės iki3

paskutinių dienų buvo 24 at
sitikimai, kad ant Suv. Val
stijų laivų užpulta. Dvylika 
laivų žuvo nuo minų ar sub
marinų torpedų. Keturi a- 
merikiečiai užmušta, šeši su
žeista.

Čia nepriskaitoma mirtįs 
i tų, kurie žuvo bevažiuodami 
anglų laivais, tokiais, kaip, 
pavyzdžiui, Lusitania ir La
conia.

KANUOLĖS IR ŠOVINIAI 
GATAVI LAIVŲ AP

GINKLAVIMUI.

WASHINGTONAS, kovo 
3. — Kanuolės ir šoviniai ap
ginklavimui pirklybinių šios 
šalies laivų yra gatavi. Lau- 
ikiama tik, kad kongresas 
palieptų apginkluoti.

PARYŽIUS, kovo 3. — 
Gerard, buvęs Suv. Valstijų 
'ambasadorius, jau pervažia-

VOKIEČIAI PALIUOSUOS 
SUV. VALST. JŪREIVIUS 

KOVO 7 D.

WASHINGTONAS, kovo 
7. — Vokietijos valdžia, at
sakė per Šveicarijos amba- 
įsadorių, kad Suv. Valstijų 
jūreiviai, paimti nuo laivo 
Jarrowdale, bus paliuosuoti 
kovo 7 d. Sulaikyti jie iki 
šiol kvarantanoje.

D A VIENAS ŠNIPŲ 
SUOKALBIS. -

NEW YORKAS, kovo 3.

susekus tris vokiečių šnipus, 
kurie Suv. Valstijų laikraš
čių reporterių vardu mėginę 
nuvažiuoti Anglijon ir tenai 
dirbti šnipų darbą, šitie ap- 
ikaltinimai primetama Al
bertui A. Sander, G. W. Wu- 
rinenberg’ui, Gėofgė’Ri Vaux 
Bacon’ui.

RUSAI TURI LAIMĖJIMŲ 
RUMUNIJOJ.

NEW YORKAS, kovo 3.- 
Pranešama, kad rusai atkar- 
totinomis atakomis mėginę 
atsiimti iš vokiečių pozicijas, 
prarastas pradžioj šios sa
vaitės, apie Jakobeny-Kim- 
polung kelią. Dali pozicijų 
jiems pavyko atsiimti, bet 
labai' mažą.

MILŽINIŠKAS GAISRAS.

OMAHA, Neb. — Vasario 23 
čia ištiko tokis gaisras, 

kokio Omalios gyventojai jau 
nuo senai nematė. Nuostoliai, 
kuriuos gaisras paclpre, siekia,

500.
Gaisro auka tapo vienas įžy- 

maiusių vidurmiesčio namų.

niture Company kurios užėmė

VO karės juostą. Veža Wil-! gi kelnorę. šitų dviejų kompa- . . • 1 ( • • i i • • _ •šonui 
laiška.

i Ispanijos karaliaus* nijų nuostoliai apskaitliuojaini 
į $550,000; nuostoliai Byers 
Building and Farm Corporation 
neša virš $400,000; kitų nuosto
liai kiek mažesni,.

Gaisras prasidėjo Hartman 
krautuvės kelnorčj. Matyti, ug-

ANGLAITEBEVARO AT
GAL VOKIEČIUS.

PARYŽIUS, kovo 3. — O- 
ficialiai pranešama, kad dar 
paėjo pirmyn anglų pul
kai šiaurėj nuo Warlcncourt 
ir Eaucourt (Francijos fro-

Vokiečių mažos atakos A- 
n ere upės distrikte tapo at
muštos. 128 vokiečių suim
ta nelaisvėn.

SAN ANTONIO, kovo 3. 
— Daug Suv. Valstijų ka
reivių grįžta iš Mexikos pa- 
rubežio namo. z

tik begalėdami sulaužyti musų 
streiką ir prispirti mus vėl grįž-

kaip kad pirmiau dirbome.
Bet visgi jiems tatai nepavyks 

padaryti, nes darbininkai laiko-

liai, koliai i ši a i mes.

racijos

visus iki vienam laikyties, nc- 
nepasiduoti. Sakė, jog nė vieno

buvę,
i 7

Bet -

tuziazmu sušuko, kad streikuos

sirinkusius prabilo
džių Simms (juodukas). Jisai 
pasakė, kaip manadžeriai neno
ri taikyties arbitracijos keliu 
dėlto, kad jisai, juodukas, esąs 
išrinktas į taikymosi komi lėtą.

da rbininkų turi būti tokie jau. 
Esą nenorime su nigeriu tarybų

zignavo iš komisijos, kuri yra 
paskirta tarybon su manadže-
riais.

laigi dabar pamatysime, ar 
ponai manadžeriai bus užganė
dinti, ar jau sutiks taikyties. 
Nes mat pirma jie sakėsi neno
rį turėti su streikininkais taiy-

sakymus, ir tuo tikslu atida
rė dirbtuves Quebec’e. Vadi
nas, Quebec’o dirbtuvės va
rys skebų darbą, idant su
laužius Montreal kriaučių 
streiką.

me, kad nebegalime be <iarix> 
būti, eikime dirbti, BET TIK 
NE f NAMUS, NE PRIE BIL- 
DINGŲ, O KUR NORS KITUR, 
ir užtikrinu, kad mes išlaimėsL 
me, jei lik pasilaikysime vieny-

Kovokime kol pergalėsime!
Rokas Streikininkas.

GAISRAS ANT BRIDGEPORTO

A. Mikcliuno kriaučių šapa su
degė; nuostoliai siekia virš 
1000 doleriu.

CHICAGO, kovo 3. — Vakar, 
apie 10 valandą vakare , kilo 
gaisras antrašu 3231 So. Hals* 
It'd st. Kilo gaisras siuvėjo M. 
Mikoliūno dirbtuvėje. Nuostolių 
1,200 doleriu. 4,

Pas Mikoliūną buvo Bridge* 
porlo distrikto “Naujienų” sto* 
Jis. Naujienų agento nuosto
liai tokie: sudegė 20 dolerių pi
nigais; sudegė knygų vertės $30; 
dar sudegė knyga, kurioj buvo 
surašyta adresai žmonių, paė
musių iš agento įvairių knygų.

sai žmonių, kurie buvo skolin
gi agentui bent $250 už knygas. 
'Taigi jo nuostolių yra apie $300„

Išviso reiškia, gaisras prida*» 
rė nuostolių apie $1,500.

Naujienų agentas dievintą va* 
landą vakare išėjo krutainųjų 
paveikslų pažiūrėti. Sugrįžęs 
namo dešimčiai išmušus, rado 
viską sunaikinta. 4.

TIKROJI SUBMARINŲ KARĖ 
PRASIDĖJO TIK NUO KOVO 

1 DIENOS.

BERLINAS, kovo 3. — Vo- 
kiečių admiraitija išleido prane
šimą, kuriame sako, kad kovo 1 
d. pasibaigė laikas, iki kuriam 
vokiečių submarinos skandino 
svetimus pirklybinius laivus, 
karės juostoj duodamos pir
miau perspėjimą. Nuo šio lai
ko visi vokiečiams svetimi lai
vai, kuriuos jų submarines fik 
užtiks karės juostoj, bus skan
dinami be perspėjimo.

ms gan ilgai plėtėsi ten nepa
stebėta, kol gerokai įsikureno. 
Jr kuomet ji tapo pastebėta ir 
gaisrininkai atvažiavo, jokios 
rodos užgesyt gaisrą jau nebe
buvo. Valandai praslinkus vi
sas blokas atsidūrė lipsnose.

5,000 STREIKUOJA.
CLEVELAND, kovo 3. -

Penki tuksiančiai darbininkų, 
namų statymo unijos narių, su
streikavo iš užuojautos tiems 
keliems tūkstančiams darbinin
kų, kuriems užvakar samdyto
jai paskelbė lokautą.

dukas. Dabar, vadinas, tos 
kliūties nebėra, “juodasis“ nesi- 
maišys akyse skaisčiųjų ponų, 
vienok turinčių juodžiausią są
žinę. Ir dįar šandie, ar panedė- 
lį išgirsim ką nors apie tary-

POPIERA BUS PIGESNE.

WASHINGTONAS, kovo 3.— 
Popieros išdirbėjai ir laikraščių 
leidėjai susitaikė tame, kad po* 
pieros kainas nustatytų valdžios

nepanoręs

nėmis pastangomis, dar didesne

ši komisija dabar kreipėsi | 
kontraktorius perkupčius už— 
klausdama, ar jie sutiks parda
vinėti laikraščių leidėjam popie* 
ra pigiau, nežiūrint seniau pa
darytų brangesnėmis kainomis 
kontraktų, jei komisija nustaty
tų žemesnes kainas ant popieros,.

siduos, nes pergalė visgi jų turi 
būti.

rTad gi, draugai ir draugės, 
pavarykime visa gale, suremki- 
me pečiais ir stumkiine pirmyn 
pradiėtą kovą. Kad nebeišlaiko-) moji popiera atpigs.

Kai kurie perkupčių sutinka. 
Jei sutiks didžiuma, komisija 
varys savo darbą toliau, ir gal 
neužilgo laikraščių spausdina^
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Mano ofisas arti 18-tos 
gatvės ant banko.

Julia 
Mohawk 
mobiliu

(Jionla 
slinkiai sužeista 
Betgi Įias\riks.

r 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

PROF. DOCTOR COATES

Miesto Ofisas:
127 SI. DEARBORN ST.

Room 1111-13 Unity Bldg.
Telephone Central 4411

SUSI- 
del užmokė 
yra fak tas 

Visi atsilan 
aš EGZAMI

Užsisenėjusios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dynio, yra mano speci- 
ališkumas. Mano re- 
komcndatjja yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytų pacientų.
Visiems viena kaina.

Dideles Ristynes
Nedėlioję, Kovo-March 4 d

Butterfield Road, No. 5th Av 
BELLWOOD, ILL.

Telephone Bellwood 1904
3337 So. Morgan St., Chicago 

Kertė »»-čio PL fr Morgan St

Taipgi prašom visų draugijų ir kliubų kad toje 
dienoje niekas nerengtų balių, kad neužkenkus vie
ni kitiems.. Prašo visus atsilankyt KOMITETAS.

PAVOJUS NUO PERDIDJE LIO 
UŽSIT1KĖJIMO.

Yra manoma, kad viduriu už c

I UIX )>

Namų Ofisas: 
3323 SO. HALSTED ST 

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

Tau p omasa 
3 vai. diena 
lig 8. Subatų vakarais bankas 
liai tam, 1 
reikalais,

Frank Timmons 
st./teisiamas už tai 
stovėjęs pi

Minėta Gvardija D. L. K. Vytauto užmanė su- 
surengti vieną gražiausių Balių, kokio musų apie- 
linkėj dar nėra niekas parengę. Mes užprašom vi
sas draugystes ir kliubus atsilankyti ant šio musų 
iškilmingo Baliaus. Užtikriname, kad atsilankiusie
ji liks pilnai užganėdinti.

vyrų, mo- 
i. DUODU 

dainavi-
, vargonų

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

Knyga :“š A LYIN'IS SVEIKA 
dais gvdyties, kai

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

Gerbiamosios ir Gerbiamieji! Meldžiame nesiveluoti, kad lošėjams nereikėtų laukti 
susirinks. Veikalas yra labai svarbus, pilnas gerų pavyzdžių ir neapsakomai naudingas 
matyti kiekvienam lietuviui ir lietuvaitei. Tokius perstatymus retai tegalima matyti, 
del nepraleiskite šios progos, o užtikriname,kad busite pilnai patenkinti. Pastatymui 
veikalo yra pakviesti geriausi Chicagos artistai-lošėjai. šiame veikale yra daug dainų, 
ri'as dainuoja undinės savo palociuje. Dainininkes-lošėjas sumokinti dainų yra pakvi 
poni GUGIENĖ. Režisieriauja poni M. DUNDULIENĖ

P. S. Po teatrui šokiai iki vėlumai nakties

TEATRAS ir BALIUS ;SA

S TELEPHONE YARDS 2721 J

♦ DR. J. JONIKAITIS £
X MEDIKAS IR CHIRURGAS J

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
Žolės nuo visokiu blogumu.

P. J. BALTRENAS, PROF.

121 h St. Tel Kcdzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. Ill

Keturi plėšiku 
Irstai - sučiupti 
roe gatvėj. Užstato bus 
nijąma $5000 iki $35,000

*irę. pagania, r rauk Nova 
ček. White Mouth Lake, Man. 
Canada.” Kaina 25 ir 50c. an 
tiekose 
Triner, 
1X39 S<

svei katą.
Speciale
X-RAY 

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Mcdikali- 
ški Gydy

mai.

I m I I OB 1 o.
MUZIKOS MOKYKLA. S

MOKINU mišrus »• 
terų ir vaikų chorus, 
privatiškas lekcijas 
ino, piano, smuikus, 
ir mandolinų.

STASYS TURSKIS 
1531 Milwaukee avė.,

praneša visiems savo 
nems ir pažįstamiems 
diplomuota, praktiška, 
žinia. Adresas:

Reikt da ujama, kud James 
Pentis butu nubaustas mirtimi. 

C

Užmušęs savo numylėtinę už tai. 
kad jinai išvažiavusi teatran su 
kitu.

Jos. Szazccewski, d,i 
£636 Division, numirė 
Įč atgal jam liko persi 
tvą peštynėse.

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Kn« mane išgelbėjo nuo varginančių ligų7 
Salutaras Bitteris. Aš per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, režimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnose 
Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikatos 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit 
teris ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti Ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius aš 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bltteria. Kai_ 
na $1.00. Galima gauti goresniuose Balionuo
se ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis J;

Šis vakarėlis bus pamargintas giesmėmis, deklemacijomis, dialo 
gaiš, monologais ir įvairiais dzūkiškais juokais ir žaismėmis. "

In žangu 25 c y pat ai.
Širdingai kviečia visus atsilankvti

“Palocius Ežero Dugne” 
Nedėlioję, Kovo-March 4=tą dieną, 1917 metuose 

c. s

RUSSIAN
^TURKISH Z5*
fcATlI 20|

Jeronime Cramer, 3250 N 
I>aWlidale avė., areštuotas \Va 
rren avė. Com». bažnyčios skk

DK. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St, .............. ......................Chicago, Ill.
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. 
Silpni, ncrviioti, sergi} ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener
giški ir sveiki.
,v .. Kls turite kokį silpnumų arba ligų, eikite pas senų 
ištikimų specialistų.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne-

kliutinii. Žmones sako “taip 
|K?reis” ir ta sakydami didelę 
klaidų daro. Užkietėję viduriai 
yra ženklu ligos. Nieko nelaukęs 
imk Trinerio Amerikonini Kar-L

čiojo Vyno Eliksyrą, kuris išva
lą-vidurius ir atitaiso tinkamas 
kupo funkcijas. Jis priduoda 
noro

Ar jus esate SILPNAS, NERVUOTAS, arba 
LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, NEAPSILEI8KIT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim PASIKALBĖJIMA, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI yra UŽ- 
DYKA ir LABAI UŽTIKIME Jei apžiūrėjimas 
pertikrins mane, kad jųsų liga neišgydoma, aš 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus 
klaust ko geriau? Neleiskite pinigiškam 
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, 
manyk it, kad del reputacijos aš pasiekiau 
specialistas del ligų žmonių 
mai yra perbrangųs, kadangi 
mai yra LABAI MAŽI, i 
taikymai galima visuomet 
jimo. Mano geriausiu 
kad aš gydau vyrus per

PADĖK AVON ĖS 1)1 EN O.l E, 

Ketverge, Lapkritis -Nov. 29, 1917 
/Xtsibus 

DOUGLAS PARK AUDITORIUM, 
Kampas Ogden ir Kedzie ave.

kaip turtingiems taip 
beturčiams.

Pulaskio svetainėje
Kam. 1 yi. ir Ashland avi

South Shore ( '.ounlry kliubas 
pakele lekajams algas, bd tuo 
pačiu laiku uždraudė imti nuo 
kliūbo lankytoju “aid arbatos.“

Vyrai ir Moters
Pasitark su Dr. ROSS, 

ištikimu gydytoju.
Nerizikuok savo sveikatos atsiduo

damas į rankas naujų ir nepatyrusių 
daktarų. Mums malonu patarti šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
senas užtikimas ir ilgiausiai praklikuo- 
jųs specialistas Chicagojc.

Jis negydo ligoniu per krasą. Jokis daktaras negali pada
ryti gero diagnoze ir užrašyt sąžiningų gydyi 
egzaminuos ir pamatys ligonius savo akimis

Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suv. Valstijų kra
štų pasigydyt pas Dr. Boss.

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, vidurių ir ke
penų betvarke, inkstų, pūslės, šlapinimosi ligomis, syphiliu, 
arba kraujo' betvarke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Boss, turinčiu dau
giausia patyrimo. Laike jo dvidešimtties keturių metų pra
ktikos jis sugrąžino tukstantiems ligonių

galite 
daly- 

ir ne- 
kaipo 

kad mano reikalavi- 
inano reikalavi- 

užganėdinantįs 
padaryt 

paliudijimu 
30 metų.

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

Mano reikalavimai yra visiems pri 
einami

5 Telksnių drama

NeL Kovo-March 11, 1917

VIENATINIS REGISTRUOTAS HUSAS APTIEKUSIUS ANT HH1DGEPOBTO

VYRAMS IR. SUAUGIEMS
Akiniai aukso ioi*»uose nuo $3.00 ir au
kščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
aupŠČiau. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkima* ir 
tt. yra vaisi.^ (vairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei perMi iw 

Ą skauda akis. Jei jos raudonos, Jei gal- 
Jį va sopa, jei blogai matai, jei akįs sfl- 

psta, netęsk ilgiau, o j ieškok pagelboai 
J aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma •- 
I kiniai uždyką. Atmink kad mes koi- 
įj nam gvarantuojam akinius ir kienkie- 

nam gerai prirenkam.
Bfj S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas,
M Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AS buvau jį|)|Į 
9 tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. AŠ duodu patarimus DYKAI. Galiu 
& padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. A# w»u 
If draugas žmonių S. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILK

Kalbės Drg. L. GRYKSTAS
Į Cbicagą alvtižinvo iš B\linių Valstijų su illiustmotais pa

veikslais iš karės lauko ir streikų Amerikoje.
KALBANT L. GRYKŠTUI

bus rodomi šie paveikslai: Kaip iš karės lauko padarytos baise
nybės musų gimtinėj šalyj Lietuvoje; Paveikslai iš re\oliucijos 
laikų; Paveikslai ir laisvos šalies, Suv. Valstijų, perleistus darbinin- 

Iragedijomis. Kiek\ienam \ ra proga 
ikim.is. Atsibus - -

5 <1. ŽEMAIČIO SVEI'., Kampas Union ir 181 h Sts.
6 d., MILDOS SVET., 3 čios lubos (Bridgeporto dalyj).
8 d., LIUOSYBeS SVET., Kampas Girard st. ir Wabansia a v.
10 d., BLINSTRUPO SVET., Kampas Hermitage av. 151h Si. 

užganėdina 1000 darbininkų, taigi \ ra proga 
Inžanga 10c. Kviečia visus L W. W. Komitetas

MUZIKANTAMS
Mes atidarėme

H kų streikus baisiausiomis
Z pamatyti šilas skerds nes savo
| KOVO
J KOVO
X KOVO
V KOVO
1 L. Grykšto kalba
I) kiekvienam išgirsti

,—---- -------------------------------- ------

Tel. Canal 2118 <9

n Dr. A. L. Yuska §
Gydytojas ir Chirurgas 

iįl 1749 So, Halsted St, kampas 
18-tos gatvės, Chicago, Ill. Ji

State Bank of Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvi} klerkų.

La Salle ir Washington gtv. Priešais City Hali.

silpni w jrwjraoh ml h ateikite
NERVUOTI \g Y n H PAS MANE
SERGANTI W R Hk I TUOJ AUS
DAKTARAS COATES atgabeno j šį miestą vėliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų 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 užkviėčiamas ateiti pas daktarą del PASIKALBĖJIMO UŽDYKA. Atminkite, 
aš gydžiau pasekmingai vyrų ligas virš 30 metų. Aš išgydžiau šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatidėliokit, ateikite šiandien.

30 m. Prakt iršimtai išgydyto vyry-Tai mano reputacija

70 dirbtuvę.
c s dirbame 

naujas koncerti- 
nas ir sutaisome 
visokius mtizika- 

liškus instrumentus. Taipgi 
mainom naujas ant senų ir— 
kam nereikalingos—at perkame 
ir naujas parduodame už pri
einamas kainas.
J. BURBULAS ir .1. NIEKAS 

753 — 32 st., antros duris nuo 
Halsted st., Chicago, HL

ha- apsunkini m 
mc, migrenos, 
alpinai n silpninu ui užėjus ir U., 
t*ali atsidėti ant šito puikaus 
vaisto. Kaina $1.00. Aptioko- 
sc. Trinerio Linimentas yru 
taip pat pagarsėjęs, štai ve luiš- 
J;as iš vas. 5 d.: “Ju.su Liniine- L
iitas ištikro yru gerus. Pumui- 
liuęs dešinę runku, uš negulčjuu 
jos pakelti ištisus melus, nepu- 
jautęs didelio skuusmo, bet du- 
bar Ti’inerio Linimentus pugcl- 
bejo man ir aš galiu vėl judinti 
raukę lengvai. Aš paturiu ii- 
ii kiekvienam, kurio nariai sus-

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

dokumentus ir popieras.

! Reumatizmas Satrgėlė. I

Bengia L. J. D. M. DRAUGYSTĖ

Nedelioj, Kovo-March 4 d., 1917
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2212 W. 23rd Place. Chicago, 

vakare

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

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.

PROFESSOR DOCTOR COATES
430 South State Street, 2nd floor

Prieš Siegel Cooper & Co.

Saugus Bankas 
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 Salio 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 
kaip penkis milijonus dolerių.

Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
o Sukatomis dar ir vakarais nuo 6 

itdaras specia- 
:ad lietuviams butų paranku ateiti su 
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam

X'” 606-914

Nesiknnkykile savęs skaus
mais, Beumal izmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kimo gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND juo
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėlas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padčka- 
vones pasveikę. Kaina 25e,

(-.J
- ' ■«

%25e2%2580%259cJu.su


nešė ponis; savo vyrams pagrl 
’non atėjo moters, kurios ne Iii 
plytomis ir buteliais vaisino po 
Keistus, bet ir raudonųjų pipi 

jiems ir ju ar

Chicago, Ill

turi savo dirbtuves

m i nin

«wwhwwwwwww$

Ar Jus Sergate?
Skaitykit ši pranešimą

supraskite teisybę

64 W. RANDOLPH ST

SVARBI! DEL SALIUNININKU PARMOS
DUDSON, MD

Prof. Doctor Boyd
$5 Spacialiai $5

TF wic—w■. ■ iM     wii ■ ■ vkw»—mom '"Redakcijos Atsakymai

3ŠC4

'’Mfc&t

Scottville, Michigan

prisiėjo 
kurie 
I uom

;ims luojaus
250 raitu ii €

Streikininkai

High 
Lrequency

J. J. HERTMANOVICZ
3133 EMERALD AVĖ.

Ytkreipianie musu skaitytojų 
pirkliauja likic- 
nima, kuris telpariais, i ang

šioje laidoje nuo Liquor Protec
tive Association of Illinois, at
stovaujanti Betail Liquor 'Tra
de Illinois Valstijoje.

ši organizacija buvo organi
zuojama per virš trisdešimts 
penkis metus ir tuo laiku pa
sekmingai sergėjo pirkliavimo

—$8.50
visas
$4.00.

M. WALENCIUS,
P. 0. Box 96, Hart, Michigan

rų berusios i 
kliams.

valstijos tapo sau 
menesiu?
, priskailanl dvide
• yra sausos, dėlto

'jisario 25 d. Lietuviu Mole- c
P n igi esy visko Susivienijimo 

parengus

Sutnisan receptas sa didžiausia atyda, 
Nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos nr 
Amerikos daktarų. Tai vienatine lie

tuviška aptieka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisių
siu per expresu.

K. SidllansRis
Aptlckorhifl ir navininkai 

SOUTH BOSTON, MASS.

treikininkai buvo pasikvietę 
vetuoti Sprvekulio 
25 moteris, kurios 
ikare pastojo ke

lia |>enkit ms dideliems automo
biliams, kurie buvo pilni pri
grūsti streiklaužių, vežamų iš 
darbo. Netoli cukernės Becd 
gatvėj policija, kuri buvo kom
panijos nustatyta, suturėjo mo
teris; bet jos nenorėjo pasiduo
ti. Kilo riksmas, subėgo daug 
streikininku. Iš automobiliu iš- C A
šoko policiniai ir pradėjo buo
žėmis mušti streikininkus ir 
šaudyti. Streiklaužiai greit iš
bėgiojo, o prasidėjusi kova trau
kėsi pusantros valandos, čia 
buvusiems 
talkon atp!

kad vra kilius prie Valsti jos Legislaturą, kad 
jeigu kas gers ar pardavus likierius nedėliomis, 
turi Imt pasiųstas kalėjimai! vieniems ar pen- 
keriems metams?
kad manoma padidinti laisnio mokestį nuo $100(1 
iki $1,500 ir ikišiol dar nenuspręsta Miesto Ta-

Il-ma Kuopa iui 
I'skus įjos te moji 
,vras duoda savo moteriai

i, prašalimi vis;} spėliojimo 
•a vartoti šias naujas ir mo- 
ligoniam geriausių pasekmių.

eš Post Office 
CHICAGO.

Nedėl i o m 10 iki 1 tiktai.

s ;itidarė kuopos pir 
p-lė B. Leona ilt 

laiškiuos L. M. P. S 
'rstalė diskusijų ve 
J. Baltrušaiti.

Ateikite pas mane
Mano ofisas yra tarp puikiausių 

šioje šalyje ir užlaiko daug stebėti
nų mašinų ir moksliškų įrengimų, 
tas pačias, kurios buvo vartotos su 
tokiu dideliu pasisekimu vadovau
jančiais daktarais Europos. Aš tu
riu pilną laboratoriją, kur mano li
goniai gauna sau vaisius neinant į 
aplieką kitur; čia aš taipgi darau 
egzaminaciją šlapimo, 
-ir turiu prie rankos vis 
liausiu vandenėtų įmuk 
kimo 
siren 
rių jus pa 
rias 
riu 
nias

jo kūnas atrasta vasario 27 d.
Kurie norėtumėte gauti arti

mesniu žinių, kreipkitės ž< minu 
numik tu adresu:

.L Runkaio,

$ TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 9 
fi • LIETUVIŠKA M

laiku palydovų didžiuma išsis
kirstė. Po pamaldų 37 automo
biliais ir 12 specialių gatviaka- 
rių į kapines suvažiavo apie 3 
tūkstančiai žmonių. Ant kapo 
kalbėjo I. W. W. unijų atstovai 

ii ir itališkai;

.Jei jus esate nariu, jus žinote, kad tas viskas teisybė. Jei ne
są e nariu, jūsų priedermė prisivienyti luojaus. Instopmo mokestis 
sn).0<>, mėnesinė mokestis $1.00.

Paduok savo aplikaciją luojaus. Pašauk Randolph 711 del pla
tesnių informacijų arba ateik j

| Liquor Dealers’ Protective! 
! Association of Illinois I

deriingia usi< 
ganykloms.

pradėjo kraustytis kitai 
kurias gulėtume 

ų tarnui mažų i 
l’avtiu 
inų. 
didelis 
)j ; ko

netieiioj, j.) vasario nuvo atga
bentas Lit tuviu Tautinėn svotai- c

0.000 žmonių per 
ė velionio kana, c
a.inikai buvo nuo

iujo, ir II. 
sandėli vė- 
i del Įčirš- 

Ne vienas nėra geriau pri
es suteikti jums pasekmes, ku- 

idaujate už mokestis, kū
jus Įstengiate mokėti. Aš no- 

perlikrinti jus, kad mano gydy- 
\ ra geriausias, mano metodus 
vėliausios, mano egzaminacija 
saugiausia ir parodysiu jums, 

aš suprantu jūsų stovi, aš nieko 
neimu už pasitarimą. Patarimas ir 
egzaminai’ija priskailanl ,\-Ray, kuo
met jus imsite gydymą. Aš noriu 
jūsų iižs'itikėjimo, aš noriu, kad jus 
pasisakyIumėl man savo klintis ju
sli prigimtoje Laiboje ir tuokart duo
tumėt man priroihti jums, ką aš 
galiu veikli.

ios galėtų užsi- 
irbii įstot draugi

jai! be leidimo savo vvru ir lt.
c-

Petras Maisešius prirodinėjo, 
kad jeigu kur vyrai neduoda sa
vo moterims laisves, lai jie su
pranta, kad jos negili naudotis 
ta laisve. O kurios norinčios, 
tai ir turinčios laisve. Erne

Šakietis, Pittsburgh
Jūsų korespondenciją 
kiek sutrumpini: žmonių 
ardo draugijos!' vienybę

Rašinėkile mums

kit “Money order”, o aš pri
siusiu savo kaštu i namus.

<■

Vienas viedrukas—5 svaru 
kainuoja 75c. Tokių viedru- 
ku 10 — (vienam “case”) —

Viedrai po 60 svarų 
Medus koriuose, 

k e i s a s—24 skrynutės,

da. Tas namas yra pereitą rudenį 
naujai padirbtas. Beveik visas yra 
naujas. Tą namą galite pirkt A. Ol- 
szevvskio banko knygutėmis.

'Turiu ir kitus mimus, kuriuos ga
lite nusipirkt su mažu Įmokėjimu ir 
lengvomis išmokėsimus.

Daugybę naujų namų parduodu 
pigiai ir lengvomis išmokestimis.

Skolinu pinigus ant namų. Išdir
bu visokius rašius. Inšiurinu namus 
ir visokį turtą geriausiose kompani
jose.

Kiek viename

Vienam vyrui 
žė į žandą ’blckd 
la parmušė poli!

tinas buvo nušautas, kuo 
jis lik šiaip minioj buvo 

moleri:

paveju? .umiAimn*, bedarbe i 
darbai, eina tol farmos pigios, 

it- fai‘ino> pabrangs Virk favnią 
l’armeriams nereiks eit kai 
Naudokis laime, kol nevėlu 
<ą ir lietuvių Koloųij

tikros ligos 
no reputacija 
pažymėtinų pasekmių 
įgijau daugelyje 
met visos

dymą jus
si i
Jeigu jusli
taip pasakysiu

Vasario 2 I d. čia prigėrė 
vis A. Judunskis. Jisai su 
draugu grįžo iš *KiIzmek 
į Dodsoną. Sakoma, jied 
ve įsigėrę. Pidamas šalia

Jus. kurie turite indėje 
pragyvenimą 
AR JUS

kad dabar manoma uždrausti fundyt saliunuose? 
kad Anti-Saloon League' dabar veikia naktį ir 
dieną, kai padarius Chicago sausa ir išvarius 
jus iš biznio 1918 metais?
kad Iowa Indiana, Michigan 
somis laike' praeitų kcletos 
kad arti pusė* Susivienijimo 
šimts šešias valstijas, elabar 
kad likierių reikalai nebuvo organizuoti?

Ar jus priklausote j jūsų užsiėmimo organizaciją, jeigu ne1, ta 
dabar vra laikas prisi vjenyti ir pasiimti Vilijos Karelą. Unijos dar 
Liniukai tiki į palaiky mą saliunu, kurie' vra nariais musu orga 
nizacijos.

Pirk Hunu) didžiausioje Amerikos Lietuvių h'arnteįių 
vendinom su 3S0 lėtin ių tarmerių turinčių pirmeiv išk:i 
piją ir lietuvį kunigą. Kolonija randasi geriausioj ir 
miausioj vietoj Amerikoj Musų miede Scottville, Mich 
(■us sūriais, sviesiu ir 11. Produktų kenąvimo tabi'l 
sos vigndos. Laukai l\gųs, yra daug upelių, ežerų, 
kelių. Vanduo tyras, oras s\cikas; žemė su moliu 
dženiiu maišyta, derlingiausios 'ajšies, tink.ima 
dams, pievoms it 
tuviai ją užvaldy 
savo puikias ukes mum 
suomėm keletą šimtų g< 
laukais ir nedirbta žeme 
dame ant lengvų išmoki 
to gyventojams artina: i 
pirk t’arnią mysų kolon 
liks daug žmonių be darbo, tai 
ir laimingesnis negu biznierius, 
tuo 1‘arnmriams geriau ‘pralobt. 
štampą, ir gausi faVmų Katalo

pu Keturi raiti poticistai norėjo 
išvaikli minią, bet streikininkai 
nesiskirs t ė. P; 
dūkimo vienas

Martiną ir pats tuo 
gaisrininku ‘narni

Ne arklių Kanopomis, ne revol 
vėrių šūviais, nė vėzdą,is polici 
pi nevaliojo išblaškyti įnirtu

Mano atsargi ir tobula egzamin 
tankiai suranda tikrą ligos padėjim 
daRją. Aš atrandu, kad reikalinga y 
derniškas mašinas del sulcikimo savo

i numušė nuo arklio policis- 
pipirų bėrimą mė- 
į akis buvo tuoj su- 
už $L<>()() parankos

kraujas \ icn uz tai. Kad jie pa
norėjo žmoniškesnio gyvenimo, 
kad sti >jo į kovą su nutukusiais 
iš kruvino darbininkų prakaito 
savo išnaudotojais, kad jie ap
skelbė streiką ir nori jį laimėti. 
’He kruvini darbininkų perse
kiojimai, ta nekalta auka tegul 
atidaro visiems darbininkams ir 
darbin.inkėms akis, ko mes ga
lime laukti nuo tu savo budeliu, v <
Jų nekaltas kraujas, tegul, kaip 
cementas, sujungia visus darbi
ninkus ir veda juos į nenuolai- 
džię kovą iki laimėjimo. 
Draugai darbininkai, lik laiky
kitės, kaip vienas, stokite 
X'ieną, vienas už visus, <

Tiesite. Kuoramiatisi
^kit' Stengkitės išvengti v i- 

^■kių susikirtimų su policija. 
Saitu protu svarstykite kiekvie
ną savo žingsnį, nes jūsų neprie
teliai tik ir tyko imujų aukų. 
Bukite blaivus, ramus. Steng- 
kites šiuo streiko laiku nuodug
niai pažint darbininkų klesos 
reikalus ir mokinki lės, kaip del 
jų kovot: o kiti darbininkai, 
kkk išgalėdami, ateis jums į pa- 
gelbą. Tvirtai laikykitės padavę 
vieni kitiems ranka be tautu ir

k L

tikybos skirtumo, nes visu dar- 
L 

Liniuku reikalai vra vienodi.

\ r;i bilius prieš Valstijos Legislaturą pada 
Illinois sausu?
vra bilius prieš Valstijos Legislalurą uz- 

parduoli degtinę Illinois

i. javams m a 
elžkelių, m< 
įU juodžemiu 
kiems javam 

oj kolenijojt 
Mes 1o tik 

ųtgy \ eiufi nti 
didelių :oi 

nas, gyvulius, i
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1900
W. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAR 

vice-prczidcntas
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros 
CHARLES KRUPKA 

vice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Pirmas kalb
Jis prirodinėjo 
rai nuduoda savo moterims 1 
svės. Privedė kaipo pavy; 
laikraščių užrašinėjimą ir dr;

VERČIAU PROTAUTI 
NEGU BADAUTI!

Visi gerai žinote, kad pinigai rau
doms išmokėti negrįžta. Bet ar ži
note, kad tais pačiais pinigais galite 
sau mimą išmokėti?!

PARDl'ODE PIGIAI puikų name
lį, 3 raudos, po num. 3201 Auburn 
Ave., s500 ar daugiau reikia iniokėt

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

syje Musų Mokykloje.
Musų nisteniR ir ypatii- 

^ns mokinimas padarys 
Dh iinovu u trumpa lai-

PERVIRŠIJA $6,000,000.
kalbama lietuviškai

pavyzdi is šeimyninio gyvenimo.
Bolys nurodinėjo, kad du pir

mieji diskusantai iškrypę iš le
mos. Jis prirodinėja, kad kiek
vienas doras vvras duodas savo c.
molerei laisvę. () kurie vvrai 
draudžia savo moterj nuo laik- 
rašeių it' draugijų, tai tokie vy
rai nedorėliai. Ėmė pavyzdžius 
iš šeimyninių prietikių ir tt.

Pranas BeziAičius prirodinė
ja, kad jokios kitokios laisvės 
nereikalinga, ir užtenka tokios, 
kokią įmini. Girdi, jeigu mo
teris gautų tokią laisvę, kokios 
reikalauia, tai vvrams butu

ą maną. Ant 
rijai pagalbon 
lisrininl

V. F. MASIIEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESI1EL
. sekr. 'Turk Mnfg Co

OTTO KUBIN
Wilce Co. prez. Atlas

[Brewing Co

Šiemet turė
siu puikių ir ne 
brangių farmų. 
Taipgi gavėniai 
užstojus ,turė
siu daug gero 
išleisto me
daus. Prisius-

Tegul kiekvienas atidžiai skai 
lo viršminėtą apgarsinimą ii 
• icgaišuodainas laiko susivieni 
ja su savo draugais pirkliauto 
jais apgynimui savo reikalų.

Pagalios kalbėjo dar tie patįs 
kalbėtojai antrą kartą. Šį 
savo nuomones išreiškė plačiau.

Buvo pradėjus kilti suirutė. 
J. Semsis reikalavo balso ir ga
vęs jį pradėjo šaukti ir niekinti 
diskusijų temą, nemandagiais 
žodžiais atsinešdamas į diskusi
jų vedėjus. Tai darė nemalonų 
įspūdį. Ak' prašalinus jį nuo es
trados vėl v iskas aprimo. Dis
kusijose dalyvavo dauguma ir iš 
publikos. Išreikšiu įvairių nuo- 
iioniu l'.as dvi moterų laisvės.e u
Buvo ir tokių, ką norėjo priro
dyti, kad čia, Amerikoj!', moti'- 
ris turinčios daugiau “laisvės”, 
nei jų vyrai ir tt.

\'is įk ilo, reikia pasakyti, dis
kusijos buvo gana indomibs ir

Mano nu'lodos skiriasi nuo ki
tų. Aš vartoju tildai vėliausius ir 
naujausius moksliškus prietaisus 
ir mašinas, kurias galima jgv ii. Aš 

u kiekvieną ligonį nuo 
kuria jie serga. Ma- 

paslatvla ant 
kurias aš 

itsilikimų. kuo-] 
kitos g\ (1\ino formos 
Aš nepaisau, kokį gy- 
ėinėle, kaip ilgai jus 

irba kokia vra jūsų liga, 
valoma, aš jums 
igu neišgv (loma

Mes turimi didžiausiu# 
Ir geriausius kirpimo— 
designing ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksima 
praktiškų patyrimų kuo 
met j’ųs mokysitės.

Elektra varomos mari
nos musų siuvimo »ky- 
riuosi.

Jus esate uikviečiami 
aplankyti ir pamatyti 

_______ _ musų mokyklų bile lai- 
ku --"dienų ir vakarai* ir gauti •pecialižkai 
pigių kaina laike fcio menesio.

Pitrano* daromo* pastai mierų — bil« 
■tailė* arba dydžio, i» bilų madų knygo*.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. r. KA8NICKA, principą’**, 
118 N. L« Salle St. Kambary* 416-417 

Prieš City Hali

s;ivo pinigus ir uždarbimijule teising 
savęs ir savo šeimynos.
kad Anli-Saloon League darbuojasi naktį ir dit 
ną kad išardžius ji.isų biznį?
kad Kongresas turi prieš lai Rezoliuciją, kad p; 
darius šią šalį sausa?
kad Kongresas verčia padidinti valdžios lasu

FARMOS F ARKOS
Kolonijoj., kurių mes 

l’kiškas Draugystes, para- 
•tuviams apsigyventi tinka

mi fa'merižki tur- 
Iti malūnai ir vi

lk yklų ir Žvyrąvotų 
molis su juo- 

daržovėms, »o- 
langlai, matydami, kad lie- 
>i- laukėm, kad jie paliktų 
lietuviais. Mes iž anglų 

budlr.kais, sodais, artamata 
škas mašinas. Viską duo- 
epirk mieste namo; miea- 

hadas. Skubinkien 
kadi; darbai sustos, 
šįmet ir busi įhiiim 

Juo maistas brangsta, 
Rašyk tuoj, įdėk už 4ų 

mlapj. Adresuok taip;

sipras ir sk 
visi už vieną 
lu klesni ir tokioms kruvinoms c
iiikoms, kokia lapo M. Petkc'vi- 

Kcilbėta (!a ir angliškai, 
lė raudonų gėlių lietus 
lionio karsto (grabo), o 

vėliaus šlapia, sunki molio Ž!'- 
melė prispaudė jo kūną ant am
žių. Bi t darbininkai ilgai da 
minės jį. kaipo savo kovotoją, o 
kaoilalizmo auka. Palydovas.

Svarbus pranešimas f
Ką-tik intaisiau naują va- T 

’ ~ "ė? ™ ~ karinę šviesa, su kurios pa- ♦
1 gclba nutraukiu kuopuikiau- X

dĮpįjį*.. ~ SIUS paveikslus, lyjančiose T• fl BHH i*' tamsiose dienose. Taipgi ♦
1 m W vestuves, grupas ir kitokius 1

A paveikslus traukiame vaka- •
' A R v ,;|is. Darbas atliekamas ♦• ^1 v r W a kuogeriausiai. 1a Kurie norite tureli pui- J

rai iŠ kius paveikslus, meldžiame >
’ eJ IJC kreipties prie musų ,o mes £

i* savo Plls^s gvarantuojani T
• užgančdinimą. ♦

: p. CONRAD f

Lr>N. I-os kuopos su užrašu: 
“Kritusiam darbininkų kovoj”, 
nuo I. \V. \V. cukraus darbinin
kų unijos su užrašu: “Mes nie
kad neužmirštam!'”, nuo I. AV. 
\V. kriaučių unijos, nuo bizniu'- 
rių, simpatizuotoji!, nuo brolių 
ir krikšto dukters. Lakiot. die
noj, panedėlį 26 vasario, ik.i 9:30 

susirink!) apie. 8-9 tuk- 
palydovų. Visi buvo 
po raudoną gėlę, kaipo 
kovos ženklą. Laido- 

vvavo Li! tuviu siuvę- * v
iu unijos, cukraus darbiu inkai 
ir įvairios kilos draugijos, lik 
je savo organizacijų vėliavų, 

’ii s valdžia leido demonslraty- 
' cs laidotuves daryli, lik bu vė
liavų. Iš Taut, svetainės, ge- t
didingai muzikai 
vo kūnas nulydėti 
ir pjldant velionio gimimu no

PA’ie tu tuksiančiu auku, k
♦ Z v t

rias kasdien turi dėti darbini 
kai ant kraugeringo kapitalo ; 
loriaus prisidėjo (’a viena aul

Martinas Petkevičius. PI

Paveikslas parodo lietuvio ūkę, .1. Urbonavičiaus

ANTON KIEDSS & CO., Peoples State Bank

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

saugioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoje.
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitu 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BWK
BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
II. E. OTTE 

vicc-prez. Nat. Citv Bank 
GEO. C. WILCE 

Ice Co. vice-Drez. T.
JOZEF SIKYTA
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NAUJIENOS
The Lntltamiigm UMfly News

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amarikoja
Atidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.

Kasdien, išskiriant nedeldienius

First Lithuanian Daily in Amarica 
Published Daily Except Sunday

BY THK

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

centų savaitėje. Pačiu siunčiant. 
Chicagoje metams S6.U0, pusei me- 
tij $3.50.

Kitur, ne Ciheagojc, metams $5.00
Pusei metų ........................... $3.00
Trims mėnesiams..................... $1.75
Dviem mėnesiam ................... $1.00
Kanadoje, metams ............... $6.00
Europoje, metams ............... $7.00

term* 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 ........................... $3.0(
Three months .... ............... $1.75
Canada, one year ............... $6.0(

European countries, 1 year .. $7.0(j

ddress: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III
Rašytojų korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba gražinami atgal, jei begiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 

'jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

^Redakcijos Straipsniai

Moterų darbas.
YVENIMO brangumas A-

tą pasekmę, kad ištekėjusios 
moters priverstos yra jieš- 
kot uždarbių. Vienos jų ei
na j dirbtuves, kitos ima tar
naičių vietas turtinguosiuo
se namuose, 'trečios eina 
dirbt kokį-nors darbą ant 
valandų.

škančių darbo Chicago je, 
šiandie yra ištekėjusių mo-

vienai savo komisijai' ištirt

pradžioje šio mėnesio kares 
protesto mitinge.

nieko.

c

didesnis nuošimtis, kaip me- sllseJ°-
tai atgal. Tas pats dedasi ir 
kituose miestuose.

Moteris j ieško uždarbių 
todėl, kad prie dabartinių 
kainų vyro algos neužtenka 
še i m y n os užlaikymui. G y- 
veninio brangumas tuo budu 
ardo šeimynas: išvaro moti
ną iš namų, palieka vaikus 
be auklėtojos. Tai yra ne
gerai. Bet aišku, kad pasi
piktinimo žodžiai čia nieko 
negelbės.

Kad sustabdžius tą šeimy
niško gyvenimo irimą, rei-

pitalizmo procesą. Bet to 
negalima. Kas-gi tuomet 
daryt ?

Darbininkai turi kovot už 
algų padidinimą ir prieš gy
venimo brangumą. Bet kar

kad moters butų kuomažiau- 
sia išnaudojamos naujoje jų 
darbo srityje ir kad visuo-

mos į vaikų auklėjimą.
t Jeigu visuomenė leidžia 
gyvuot tokioms sąlygoms, 
jogei darbininkų pačios yra 
verčiamos eit į dirbtuves, tai 
jos pareiga yra pasirūpint, 
kad nepaliktų be priežiūros 
tų moterų kūdikiai. Kitaip, 
kuo jie pay irs?

moters turi gaut žmonišką 
atlyginimą už savo darbą. 
Jeigu jos pigiai pardavinės 
savo spėkas kapitalistams, 
tai jos darys pavojingą kon
kurenciją darbininkams vy
rams.

Darbininkės moters priva
lo organizuoties, kaip ir dar
bininkai vyrai. Ir jos pri
valo turėt lygias su jais tei
ses. Tik tuo budu jos pa- 
jiegs apgint save nuo išnau
dojimo.

“kvorumo”,

“Kvorumas”

vvkti vieno miesto valdinin
ko laidotuvės, todėl komisi
ja nutarė “pagerbimui na- 
bašninko” išsiskirstyt. Ir 
išsiskirstė, neveizint to, kad 
kitos komisijos miesto salė-

savo darbą.
Aišku, kad komisija nori

mato, kad draugui Kennedy

del ir atidėlioja dalyką iš sa
vaitės į savaitę. Kennedy 
griežtai protestavo prieš to
kį elgimosi būdą ir reikala
vo užbaigt tą komediją kuo- 
greičiausiai.

Trustų laimėjimas 
Chicago] e.

Pe re i t a u t ar n i n k a b u v o e
Chicagoje vadinamieji “pir- 
m i e j i rinkimai”, “p r i m a r y 
elections”. Piliečiai rinko 
kiekvienai partijai kandida
tus į aldermanus ir kitokius 
viršininkus.

Pastebėtina, kad šituose 
rinkimuose pralaimėjo kele
tas progresyvesniųjų mies
to tarybos narių, stačiusių 
savo kandidatūras. Jų vie-

viai, kuriuos rėmė miesto 
administracija, tarnaujanti 
t rūstintam bizniui.

Bėgiu šių ir ateinančių 
metų Chicagos miesto tary
ba turės išrišti klausimą, ko
kias teises duoti gazo, elek
trikus, telefono ir gatveka- 
rių kompanijoms. Šitos ko
mpanijos, naudodamosi tuo, 
kad jų bizniui niekas nedaro 
k on k u r en c i j os, nori gauti 
tokias teises, kad galėtų kuo- 
daugiausia apiplėšt gyven
tojus. Jų užgaidoms smar
kiai priešinosi senosios mie
sto tarybos didžiuma.

straipsnyje jisai negvildenama. 
Tenai pasakyta tiktai tiek, kad 
io klausimo išrišimas nėra ir ne-

i ir rusų 
šliurmerio su (ioremykinų im- 

” r..... ...z, a...

Šį pavasarį tečiaus pasi- rinkimuose, kad tik perva-| žmogus kreipiasi prie ad- Bctlnnann-Holwego 
laimnvimn Inmiin o a vilią i yni n a {-/t Tavn/Rn aotm Uibaigė tarnavimo terminas 

keleto aldermanų, kurie ga
biausiai kovojo miesto tary
boje prieš tas kompanijas. 
Tarp jų — socialistas J. Ke
nnedy ir republikonai Mer
riam, Buck, Kearns ir Wer
ner.
sumanė pasinaudot 
ga, kad '“apvalius” 
miesto tarybą.

Pirmą ataką jos 
prieš drg. Kennedy, 
tinę, tarnaujančioji 
spauda apkaltino drg. Ken
nedy “nusidėjimu prieš kon
stituciją” ir sukurstė miesto 
tarybą padaryt jam tyrinė
jimą, idant diskreditavus jį 
balsuotojų akyse. Bet iš to 
kolkas dar nieko neišėjo ir, 

, nieko neišeis.
ataką kompanijos 
prieš minėtuosius 
republikonų kandi- 

Čia kompanijos tu
rėjo daugiau pasisekimo. 
“Pirmuosiuose rinkimuose” 
tų aldermanų ward’ose per
ėjo beveik visi kompani
jų pastatytieji kandidatai. 
Buck, Kearns ir Werner ta
po sumušti. Tik prof. Mer
riam per didelę bėdą gavo 
nominaciją, vos keletos de
šimčių balsų didžiuma.

Taigi kompanijos ir 
ta pro- 
nuo jų

rius į miesto tarybą savo bi- 
čiuolius. Štai delko Chica- 
gos piliečiai turi sukrust. 
Kitaip, pinigai paims viršų 
ant žmonių.

Kadangi buržuazinių par
tijų surašuose, ačiū trustų 
“pasidarbavimui”, beveik ne 
-liko progresyvių kandidatų, 
tai darbininkai dabar turės 
Ipasirupint, kad butų išrink

vokato.
Advokatas rašo laišką ku- Pc,'ia,izinas.

“Ateitis” nori žinot, kaip 
su tomis tautomis, kurios yra

matoma,
Antrą

keturis

padare 
Trus- 
joms “Nekalčiausis 

užsimiršimas. ’
“Naujienose” dvejetas die-

istorija:

aukavo $50.00 nukentėju - 
siems nuo karės sušelpt ir 
indavė tuos pinigus savo kle
bonui nusiųst j klerikalų

praėjo
vis

Kunigas pinigus paėmė ir 
prisižadėjo gero kataliko 
prašymą išpildyt.

Praėjo mėnesis,
antras. O aukautojas 
nemato klerikalų fondo at
skaitose savo aukos.

Praeina pusė metų. Žmo
gus netenka kantrybės ir 
rašo laišką į klerikalų fondą, 
klausdamas, ar gauti jo pi
nigai. Ateina atsakymas,

galutinos jų pergales, jlik- 
ra kova bus antruosiuose rin

progos šio miesto piliečiai 
parodyt, ar jie nori, kad mie
sto taryba susidėtų iš trus
tų bernų, ar iš žmonių rei 
kalų apgynėjų.

gas, idant pergalėjus žmo
nes. Prirodyta, kad jau “pir
muosiuose rinkimuose” vie
noje tiktai ward'oje tapo iš
leista apie septynetas tūks
tančių dolerių agitacijai už 
trustų kandidatą. O alder- 
imano alga per dvejus tarna
vimo metus išeina tik $6,000. 
Taigi abejonės nėra, kad tas 
kandidatas ne iš savo kiše- 
niaus padengė tas išlaidas.

Užmokėjo trustai. Jie 
įpils pinigus ir antruosiuose

Tada susirūpinęs aukau
tojas leidžiasi į kelionę (bu
vo, mat, apsigyvenęs kitam 
mieste) ir keliauja pas bu
vusįjį savo kleboną. Teirau
jasi, ar pasiųsta jojo auka.

Kunigas sako, taip: pasių
sta. Jisai apsiimtų pasiųsti 
dar ir kitus $50.00 tuo pačiu 
keliu. Ir paliudijimą žmo
gui • išrūpintų .už tą didelę 
auka. hv

Aukautojas vėl eina tei- 
rauties. llašo laiškus, klau
sinėja žmonių, per kurių ra
nkas galėjo but pasiųsti jo 
pinigai. Bet niekur o nie
kur neužtinka nė pėdsako 
savo aukos.

Dabar jam aišku, kad ku
nigas pamelavo. $50.00 ne
pasiųsta, bet tebesapnuoja 
kunigo delmone.

nigui, ir šis tuojaus “atsi
mena”. kad auka dar tebėra 
jo kišeniuje. Kunigas rašo 
čekį ir siūnčia advokatui, 
kad jisai atiduotų ji geram 
katalikui, kuris buvo juo už- 
sitikėjęs.
Šita istorija‘patenka į “Na

ujienas”. Kunigas pamato 
ją ir ima šaukti: “Veidmai
niai ! Veidmainiai!”

Su tais parapijom) pinigais 
įvykęs tik “nekalčiausis už
simiršimas” — daugiau nie
ko.

Palaiminti, kurie tiki ku
nigo žodžiams. Bet mes, 
kurie netrokštame kunigų 
palaiminimo, norime pa
klausti :

Kodėl kunigas melavo tam 
žmogui, sakydamas, kad pi
nigai išsiųsti?

Kodėl jisai “atsiminė” a- 
pie savo “nekalčiausią už

miršimą” tiktai tada, kada 
pamatė, jogei dalykas jau 
yra atiduotas į advokato

Kas butu atsitdce su au
kautojo pinigais, jeigu jisai 
nebūtų teirąvęsis apie jų li
kimą ir nebūtų kreipęsis prie 
advokato?

Kas sugrąžins tam žmo
gui išlaidas, kurios jam pa
sidarė delei to “nekalčiausio 
užsimiršimo”?

Ir — ar “Naujienos” ne
gerai pasielgė, paskelbda- 
mos tą istoriją, idant žmo-

kiais “užuomaršomis”, kaip 
tasai kunigas?

Keiksmai nieko negelbės. 
Į klausimus reikia duoti at- 

1 sakymas.

APŽVALGA
3

KAM PRASIMANYT 
NIEKUS?

jienų

mas ir kur prasideda vokiečių

įtrrci.i er

spring "
LANIB
Wi TH

SAUCE..

Todėl jit'nis

< Jeriausia
valsty-

pasiliktu senose vielose.

nedrįsiu savo nuomones remti

i iš tikrųjų reiškia ta

liktu senose

senovei butų padalinta tarp

nu tautos

lenkai, suo-

bežių pasilikimas 
tose.” Kad senųjų

senose vie- 
rubežių 
rusu ar c

nai snpranlama. Bet 
sius rubežius” gintu

sen uo-

rms
se-

siems

negalime. Nes ne 
rubežiu mums ir c

darbo žmonėms reikia,

visos tautos turėtų teisę ir lai-

ar ne pertoli jisai nubėgo, šok
damas kritikuot “Naujienas”? 
Fuk jisai laikraščius skaito ir

nestato

da nebus geresnio išėjimo, t. y. 
kada bus priversti. O kolkas ir 
vienos, ir antros pusės imperia
listai svajoja apie senųjų rube-

nuošė.
atimt

polį; tie jų norai tapo net* pas
kelbti oficialiu keliu (talkinin-

Vienok “Ateitis 
šnekėti, buk “Nau

nuo tų imperialistų kalbų!
Į “Ateities” pri rudinėj i mus

nž lenkų padalinimą, už čekų ir

, mes lu-
. Z...Z*

mas. Minėtame

tęsti ją. Jie turi reikalaut jos 
sustabdymo, kadir čia dar taip. -

Tarp šitos musų nuomonės ir

(ypač pastarosios) imperialistų

viena,

Skaitytojų 
Balsai.

reikėjo reikalauti karės pra- ' 
džioj. Taip, reikėjo reikalauti 
pilniausio neutraliteto. Juk da- 
bar yra tikri juokai kalbėti apie

KARĖ AMERIKOJ.

Tos kalbos, žinoma, labai pro-

ria, tai ji, o ne “Naujienos” sto
vi 1 lolwegu ir (ioremykinų pu-

žmonės labai susirūpinę, kad

liaus; ir, antra, jie pasakoja, kad 
karės tęsimo tikslas v ra sutvert 
naujus santykius Europoje. 
Karė neva vardan “naujos Eu
ropos” lai yra imperialistų obal-

bėj jos kariavo su vokiečiais.
Jos siuntė talkininkams 
kas reikalinga karės metu. Jos, 
taip sakant, padavė talkinin-

kariavo.

tais maistas nesvietiškai pabran
go. To apsireiškimo priežas- 
ijs yra visaip aiškinamos,. Vie
ni tvirtina, kad tai įvyko todėl, 
jog javai neužderėjo, kiti su
randa dar kitokių priežasčių. 
Bet gal tikriausi priežastis yra 
ta, kad maistas yra gabenamas 
kariaujančioms valstijoms. Na-

Na, o dabar visi apsirei- 
sakyte sako, kad kare

rupi kitas klausimas — Ameri
kos vidujinė karė. Čia aš turiu 
pasiaiškinti. Kiekvienas juk

Rci-

io, ką nori. O vargšai darbinin-

savo pečių. Jie turi kariauti su 
bado šmėkla. Žinoma, ta kare 
nėra taip įstabi, kaip Europos 
laukuose. Tečiau, netikęs mai-

juos varo į kapus. To negana. 
Juk New Yorko ir Philadelphi-

rėš. Ta karė ypač nuožmi tuo, 
kad joje, iš vienos pusės, daly
vauja minios nuskurusių, nu

m
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Chicago, Ill

Piktadariai. CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

STATE

PEOPLES STOCK YARDS
STATE BANK

DIDŽIAUSIA VALSTYBINĖ BANKA
NUOŠALIAI VIDURMIESČIO

Citizens Slate Bank
MELROSE PARK, ILL
Bankas prie kampo

Simu

nors

Universal
State Bank viška Valstybinė Banka Amerikoje

KAPITALU $200,000.00
807-809 W, 35th St., kampas S. Halstad StIR SURPLUS $25,000.00

Po valdžios priežiūra

Apdraudimas nuo ugnies

3252 South Halsted St

Subatoje, Kovo 3,1917

priėmimui biznio

Kviečia visus lietuvius atsilankyti, susipa
žint su naujo Banko Direktoriais

Universal State Banko
Administracija

tetari ChronUkij Ligq. imk

protauti.
panūsti 

suriši us

pirmo į 
su na
ši nok ta

nešiu 
O jis, 
sako jūsų

Visi fio
mo

v m a 11 d v 
flĮAIipn ?AXsa.I.8O.IJ

vyras... As tau duosiu savo 
išviso tik du mėnesiu nešiojau

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

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS Į VISAS 
SVIETO DALIS

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

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

valdžių, ponų an
il ir aš turiu teises tavo 
ii nupiešti ausi! 'Turiu.

Hm 
tolis. -- 
sos sauvaliai mušti!

ma.
Antstolis įėjo miegamajan 

kaniabrin, bet minutei praslin
kus sugrįžo su debatais ranko-

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

»***4»*»*«*4M4BM'<»'HMH'****<MH'«P*******&H»** 

Į DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRIBGEPUBTO

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

Reklamuotis ir garsmtis neturėtu 
Imli maišyta. Tie žodžiai turi kiek
vienas kitokią reikšmę. “Garsiu ties” 
reiškia duoti žinoti apie savo tavo- 
rą arba patarnavimą, liet kalbėli lei

-Jinai, .Jūsų Mylis ta, apie jū
sų pačių neteisingai išsireiškė 
Kaslink jos moralio gyvenimo..

-A-a... priverstinai nusišyp

As žydus visuomet mušu.
Už kų tu juos muši?
Jie Kristų kankino ir ik 

gerbia valdžios. Už valdžios n<

Saugios pasidėjiniui dėžės.
Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatoš vakarais iki 9 vakare

so j o antstolis. Gerai'. Mes 
apie tai pasiteirausime žydės, 
štai kas negerai, kad tu starši- 

desetninkui iš-

- Sudiev, Jūsų Mylisla! To 
iau tamsta daugiau pasijuoksi

—Cha, cha! Ak tu... juokda
rį! Kokis karštuolis. Bet tu, 
vienok, kaip rašo - didžiausių 
termų sukėlęs. Kokiems paibe-

Sioj mokykloj galima mokyties ant šių instrumentų 
Smuiko, Piano, Mandolinos, Gitaros, Balalaikos, Korne 
to ir 1.1.

Mokiniams instrumentai gaunami lengviausiomis iš

EVESKIO ’"S” 
SSNOKYKIA 

čia gali įmokti Anglų kalbos nuo pradinei 
ligi augfielausial, tetai Lietuvių, Vokiečių. 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolItiA 
Ekonomijos, Knygvedystes.DailiaraSČio, Lai 
Akų rašymo, Prekybai teisių ir tt Čia gal) 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL h 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA 
MA LIETUVIŠKAI

3106 So.Halsted St,Chic<y>p

Atsidarys

A. Olszewskio Banko Name,

nuleido rankas. Aš jiems 
sakau: palaukite, ponas guber
natorius visus jus pakars, o jis 
man, — Za Įmanus, — sako: kų 
man reiškia gubernatorius — 
aš jį už tris rublius nupirksiu!

—Nejaugi taip ir pasakė?
Tikrai. Palauk, sakau, pra- 

įpic tai ponui antstoliui, 
icdorelis, juokiasi: jeigu, 

u berną torius kašluo-

Apsaugojame turtą nuo 
Duodame paskolas ant pir- 

mtrų mortgičių.
NOTARY PUBLIC

W. 35-ta gatvė (Kampas Halsted 
gatvės), Chicago, Ill.)

gi atvestas j valsčių sumuso 
staršina. išmu.šo desėlnmkui du c
dančiu, n jam, raštininkui ban
dė sužeisti priešakinius sana-

k. PETRAT1S. 
ižinta už būtinai 
nu laikų pasiliko žodis “reklamuo

WK JOAO.iq -px 
UI ‘O3R3ĮU3 as s £0č£

siopiuiĮARS .u snuoippdy 

‘S V N VI a V H v
•fiHOidxo jod t?qju usiuą 

niamiĮsud suioi juvnnųuąpH 
•sojoz 

siiąsĮAnpy suĮjfosiA mopiųzd 
•ftuinja.3 hf zn nmpisp? jį oCoFįj 
-O)1MOq«I. OAVS SiųSĮRA nqjJpSĮ 
•fljuppų) SOdOJtiq JĮ įIįrj soq 
-Įjauiy dnnj snjdoaoj nupjidsi 
’opias ošia si sujsįba nuąpųzfi

f 1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO 
I Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.

{
Abclnas Turtas Virš $2,200,000.00.

Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir ( 
Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- 
niame Išdirbyseių Distrikte. Vice Pirm ARMOUR j 

? and CO. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. 
! CHICAGO JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir ! 
| daug kitų Kompanijų priguli prie šios Bankos. Mo- i 
1 ka 3% už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau- ' 
? goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus j visas dalis ! 
į pasaulio, Laivakortes parduoda ant geriausių laivų, i 
j Taipgi partraukia pinigus iš kitų bankų po visą A- j 
♦ meriką ir atlieka visokius bankinius reikalus.
f Bankos Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 po piet. Subato- 
J mis iki 9 vai. vakare. Kalbama Lietuviškai, j
I Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrityj. 1

nelieskite manęs, aš giniau po 
no antstolio vardų, o jie 
“as tavo antstolis per 
Taip ir pasakė — caca 
akyse pažaliavo. Apie

Ateik i vienintelę Šokių Mokyklų 
kini mokinama suliR naujausios mados 
kinama: waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padės pan, vengerka, taipgi ir ki
tokį šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojame, kad išmokysime jus į trumpą laiką 
šokti. Šokiai atsibuna kas panedėlj ir ket- 
vergą, 7:45 vai. -vakare. Muzika po vadovyste 
T. Bernatovicz.
PROF. J. SLAZA8 IR PAGELBININKAI. 
Geo. M. Chernnusko Svet., 1900 8. Union av. 
kampas 19-tos gatv. Chicago. Tel. Canal 3922.

Toliau eiti nebegalima. Iš- 
tikrujų verta pamatyti tokios 
motinos paveikslų.

Man regis, kad sveil 
moteris negali taip 
Užauginti tris suims

... Bet niekšu!
Paskui antstolis 

vas permainė tonų ii 
rimtai kalbėti.

Tu esi kaltinamas tame 
kad Zalmano namuose pada

a*D*a*a*n-a*a*a<n-c*a-o*a*s*D-o*a*
? Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

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

ir tuoj gausi. Adresuokite taip;
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 300. HOLBROOK. MASS.

Vokietijos ištiktų I 
da savo sunns į 
laukan.

ma
kau

Antstolis netikėtai nusijuok
-Tai tu... vadinasi... sunui

” Pirklybos teisiu
° Abelnos historijos
” Suv. Valst. historijos
° Geografijos
M Pilietystės
” Politinės ekonomijos
° Dailarašystės

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

Vakare nuo ^:80 iki 9:30
3380 Emerald A^e. Chicago.

Iš valsčiaus pridčtaiiie doku 
mente buvo pasakyta, kad tuo 
du vyru prasižengė prieš įstaly 
mus...

— §tai. — pasakė jie
Eik, brolau! Eik sau

— Jūsų Mylista! (Jai kokį plo

Jie įgyjama tiktai pačėdumu, taupymu ir pasisekimu, kuriais žmogus 
gali išnešti pirmyn vaisius del pasigėrėjimo.

Banka yra dirva, jųsų taupomi piningai augmuo ir bankinė knygutė 
vaisiai.

Mes mokame 3 procentą į metus už jųsų taupomus pinigus.
Pradėk taupyti šiandien.

KAPITALS IR PERVIRŠIS $750,000.00. TURTAS VIRŠ $7,000,000.00.

xinoma, ku jie paiso 
nuo mieto, kita į vietų.

Užtai da rbininkams, 
vietoj, reikėtų kariauti 
miniu priešu bado 
ir darbdaviais.

ausi /
- -Tikrai taip. Aš svarsčiau 

jeigu tu gali taip grubijoniška 
atsiliepti apk

,\[piesta ausis i 
buvo su vynioti į storų popieri.

Antras nežinomas žmogus 
buvo kaltinamas tame, kad 

atsisakė išduoti savo pavardę, 
ir kad pas jį buvo rasta bomba, 
maska ir keli'ta proklamacini.

sau
kia visa gerkle, kad už tėvyne 
reikia guldyti galvų, pasiųsti ka
res frontan. Išvydę visas baise- 
nyl>cs, jie gal kiek atvestų.

Kazys Bielskis.

Šiandien gyvenant dideliame mie
ste, musu alydon veržiasi kas miliu
tą visokia dalykų. Keikia garsiu!is 
kad pranešus žmonėms apie jųsų 
nors geriausią biznį arba profesiją, 
kitaip apie jus niekas nežinos. Be 
garsinimosi pasisekimas nėra gali 
mas.

Kiekviena įstaiga, kuri yra teisin
ga, yra teisinga visame, bizniškose 
transakcijose, santykiuose su kai
mynais ir apgarsinimuose. Da dau
giau, tikrai teisingos Įstaigos turėtu 
duoti pamoką ir sustiprinimą dva
sios. Į

A. PETRATIS& CO.
Real Estate 
ugnies 
mu ir

- An, na... eik sau! Gana tau
( norėk peniau#. Ei. Parfe- 

tegul sau ui 
<ita. Sudiev

Geriausia Šokių Mokykla
CHICAGOJE

Antstolis atidarė kaueeliarijo 
duris ir sušuko dcselninkui:

Įleisk po kalbinai!
Į kambarį iuejo augšto ugi( 

žmogus. Jo švarkas buvo Irum 
pūtis; galva didelė, plaukai su 
sivėle.

caca ! 
Mano 
tldžia c 

iš nebeišsilaikiau...
Cha-cha! Tu, aš 

iš kvailiųjų... tai- 
laikai! Tavo bylų 

panaikinti — perdaug 
jau kurioziška... 
tichatka. Palauk!
baltakės išmaukti, šestiehatka?

Antstolis Buchvostovas įkišo 
ranka i kišenių ir ištraukė iš ten L 4,
pusrublį.

- -Imk... išgersi ten kur nors.
Tikrai laip. Aš, Jūsų My

lista, dar atkreipčiau (lomos į 
mano Čebatus. Visai nusidėvė
jo. Ar kartais pas^ tamstų nesi- 
rasty kokių, apdėvėtų?

—Gerai iau. Linksmas tu

[ Amerikos Lietuviu Mokykla I 
į Mokina Anglų kalbos R
| ” Lietuvių kalbos g
t ° Aritmetikos *

” KnygvedystCs 6
į *’ Stenografijos g

Juodas kaimietis pažiurėjo 
skersomis ir sutižę: 

'Tiesa.
te antstolis rankas, 
prisipažįsta! Kų tau 
/aimanas?

Kaimietis pažiurėjo

pranešė jam, 
Kad kaimiečiai atvežė jo nuo
žiūrai du piktadariu. Vienas 
vadinosi Saveli šeslicbalka, o 
kitas atsisakė išduoti savo var-Vienas kapitalistų laikraštis 

(•atalpino paveikslų “atsižymė
jusios” moters. Gal bus bido
nui sužinoti kuo ta moteris taip 
atsižymėjo, kad “portretas” liko 
patalpintas dideliame la

Štai jos nuopelnas, 
tris sūnūs (tai nesvarbu 
juk turi ir daugiau)

rci pogromų, nuplėšei jo su 
nui ausį, sumušei staršinų, o de 
sėtninkui išmušei dantis. A 
lai tiesa?

Žemiau raštininkas pa| 
ir žmoniška kalba pranešė 
abu pagautii'ji vedė sa\ 
miau kritikos: Sestichatk 
verže į nuomotojo žydo Za 
no namus, sulaužė visus 
lūs, sužeidė šaukštu Žale

0^800X30908030^0
U Olephon. EIumboMt 127> i

i M. SAHUD M. D.
Q Bena* Rasas Chrdrtejas ir Cblrwr«ae. . 
8 Specialistas MoterUUni, Vyriikq Ir Vai- , 
8 klikų, tetari Chronlikų Litru* i

OFISAS: 1B79 Milwaukee Ava., f 
M Kampas North Are.. Kambarys 1H r 
B VALANDOS i 8:10 Ori lt iirytn ‘ 
▼ 1 -MO t »* 7 »M 0 raka**

Anstolis greit priėjo prie jo 
lakelė jo nuleista galvų ir, pri 
imerkes. ištarė: 4.

- Geras!.. Oi tu, šestichat 
a! Tave reikėtų vadinti ne S(^ 
tichatka, bet...
Antstolis norėjo pasakyti k;

Kaip garsinlies?

Su kilimu ap
švietimo ir sąži- 
ni.škiimo minio
se, biznieriai ir 
profesionalai tu
rės teisingiau at
likti savo pride- 
rystes. Sukčiai 
negalės išsilaikyt 
ir turės bankru- 
tyti. Sukčiam ir 
senovėje r e 1 a i 
sekdavosi ilgai.

Tarpe senovės 
biznierių ir pro
fesionalų buvo 
(langiaus sukčių 
k a i p šiandien. 
Meluot, s u k t, 
perdaug girt (re- 
klamuot) s a v o 
lavom buvo pri

mų.. i empk sen 
Šestiehatka. laip — caca 
ko? Cha-cha! Cha-cha!

į!a triumfuoju. Girdi, lai pra
kilnumas! Visi privalėtų imti 
iš to pavyzdį. Tai čysčiausio 

vandens patriotizmas!
Pirmoj vietoj, kokios nors 

pakvaišūles moters užreiškimą 
wiieku budu negalima statyti pa
vyzdžiu. Juokinga juk siųsti 
įeitus kares laukan, o tuo tar
pu pačiam šaukti api(' savo atsi
davimu tėvynei.

-...............................  4-^^



ones
mes

TURĖKITE

Chicago Surface Lines

Jis mane Išgydė
Turėdamas savo farma ne

Musų sekantis apskelbimas 
suteiks praktišką pažiūrą į 
Nuosavybės Teisės klausimą

kumštelėjo jį į nu 
sugrįžęs išdūmė lauk

ženklas Bankos Saugumo.
Chicago Clearing House

Miesto teisė atpirkti visą nuosavybę by 
kokiu laiku.

aušęs buv 
įskui ir p 
rikiu e' I

fhe Peoples Gas 
Light & Coke 

Company

Wabash 6000

iu. Mes 
rba ką 

mes norim darodyt

formoj, suprantama 
apie tokius dalykus 
nio meile ir n uola 
Ko-gi tylite?

Nepažįstamas t 
pasakė:

Girtas buvau!

. Kelnės nuo $1.50 iki 
aikinams siutai nuo $3.(M

Ribotosios nuosavybės teisės teoriaj yra, to
kia. KADANGI TARNYBA TURI BŪTI NUO
LATINE, tai ir nuosavybės teisė taipgi turi būti 
nuolatinė — su prideramomis išlygomis AP
SAUGOTI VISUOMENĖS REIKALUS — pa- 
rupinimu geros tarnybės.

Kitaip sakant, Miestas suteikdamas nuosa
vybės teisę nedaugiau kaip penkioms dešim
tims, metų, galės gauti ŽMONIŲ LABUI IR 
NAUDOJIMUISI priedinius kilnonės patogu
mus, apimančius su virš 200 mylių tunelių ir au- 
gštutinių linijų ir su virš 500 mylių žemutinių 
linijų, drauge su tinkamu intaisymu.

Bet kadangi Miestas neturi pinigų kelių 
nuosavybės atpirkimui, tai Vietinė Kilnonės Ko
misija mano, kad laikinė nuosavybės teisė ge
naus apsaugotų viešus reikalus—^klausimas yra 
tik sulig ILGIO laiko.

socialį padėjimą 
klausti: bombos, din 
troglicerinas ir tam | 
Ivkai.

Kelių ir Tunelių Komisija skaito busiant 
reikalinga penkios dešimts metų, ar (langiaus 
atmokėjimui indėlininkams šitos didžiulės su
mos pinigų.RIBOTĄJA nuosavybės teise yra leidimas 

duotas kelių bendrovei operuoti iki miestas ne
atpirks. Šitoji nuosavybės teisės forma yra 
priimta Wisconsino, Indianos ir Ohio valstijose.

Dr. F.L. Takott
Specialistas 

Del vyrų ligų.
Greitas pagerinimas 

tyrimo 
liu pasakyti 
sii ir savo I

Arba atsilankyk 
j musų artimiau

si Sankrovos 
Skyrių.

Nuosavybės teisė, pritaikoma prie vietos 
kilnonės reiškia vien leidimą duotą miesto ope
ruoti tramvajais viešose gatvėse ŽMONIŲ PA
TOGUMUI. ’

Bendrovei neprivalo būti leista uždirbti 
daugiau negu prideramas pelnas. Kas 
daugiau, privalo eiti Miestui.

DUODAME DYKAI 
20 lietuviškų dainų, 1000 adatų ii 
albumų.

Grafafonas tik 20 dol. su gva- 
rantija ant 10 metų. Tik 20 do-

Kiekvienas gali aprūpinti savo ateitį įsigydams 
osavią ūkę (farmą)
.kės bijoties blogų laikų, bedarbių. Dabar geriau- 
is laikas pirkti ūkę.

Aš turiu pardavimui geriausias ukes, išdirbtas, 
trobomis ir su visais intaisymais; taipgi ir neiš- 

tas, Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose, 
ti galima labai lengvomis išlygomis, su mažais 

parduodu namus ir lotus Chica- 
; išmainau į farmas, arba farmas į namus.
Reikalaudami platesnių žinių kreipkitės ypatiš- 
irba laišku.

Mes savo žodžius atkartojame 
kiame.

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

BECTOB BUILDINJ 
n W. MrarM BU 1»

Chleafo, UL 
PBmm* Central MfT tr

Tetraukiau 16 dan
tų prie Bostono 
Dentistų visai b« 
ijkiiiismo ir aug&tal 
juos rekomenduo
ju — H. D. Wa
terman, krautuvė, 
4520 Evanston

tris dešini lis kn 
kite. Ka-aip? 
tymas, kad už 
Na, ir prasidėjo

- Kas prašu 
— Ką galima

Tai yra tikras atsinešimas, kuri nuosavy
bės teisės, ar leidimo ILGIS turi į TARNYBE. 
REIKIA taipgi atsiminti, kad Miesto Komi

sijos turi turėti sekamas svarbias išlygas 
visuomenės apsaugojimui:

šieną... trisdešimtis
Argi tai galima ?

— Kokis šienas? K

Turiu geriausį patyrimą perdirb
ti iš seno, prasto smuiko t naują 

geriausių balsų, ir pasidaro 
brangios vertes smuikas.
£su praktikavęs 37 metus 

tą darbą.7
3240 SO. HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737.
CHICAGO, ILL.

MES tikime, kad ribotoji nuosavybės teisė 
čia Chicagoje butų geresnė negu laiko nuo
savybės teisė—geresnė visuomenei ir geresnė 

indėlininkui.

| 613-616 Teutonic Building, 179 W. Washington St. J
J CHICAGO, ILL. |

prie Chf- 
po jos at- 
nuo laiko 

aring House 
ištiria savo

■(inkams austi f c

įlankos niežėjo.
pamačiau, kad

aukauja saugumą
navimą; paremta

patyrimu
Jus turite dėti pas mus 

pinigus.

Nuosavybes teises žodio reikšme 
pritaikoma prie Chicagos Kilno= 
nes Taislo Gerinimo Plėtojimo

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK, 

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

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

Aš nieko nes 
lai pasakei?

Nugi Zal

Vyrišku Drapanų Darganai
Naują neatimti, daryti ant užsa- 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu parauk
tų oyerkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vert ės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. V 
iki $7.50

Atdara kasdieną, nedaliomis ir 
karais.

LAIŠKAI Į LIETUVĄ.
Laiškus į Lietuvą galima siųsti, 

bet reikia juos surašyti vokiškai.
Vokiškai laiškus parašo ir nuro

do, kaip juos išsiųsti M. Jurgclio- 
idenė, 751 W. 32nd Street, Chicago, 
II. Kreipkitės vakarais nuo d iki 8 
ataudai. . .

4—Padavadijimas privalo reikalauti visuo
tino balsavimo nubalsavimui “Tegul 
žmonės sprendžia.”

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

, 4

Užlaikau įvairius muzika- 
liškus instrumentus — nauj us 
dirbu ir senus taisau.

BOSTON DENTISTS
135 State 8t., Kampan Adama. 

Viri Peacock'd, prie* “The Fair” krautuvu

Mmio? Suveli Mime vadi 
eveli šestichatka.
ntstolis Buchvostovas smai

klojai, lekiojai ir milui 
jau jūsų brolį beprisu 
fu. Kaip Erfurto p 
begyvuoja?

Priešais antstolį sic 
delis, atletiško sūdė j ii 
kas. Jis nuleidęs ak L

t o jas išduodama 
K i e k v i e n a m p i r k ė j u i 
vieno ilgumo 8 pėdų 
musų metalinės dūdos 
su sušriubuojamu su
vienijimu 
pristatysime vieną 
No. 1 Eclipse Heater 

(Kaip šis paveikslas)
Dal\kas sulyginimui tem
peratūros žiemos ir Pava-

1850 Wells gatve.
SARA PATEK, MOKYTOJA,

Ruimnii 902-904 National lAfe Bito, 
‘Z V So. Uh ShI). Ht . Ohieaao, UL

Te). OnOnl WO-WH. Atdara: Utor- 
ninko, h«tv»rMO ir Nubalo# vakarai, *at
6 Iki 8 va), vakare, po nmnwtil

M1LWAUKKB AVB, ChWaa*. B.
’Lal. Humboldt FT.

MIESTO Kelių ir Tunelių Komisija
davusi sumanymą padidinti greitos kilno

nės patogumus 150G PER ŠEŠIS METUS, iš
leidžiant $90,000,000. Sumanymas reikalauja 
taipgi didelio išplėtojimo kilnonės LĖŠOMIS 
$275,000,000.

Tu, brolau, nedumk man 
kią... Neprisiinesk kvailiu 
sąs! Mužikėliu-durneliu !!

Kvailas ir esu. Juk p

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

1916

STATE BANK

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdai us. Diplomat 
kiekvienam, kurs išsimokinu 
Valandos dieną arba vakarai* 
del jūsų parankamo. Už 
išmokiname jus siut visokius 
drabužius.
DRESS M AKING COLLEGES,

$10 INDĖJIMAS DANTIES .. $4.00 
LAIKE KOVO MĖNESIO

{10 viršūnės ................................. $3.00 iki $4.00
Bridge work .............   $8.00 iki $4,K®

BpecialistnM Danty Traukimo

Jums nereikia mokėti dolerio 
iki nebusite išgydytas

Nėra ligos arba susikrovimo ligos, nuo kurių vyrai ser
ga, kurių aš daug kartų nebūčiau gydęs.

pajaučiamas nuo mano gydymo yra pasakinė mano ilgo pa- 
Be gaišinimo mano laiko spėliojimui, aš pradedu tikrų metodų tuojaus. Aš ga

joms j kelčių minučių, ar aš galiu jus išgydyti ar ne ir aš negaišysiu ju- 
iko, jeigu yra abejonė.

Permainęs toną, an 
žiurėjo nepažįstamam 
aštriai paklausė:

-*-Turi pagulki niūki
—Nebuvo, — kimi, 

nepažįstamas.
—Na, suprantama, 

maniau 
tvarkos 
tamsta, 
miestą mudvic 
žinoti. A?

Dievą netikite, o jie: sake
tikime ar nelikime, lai ne 
svarbu, bet lie savo neduosimt

Nieko nesuprantu' Kalbėl 
aiškiau!

Aš pasekmingai gydau dabartines ir užsisenėjusias ligas, syphilį, Kraujo užnuodiji- CB-J
mų, vyriškų silpnumų, Varicocele, Striclurų, Pūslės ir Inkstų klintis ir visas vyrų 
betvarkes.

1 Visi tie, kurie negali atsilankyti j mano ofisą,turi atsiųsti 
w .K (|ei mano dešimts dolerių naminio gydymo.

M ■ ■■ Ofiso valandos: 9 vai. ryto iki 9 vai vak. Nedaliomis taip pat.
■ KV* B 1 l’rivatiškas įėjimas per Casino aptiekę

1 m Lmm ! oBvU&l No. 30 South Halsted Street

SCHIFF and COMPANY ■
TVIRTA BANKA VAKARŲ PUSĖJ. 

12tK STREET HALSTED ST, CHICAGO

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

Bankos, priklausančios 
cagos Clearing House \ ra 
sargia priežiūra. I 
bent sykį į melus, 
revizoriai nuodugni 
bankų stovį ir būdų jų vedimo. Vi
si pinigai > ra suskaitomi, notos, boli
dai, mortgage) ir kitos apsaugos per- 
žiurinimos ii’ patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygoj 
ištirtos. 'Liktai tikra apsaugos ver
tė gali but knygose parodyta. Abejo
tina tvarka arba atsargumas, yra. 
nedalcidžiamos. Jeigu banka nusto
ja savo Clearing House teisių, taa 
yra ženklas, jos abejotino stovio.

'Piktai tvirčiausios ir saugiausioj 
bankos gali but Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laŲtcį 
nei viena Clearing House banluį 

nesubankrutijo., Reikalui esant* 
Clearing House bankos ateina vie* 
na kitai su pagelba.

The American State Bank p r i klau
so prie Chicagos Clearing House, 
ra po jos priežiūra, naudojasi Joj 
teisėjui ir išduoda penkias pilnas at
skaitas į metus.

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

Pinigai sudėti šiotjc bankoje yra 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

čia galima gauti pirmus Aukse 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortga
ges Bondus po $100.00 ir $500.00,

Šis bankas yra atsakančiausis Lie
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir Lenkii-

Jųs galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti. $5 iki $200.00.

Moters ar merginos, ar vedę ar 
pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyardy 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir It.

Paskola ant algos padaroma į 5 
minutes.

Paskola ant rakandų 
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimu, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų uŽtikrinini 
nepaisome kų jus turite ai 
jus uždedate, i 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN

! Aprupink Save Aprūpinki

Lai Kam tu čia, \ 
ve pakalėdok, kiši 7 
Kur tu paėmei bomba

- Neėmiau a 
ta. Kam mim 
mo nereikia.

Antstolis vis
Kas tu esi

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, 
likusius užmokėsite prie atsiėmi
mo. Grafafonas su didele triuba, 
paauksuotais kraštais, mechani
zmas grafafono geriausios kons
trukcijos, kurį galima užsukti 
laike grajinimo. Tinka rekordai 
įvairaus dydžio. Balsų išduodu 
čystų, kuris girdėt balsiai ir aiš
kiai. Vietinių meldžiame atsi
lankyti į musų krautuvę, kuri ati
daryta nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro ir taip pat nedėldieniais. 
Siunčiame dykai kataliogą inu- 
zikališkų instrumentų ant parei
kalavimo. Adresuokite:

GREATER NEW YORK PHONOGRAPH. CO.
310, Grandy Str., New York, N. Y., Dept. N........

Ir taip man pyk 
jus, sakau, šio 
kių jūsų nelik:

—Taip, aš iš miesto ir esu.
—Štai kaip?.. Kokis gi vėjai 

lamstą atnešu į musą kraštus'
-—Aš visai ne čia norėjau su 

stoti. Aš važiavau į B 
Jūsų Mylista.

—Na, taip! Vadinasi, 
na, raštininkas ir kili 
apšmeižė tamstą? Varg:

—Velnias sumaišė, jei 
galima pasakyti!

—Ne-jau-gi? Ką jus 
te. Pirmu kartu girdžiu 
pono dalyvavimą jusu organiza
cijoj... Reiškia, ėjote mušti 
žmonių ne iš liuoso noro, bei 
sugundinti to konspiratoriaus.

—Bet juk žmogžudystės jo
kios ir nebuvo! Tik taip... no
rėjau pagąsdinti.

•—Žinoma! Mesi ją po koją 
mažas persigandimas ir nervu

Ką-gL pone senosios 
griovėjau 

matomai

SENA-TVIRTA-UZTIKIMA



Vyrai ir Moters

DR.C. R. LAYTONValandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro.
Nedeliomis: 9 rytę iki piety.

nes sėdynės, po 
$2.59 kiekvienas 
arba 6 poros ...

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliams Permaina: 
Panedelyj, Ketverge ir Subirtoji

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 32-ra G AT V®.

po . .

maišas,

po

KOLONIALIŠKAS SEKLYČIOS

žmones

manau, kad Irustistai turi Imti

daugiau
kuobraimiausia.

Betgi čia

nesusi-

Parapijomis žilas Senelis.

BRIDGEPORT!) NAUJIENOS.

Langams pavojus.

Matrosai
dėsetkas namų, kur buvo isdau- .'S

$12.65didžiausiųj ų
išdaužyti gyvena žmones, kurie

0kaip bankai. 1

ATPIGO BULVĖS.

•v

T

įteigti

m

sužiniai.

Padarytas iš tikro kortuotai pjau
styto ąžuolo, raudonmedžio arba 
čerkasko riešuto medžio, apmuš-

jos nesutikimai ant valandos ap
rimo.

Bulves pamažėl pradeda pig-
Sulyginus dabartines kai- 
’■ >•' V • 'H. ’ U 1'7. V • >1 ' , , A. *. ,

ta tokie žmones, kurie mažiau-

$

s?
ii.

TAIGI NELEISK $1.00 STOVĖTI 
TARPE JUS )R SVEIKATOS 

----- ATEIK-— 
PASITEIRAUK

žmonių, kurie sumos ta sumų

the Columbia Kovos Rekordai yra dabar paau
kauti ant pardavimo didesniame ir geresniame pasirin
kime muzikos, negu kuomet-nors prima .

* mums pagrajinti del jus vėliau-

Liūdnas truslistas, kad dirbti

A A

tas geriausia lik- (1»ZO C'A 
ra skiira, tiktai «Į)O7BdU

$7.50 grynais pinigais, Lengvais 
Išmokeji inais.

mėty micros, ruzavi ar me- 39c

Subata, Kovo 3, 1917. N A U J I E N O S, Chicago, Ill.
IW^TO***^*’

4GOS ŽINIOS Kompetentiški Ik

patarnaus jums mu
A K E tarpu musų Irustistai veda pa-

darni.
Vyskupai atsiduoda ant tiais-

sų Sankrovoje,

Mes duosime Klein 
Bros, štampas viso-* 
je musų sankrovoje 
neskiriant Groserio 
ir Mėsos skyriaus.

Žilas Senelis, visuomet no- 
i išpildyti savo prižadėjimus, 

kuriuos duodu parapijonams ir 
draugysčių nariams. Parapijo
ms mitinguose aš užreiškiau, jog

1<Q mes laimėjome.

visai meni

tus, kurte
gus. Išrinktieji žmones, 
yra labai geri ir sažining

i pertikrmimui :

sius žmones.

in midų juos neprileidžia per

ana

jos susirinkime man primetė

$10, o trustistams uz 
parapijos įplaukų ir išlaidų $5.

Aš manau, kad truslistams, 
kurie ves tų knygų turi būti 
mokama mažiausia $ 10 metams. 
Žinoma, tuos negalima imti iš

I špa rd a v i mas d i r btu vės I i ek a u ų 

DIRBTUVĖS LIEKANOS MAŽAME SKAIČIUJE GERŲ PREKIŲ UŽSILIKO 
NUO DIDELIŲ UŽSAKYMŲ. PERMAŽAS SKAIČIUS DEL KELIAUJANČIU 
PARDAVĖJŲ PAIMTI SAMTELIUS. PEINMėNESIUS LAIKO MUSŲ PIR
KĖJAI SUSIKONCENTRAVO SU ŠIOS ŠALIES DIRBTUVĖMIS IR PARDUO
DA DIDELI SKAIČIŲ Už DIRBTUVĖS KAINA.

BANK.šLUO.šcIAI—Tikri Bonu 
cc išžiuros. "Tvirtos spalvos /■

už ja

sper i a

E vandeniui sli- 
nudirblo stiklo,

MOTERŲ 50c parėdaly plo- 
šeini iš perkelio, šviesus ir A 
tamsus, miera 36 iki 46 ....
Panedėlio rytą nuo 8:30 iki 11 v

MOTERŲ dribtiniai apatiniai marš
kiniai, su sparnais ir be *I Ocspecialiai po

> nu, i vi j ion uaiDines sua- a j 
rpetkos, juodos ar spalvuo- 
tos, Panedėlyje pora tik ..

$1.21

Bearskin kotai ir ran Jk | f M 
mautė, apkainuota . .. v 1 ■ ■ **

Panedčly Tiktai

CORK Linoleum liekanos, puikių 
petreny, užtektinai didelis zy 
kad vienu užkloti kambarį, 
ketvirtainis jardas.............. OZV

MOTEBŲ jakė.s—<pavasari- Hi/T 
nes stailės, balto plono niu- 
slino, miera 36 iki 44 po ..

$1.00 BUNKA Caldwell's 
Syrup iš Pepsin, tiktai 59c

u z 10c
VAIKŲ Baltos. ,, . 21capkainuota kiekviena po. ..

Pardavimas dirbtuvės parviršio Rakandų skyriuje
Parsiduoda už grynus pinigus arba lengvais išmokėjimais.

VYRAI
Jeigu jųa esate nusiminę, del to, kad 
jus esate neišgydyti kur nors, jys 
esat užkviesti pasitart su Dr. Hodgens 
apie bile ligą, silpnumą arba pnva- 
tiŠką negalę. Ateik del draugiško ar
ba ištikimo pasikalbėjimo. Tas jums 
nieko nekainuos. Jo dvidešimts metų 
pat yrimas gydyme sergančių, silpnų, 
liguistų vyrų, yra užtikrinimu, kad 
jus busite pasekmingai išgydytas. 

—■ iif •——— —-
jeigu jus peržengėte gamtos Įstaty

mus, jus neturite mąstyti apie vedi
mą iki jus galutinai pasveiksite.

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

sada ištikimu, turinčių ypatingą veikmę kraujo gydymui, gyduolių. Jos veikia tie
siai ant kraujo celių, panaikina nuodus ir sugrąžina vidurinius organus J normališ- 
ką stovį.
Fh X' t • 1* 1* SILPNI KRAUJOPatinę arba pasididinę gyslossudynai, Pra«u 
cirkuliacija, širdies plakimas, rūgštis pilve, nilpna atmintis, temas gyvumas—iMa 
cirkuliacija. VIENU SAVAITĖS GYDYMU UŽGANĖDINS JUS JO TEISINGI VAI
STAI. Ar jus kentėsite ilgiau nuo tų negalių ar atsiduosite į jo rankas ir buk ant 
visados išgydytas tiesioginiu budu ir kaip galima trumpu laiku?i „ • j* • 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 fa? stiprumo, 
sustiprins ir sušvelnins svarbiausius organus, priklausančius Ž.monišku n? t.
InVcfil OiiC’lAc' 1R REUMATOS KLIŪTIS ant visadrt IgyŠ.ma j 

1 llSlCS 30 dienų, jeigu nėra kitų susdėjimų. Sk* l’gos stste- 

matiškai ir gatavai pasiduoda kraują darančiom ir kraują valančio!*’ g/duoK-ms. 
A Krr/vo UŽNUODINTOS IR SUTINĘ gilės, gauna k*»členą ati-
/\Sll OS *IgOS<|Į dą ir yra pastovinčiai išgydomos t keletą Cetų. Oioa 

ligos, jeigu nesulaikius, pasieks neišgydomą susidėjimą. Pi Stingam žodžk. pakwka. 
ATEIK DEL PASIKALBĖJIMO UŽDYKA.

Dr. Hodgen’s pilnai įrengta laboratorija ir X-Ray egzl ninacija ištirs ir paro
dys tikrą stovį vidurinių organų. Nėra spėliojimų. Dykai . iRay egzaminacija.

Metodos išmėgintos, priskirtos ir pagerintos, kaipo ger. tįsios gydymui ligų ir 
silpnumų ypatingai del vyrų. Jus gydydamies pas jį pamat kite jį ypatiškai ir Į- 
gysite naudą jo daug metų patylimo. Jus žinote su kuo j b turite reikalą. Pi
giausia mokestis. Sutvarkyta pigiausia mokestis. DIDŽIAUSI kS IR GERIAUSIAS 
INRENGIMAS OFISO UI LABORATORIJOS aprūpinimui 91$. arba pagerinto 606. 
Jus galite turėti “PaąOitą plėgą” ir to nežinoti. Visi ligų apsireiškimai greitai 
panaikinami. Neatidčliok. Ateik šiandien.

DR. I. W. HODGENS 
Kampas Dearborn ir Monroe Sts., Chicago, 
VALANDOS: 
5 vakaro.

DR. I. W. HODGENS, 
Ištikimas Specialistas, 

Aštrių ir Chroniškų Vyriškų Lirų.

Užnuodijimas Kraujo

85 So. Dearborn St., Crilly Buildins. 
antras augštas, kambarys 208-209. 

ni.
V ryto iki 8 vakaro. Utarninkais ir ketvergis nuo 9 ryto iki 

Nedeliomis nuo 9 iki 1

SU’

VISOS PLIENINĖS LOVOS 
liy nuolatiniais pa- įdiZ A/ 
lis, su4 colio įkam- $10 vertė, po......... V

VAIKŲ VEŽIMĖLIAI

Sidway vaiky vežimėlis, tikros 
nendrės (be valakuos arba po- 
pieros) plieno 
ašis, guminiai 
seniai .... $15.75

Hair
Specialistas ir jo vėliausios Eur. metodus

Jei kiti negali išgydyti, ateikite pas 
mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno Įrengimo 
boratorija ir Kraujo 
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei aš ap- 
siimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrą specialistą ir ne prie imituotųjų, 
Tikras specialistas neklaus’ jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

P U TT A T n I > *C.» . *1. • ** jttL * *C
Mentor Bldg.

Paimk e lev a ter j. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe.

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

BacteriologiŠka 1*-
Egaaminacija ati-

žiūrėti

nas su tomis, kokios buvo
Baigdamas dar turiu pridurti,

VALGOMOJO KAMBARIO STALAS. 
Geriausio ąžuolų, 45 coliai viršus, 
ištiesiamas iki 6 pė- / Z ry r* 
S: “ert"s <'i:t $16.75

tas ne šeimyna;

L’OS.

Didelė ver-
tė. Lovos
springsai

Nemokėk man

Visas Įrengimas.

I® ®l

trustistai yra niek 
kaip

Telefonas Canal 171’’

V' 'III!/)) wlp)]] ■Ii

Šis Įrengimas yra 
bargenų kuomet nors paaukautų. Lova 
turi dviejų coliu nuolatinius pastovus ir 
nudirbti baltai arba Vernis Martin. Spri
ngsai turi kampuotus geležinius rėmus ir 
tvirtai bresuoti. Matracas yra sanitariš
kas ir turi valini viršų. Apkainuota spe
cialiai po .... IŠMOKĖJIMAI

|fEHMĮWT=
IH W Hį n ■■ Ketvergo ir SubatosIMflil TUREc£J —-

3948-50 West 12th St
426 S. Wabash Ave

pie 50,000 dol. suėmęs iš žmo
nių depozitų. Kada lietuviai da
žnuos, kaip apsaugoti savo suli

$15.00 Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir 
Pliibuh) pit i joj. J ’nHik tu i ngai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškaL

1739 S. HALSTED ST„ CHICAGO, 
Ant antrg Luby.

X-Ray EXAMINACI
šis spccialis paaukavimas tiktai trumpam laikt

$1-00
Del pasekmingo gydymo bile ligos jys turite žinoti didumą ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja, 

aš vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymą kraujo spaudimo, mikroskopiškas ir c|

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pajiegos stiprumo ir gyvu
Suranda žmonėse aiškiai pilnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, ženklai, kurie parodo staigią mir 

Kaip randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jys pirm laiko senstate. Mano kraujo spi 
leiskite man išpasakoti jysy širdies ir kraujo sūdymų paslaptis — tuokart galima bus jums tikrai patarti kas

Po priėmimo egzaminacijos, jei ji 
nevisai užganėdina jus, nemokėkit man 
nė cento. Visai nėra ne skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. . Užleidžiant ant už
dangos šviestis aiškus paveikslas, paro
do nenaturališką stovį, ir visai praša
lina visą spėliojimo darbą. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų kūno, jus neturė
tumėt praleisti lo stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik už 
dalelę paprastų išlaidų. Atčikitc tuo- 
jaus pirm negu šis spccialis paaukavi
mas užsibaigs — ir leiskit X-Ray pasa
kyti tikrą teisybę apie priežastį jųsų 
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau
lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, suraski! tikrą
ją savo negalės priežastį, ir sutaupyki
te. galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačią gyvastį.

1^ Sis apgar 
atsineškit

6137 So. Halsted St, 
1968-70 Milwaukee Ave

WMHHN G 1’UIX’ AlS.
Gatvekarių darbininkai pa
reikalavo algų padidinimo —• 
35c. į valandą už paprastos 
dienos darbą ir 40c. už šven
tadienių darbą.

RAGINA NATŪRALI
ZUOTIES.

d.'ihv Packing kompanija jš-

Kurie sergate, kenčiate ir nusimi
nę, pasinaudokit šia didele auka. Tik
tai trumpam aikui aš suteiksiu X-Ray 
ir daktarišką examinaciją už $L00t 
daug experty ima nuo $5.00 iki $10.00. 
Jus nebusite priversti gydytis. Aš duo
du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
moterei šioje apielinkėjc progą žinoti, 
ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau 
daug moty patyrimo pasekmingo gydy
mo pilvo, kepeny, plauČiy, inksty ir 
pūslės kliūtis, reumatizmą, dusulį, 
kraujo ir odos ligas, katarą, akiy, au
sy, nosies ir gerklės, chroniškų ir ner
višku ligy ypatingai pasekmingas pil
vo kliūtyse, taipgi privatišky vyry ir 
motery ligy.

Jeigu jys turite galvos skaudėjimą, 
silpną nugarą, apsvaigimą, prietvarą, 
atsiraugėjimą gazy, skausmus pilve, 
murmėjimą žarnose, nustojimą apeti
to, nuovargi, nusidėvėjimą, pajautimą, 
nerviškumą, ir palengva nykimą, tai 
yra priežastis, kuri turi but Žinoma. 

Sis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimes, kuri lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jys sergate ir norite greitai pasveikt, 
’’*■ apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X-Ray ir daktariškos.egzaminacijos už $1.00.

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS.

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



Mėnesinis

prasom

Laisviečiams.
vakare "Mildos" svet, 

Laisvos Jaun. Choras, turės šiu- 
k urie

ei, Ind. Kas jį žinote

NAUJIENOS,! Chicago, Ill Subate, Kovo 8, 1917

Pranešimai
Pranešimai lxt<l tari but 

if tiiimliiiul Ii vairare, la Waite arba telefone^ 
IhrWwoti tą paiUj dieaą, kada apaaacUnaKtaa 
OtaaratUa, aebeaall but įdetL "Naajtaaw**

NAUJA “N.” STOTIS.
Kad laiką skaitymui laikniš- 

*čiy galėtume sunaudoti 
važiuojant, mes įvedem 
'stotis sekančiose vietose:

Adams ir LaSalle 
mpas)

Halsted ir 12 st.
a st. Storo,.

Milwaukee avė. ir

karais

>rie

Halsted si.

PRANEŠIMAS DELEGATAMS.
Westsides Lietuvių Viešo 

Knygyno susirinkimas įvyks su
imtoje, kovo 3 d., 7:30 vai. vak. 
J. Mikalajūno svet., 2334 S. Lea
vitt st. Malonėkite visi susirin
kti, nes aptarimui

Kast. J. žukauskis.

WEST PULLMAN, ILL.

4 (1
neje
10 vai. iš rvto.

lonėkite atsilankyti,

mui. Taipgi turimo

žiūrėkite apgarsinime.

1) i; i -

nes

išsirink Ii

Valdyba.

MELROSE PARK, ILL.

riaus susirinkimas

r orume,
Robey st., ir Warren avi'., rvto, 
?:45 vai. vakaro, kalbės Richard

lema: “Personal Relations 
in Business Administration."

manymų, malonėkite atsilanky

padaryti atsakantį ploną del Dr.

mo. A. Ambrozevičia

JLTOS KUOPOS 
VAKARAS.

menamos kuopos vakaras.

žinia, SCC-

Aš tata

LSS. 22 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks subatoj, kovo 3 d,. 
8 vai. vakaro, M. Meldažio sve
tainėj ,-2242 W. 23 Place. Visi 
nariai nepamirškite atsilankyti 
ir atsivesti po vieną naują narį, 
kad musų kudpa subytytų skai-

pas. Daug darbuoties nereiks:

skite po vieną narį ir musų kuo- 
)K) liks didžiausia. Pabandyki-

karo, 1
2156 \V

svetainėje

ariau

1-mos kuopos susirin- 
svetainė j,

Pajieškojimai

\ \ ru, inch nu 
vidutinio 11 u i o.

lobiui) U|)l(“ 
akių, pilki.) 
\nlri melai

juodu prunes guns gerą dovuim.
K. \sl r.itiskit in-, 1018 \V. Millrr Si., 

Mason (‘,it\, Iowa.

Geistimi, kad butų apie 
ma gatve. Praneškite laišl 
().. 18 H) So. Halsted St.. Cl

Bajieškau savo švogerio, Jurgio 
Butkaus, Suvalkij gub., Panemunio 
uar. Dirbo mainose, Indiana valsti-

Adomas Mickevičius,

savo
prieš trejetą menesių gy- 

Waterloo, Iowa. .Jis pats ar 
malonėkite atsiliepti.

Kau-

Prieš porą inetii jis gyveno Piltsbur- 
gc. Jis pats ar kas jį žino muonė- 
kite ąranešli: Antanas Jūžintas,

o. Kilimo g. Telšių puv., Videikių 
žiaus Plungės parapijos; II mi

mikoj. Gavau 
Malonėkite at

Chicago, III.

’ABĖGĖLIS .Jonas žuikas, And- 
niškio valse, Plikiškių viensėdžio,

parupi jos, Murela vienkiemio, 
pgi brolėnų ir 2.lobiškiečią ir vi- 
mano draugų. Meldžiu alsišau- 
šiuo adresu:— Ivan Žukas,

Samara, Samarskoi Tribicnoi

Baring
Russia.

tycin dai
PARSIRANDAVOJA puikus 6 rui- 

ių Hutas, parankus del daktaro ar- 
a advokato ir del kitokią inteligen

tiškų familijų. Gyvenimas stymu 
šildomas, šiltas vanduo ir elektros

W. J. Stankūnas,

vai ištaisytas del saliuno, ir 8 kam
bariai del pagyvenimo, antros durįs 
nuo kampo, prieš pat Mct’ormiek 
dirbtuves. .Alus $5.01) už bačką. 
Randa $35.00 į mėnesį. Kreipkitės j 

Jono Bagdžiuno Banka,

Reikalavimai
PARSIDUODA rakandai labai pi-

p ai. A įsišaukite subatoj po piet ir

nedėlioj. 837 W. 34 PI

Reikalauja darbininku.
Valstijos nemokamas Darbo Biurą* 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

1 daržininko
1 mechanikų
1 automobilių dirbtuvėj
1 dažų dirbtuvėj
20 tapytoją
4 molderią
5 prie Gordon fyderio

stiklo dirbtuvėj
Taipjau daugeliu darbininkų ne r- 

matninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

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

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

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

REIKALINGAS džianitorius, ge
rai nusimanąs apie boilerius ir yra

ties ,ir kad kalbėtų lietuviškai, ru
siškai i r. nors kiek suprastų angliš-

Atsišaukite laišku i “Naujieną

Reikalau jania vyrą ir vaikinų—*$25 
iki $75 i savaite; čiela mokykla me
chaniškos dentisterijos Amerikoje; 
pasekmingiausia mokinimo sistema; 
mokinama pavieniui; iš knygų ne
mokinama; išmokinama i 3 ir 6 mė
nesius, žiūrint kaip lanko mokyklą; 
dienomis ar vakarais; lengvos sąly-

del speeialio katalogo 28: National 
School of Mechanical Dentistry, 506 

Chicago.

RIJKALAUJAMA — moterų prie

tvarkymo skudurų. Pastovus dar

has ir

('h i rago.

ių;
pile viirsiDio arba spaudimo; 
nuošimtis pridedama prie regul 
nuo šmotų dirbamos kainos.

Missouri Malleable Iron Co.

viam
toj a m a a n tom o-

singiems žmonėms ir atei
tis geram darbininkui. Pa
tyrimas Real Estate, nerei-

Telefonas 9635. Klausk po
no GEORGE V O N KEENE.

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 SU Chicago, Hl.

.Al J AME kriaučių

moterų drabužiu siuvimo.

prie

Chicago, Ill.

REIKALAUJU pusininkės į gerą 
biznį— merginos arba našles bevai
kės su $200. Atsišaukite laišku į 
Naujienų Ofisą No 1.

REIKALINGA mergina j ofisą.
Geistina, kad mokėtų šiek-tiek ant

f - ' ’ - 1 ’ ' V ’ ' .I'C - - - - - 
c e very kų sank r o v ą .

ių

Chicago.

ti

Bach Dept. Store.
36 H-13-45 So. Halsted St., Chicago.

kinas pagelbėti automobiliuos drai- 
veriui išvežioti duoną.

919 W. 34th St.
Phone Drover 1018

Pardavimui.

PARSIDUODA 2-jų aukštų namas

ir saliunas. Atsišaukite šiuomi ad

resu: 3559 Emerald Aveo Chicago.

EXTRA
Parsiduoda / “Jewel storas” ne

toli nuo Chicągos, puikioje, lietuvių 
apgyventoje vietoje. Priežastis pa
rdavimo — savininkas turi apleist 
minėtą vietą del tūlų priežasčių. 
Informacijų klauskite pas:

M. Petrauską, 
“Naujienos”, 1840 S. Halsted St,

—......... —...........i .. ........ . .......... . ■ ....... ■■ ■ ■■

DIDELIS BARGENAS
22 akerių geros žemės Poultry ir 

Truck farma, 2 florų, 6 ruimų sta
bą ant akmens fundamento, skiepas, 
vanduo kuknioje, barnė, svirnas, . 2 
vištų tvartai, 52x14 pėdą; visi bu- 
ilinkai nauji. • Vandens puiąpa, vi-

t

ratoriai ir “brooder” del 1,20.0 vištų, 
visi įrankiui; 2 jauni arkliai, 1 pil
nos veislės Jersey karvė, 75 vištos, 
dedančias kiaušinius ištisą metą; 8 
žąsis., 80 mylių nuo Chicagos tiktai.

ir gyventi be jokio pridėjimu dau
giau pinigą, nes viskas yra įrengta.

Kita 100 akrą farma irgi neperto- 
li nuo Chicagos, su gyvuliais, maši
nomis ir padargais, puikios trobos, 
juodžemis—derlingiausia ūkini že
mė, duodanti gružių vaisių maistui 
ir sėklai. Paltįs lašinių — pakaks 
iki ateinančio sezono, — valgyk kiek

parduok. Farma parsiduoda pigiai, 
ant lengvą išmokėjimą. Gera prie
žastis pardavimo. Gal sutiktume iš
mainyti ant namo. Del platesniu 
informaciją kreipkitės pas:

CHAS URNIC1I,
151 W. Randolph St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA kriaučių krautu
ve, taipgi ir valymo ir prosijimo 
vieta. Atsišaukite į “Naujienų” o-

PARSIDl ODA 6005 Lafayette avė. 
2-ją flatą 5 ir (i kambariu namas su 
maudyne, gazu ir baime užpakalyj. 
Paranki viela—prie 3-ją gatvių ka
ru. Elevatoris ir gatvekariai. Visa 
suma mokamos ramios virš 12 jiroe. 
ant kainos mokamos cash. Savinin
kas po šiuo numeriu:
6IH17 Lafaxi'tle Ave., . Chicago.

tjs
GYK musų nuosavybių su- SS 
del pirkliaviino. 4*

McDonnell, t.

PARDUODU 
kumpi n is (“roję vietoje ant Rock- 

D’eher avė. Pardavimo 
- išvažiuoju į kit;i mie-

Joe Jenčius,
!)12 AV. 18th Pl; ice? Chicago, HI.
w— > iui Ii«n> ■■■■ >!I1IIIIIMHH n 11     wmin i.i.ii—   m, „„„i , wwawn—, iwi m -wna ■ <■ i

UKES.

Nukirsto miško su 2 aker.
i š d i r b t o s ž e mes. N amais,

bai lengvais išmokėjimais.
Ši yra jūsų gyvenimo pro

ga. Mes turime nuosavios 
žemės 60,000 akrų- Jus gali
te išsirinkti vieta prie mies
to ir mokyklos.

Mes tveriame čia naują 
Lietuvą.
SANBORN COMPANY, 

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

TIK $200 IN.MOKĖT.
Parsiduoda stuba vieni metai kaip 

pabudavota, ant 2-jų pagyvenimų, 
8 pėdu cemento beizmentas. Ramios 
neša $25 į menesį. Kaina tik $2400.
Priimsiu įmokėjimą OLsewsk'io ban. 
ko knygutę. Man kainavo $3000. Iš
važiuoju į kitą valstiją, todėl turiu 
parduoti. Parduodu karvę, pieno 
gaunama 10 kvortą į dieną, 10 viš
tų, arklį vežimą. Stuba tik 150 pė
dą nuo Archer avė. karų linijos.

je važiuokite Archer Cicero karais 
lig 48 avė., paskui paimkit Joliet ka
rus lig AVcnonah avė. 150 jiedu j 
šiaurius ant AVbnonah avė.

MIKE MORKUS
5448 So. Nordica Avenue.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
seta vėliausios stailes už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpei as $10. Komodos, bra- 
sines lovos, paveikslai, firankos. 

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

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

Chicago. Ill.

PARSIDUODA grosernė lietuvių 
ir slavų apgyvento] vietoj. Senai iš
dirbta viela. Inėjimas iš dviejų ga
tvių. Parsiduoda iš priežasties ski- 
rimosi pusininkų. Atsišaukite šiuo 
adresu: 1622 So. Halsted St.

. ~ i-IJt k -4h « *4B * Sf" ®w « t®, «s

Y’ PIRK SAL ’ Visais Rlumhavoji T 
1 mui reikmenim tiesiai už “who- ♦ 
? lesale” kainas Mes oarduosi- i. 
j me visiems T
1 LEVINTRal PLUMBINE f 
į? SUPPLY CO., į
? 1637 W. Division st., Chicago. ?

Coi Marshfield Ave 
Kalbamą lietuviškai

PINIGAI GERIAU REAL ESTATE < M
NEGU BANKE. MĮff ft ftl IL

Pa mat k b a r gc nūs: $300 į - OHB ’ BT
mokėt ir $20 į mėnesį nupirksi 51 law B B ^1^
kambariu namelį; augštas beizmen-♦ 
tas, vištų tvartas užpakalyje. $1600.

$300 įmokčt ir $15 kas mėnesį nu-

gatvės. Kaina $1950 arba $1900 gry
nais pinigais.

2 flatų medinis namas, 6 ir 6 ka
mbarini, gerame stovyje, ištaisytos 

Pasirandavoja už $27 į me- 
Galima nupirkti už $2200. 

išmokėjimas arba grynais

GARSI SANTOS KAVA.

nesį, i 
Lengvas 
pinigais.

381 h ir Chicago.

PARSIDUODA pigiai 3 kėdžių 
barzdaskutykla ir namų rakandai. 
Apleidžiu miestą. Gera vieta lie
tuviui barzdaskučiui. Atsišaukite į

James J. Barry, 
Barber Supply Co.,

431 So. Dearborn St., • Chicago, Ill

PARSlDUODA pigiai grosernė ir 
bučernė. Greitu laiku atsišaukite: 

Joe Szkleinik.
2118 22 Lake St., Melrose Park, Ill.

PARSIDUODA pigiai bučernė ir 
grosernė iš priežasties savininko li
gos. Vieta išdirbta per 6 metus. 
Daugiausia parduodama “cash*’. Me-

Chicago

PARSI 1)1’ODA saliunas geromis 
sąlygomis. Prieš McCormick dirb
tuves, 2558 Blue Island Ave. Chicago

PARSl DUODA saliunas lietuviu ir 
svetimtaučių apg\ventoj vieloj prie 
didelių dirbtuvių. Nedėliomis at
daras. Laisnis $500 j melus; moka
ma per 3 sykius. Atsišaukite šiuo 
adresu: F. L., 15609 So. llal-

PARSIDUODA pigiai labai geras,

K. Janionals,

1810 So. Halsted SI.,

PARSIDUODA restoranas, gerai 
išdirbtas, lietuviu ir svetimtaučiu

Pasinaudokite

Telcphon® Drover £69.1

Or. A A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Bpecialiittno Moterišką, Vyrišku, Vaiki; 
ir viny chronilk« ligg.

Valnndon: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, T—8 va
karo. Nedėliomis 10—1 po pietų.

3,154 S. Halsted SI. arti 34 St. Chicago

Bl G. M. Glaser
Praktikuoju 25 metal. 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan St., kerte 32 st.
Chicago, IB. ,

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 687 '

Phona: Yarda 4*1Y

Dr. A.R. Blumenthal
saarawi i V' ’ sX W O , ■. jea •

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

Gyveni m a H yra tuščias 
kuomet pranyksta re
gėjimas.
Mes vartojame page
ri n tą Ophthalmometer

piama į vaikus.
VmImuJon: Nuo 1 ryto iki 1 vakare; medllto 
min nuo 10 iki 12 dieni.

4441 S. ASHLAND AVB„ kampan 47 MA

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Menlholatum Co. Prieš eisiant gult 
išlepk veidą niosčia per kelis vaka-

baltu. loji nioslis išima pietums 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus
Kaina dėžutės 50c ir $1. Pinigus ga
lit siųst ir stainpoms.

J. RIMKUS

nuo veido.

ok, Mass.

UAKM O AIvJL Vo KAVA. fk 
Visur parduodama po 28c ir I IIA 
do 30c ®

KVIESTAS
Geriausio*

Kmetonoa, g*- q 
brtante, netn A Jp 
KUJT ju» X*-H’WW 
įit gauti ..

ian
2064
1046 
1610 
1810

WK8T BIDB
Mįlwąuke« Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.

XV. Ntedtecm EI.
W. Madteon Et-

Ma

RYŽIAI
Gerinualoe 

rqliei, 10c ve 
‘tea, parai- 
tuoete t>B

laukes, jt uly- į fl 
rink »u temt | »U 
tokia, Aį *v

coce?A ARBATA
Prilmnlau-

ite, G varan-U —
Luotą, verte* £1111!
Oc l>hr«W»

la PO....

1644
1886
2612
121T
1882
1818

W. Chloro Av. 
Blue I«b*i>4 kr. 
W. Nortei Ar.
S. >J*Ae»d HA 
B. Bt.-
W. Atth Bt,

ilos W. M*4 *t>
SOUTH RIDI 

J 01* Wentworth 
1427 S. Halated 
4721 B. Aahtexte

NORTH ttOMl 
4H W. Divbim 
780 W. Nori* AW 
1644 LinoolB 
*244 Lincola A>«. 
*411 N. OlarM

Štai proga išmoktl angly kalbos, per laiškus arba klesosi
aZjaBSEŽZZELKOREBPONDENCIJINTS BKYRIŲ8.-— Kiekvienas gah ii mokti 

ANGLIŠKAI labai greitai /savo namuose ii lekcijų Butahyto 
ypač tam tikslui. Sis kursas yra labai parannus klekvianauM. 
kurte nori greitai iimokti Anglų kalinis, bet neturi profiroa Itiv 
kypeo i mokyklą ypatifekai. Geresniam persitikrinimui, alun* 
čiame graliai iliustruotą. daugeliu paaiAkinimų KATALOGĄ 
DYKAI. Rąžyk laiiką tuojau* ; indėk dvi markes prteluntimul 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti 1 mūrų dar
kyki!) ypattekai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose Irgi turi
me atskirų kursą, sutaisytą musų pačių del pradiiamok»}fr| 
greitam iimokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantiom* 
turimo GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius. 
Į. Viskas aiškinama Lietutiikai
Dvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W; 47th 8U

Laižkus ndresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicafo, 4L

trn<K«MIHO!l

asocefl«

AtserlcAn 'ithool
rd LotiffUBC'ts

DYKAI

J PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
® Ant Durų, Lentų Renių ir Stoginio Popleros
{ CARR BROS. WRECKING CO.
į 3003 3039 S. Halsted St., Chicago, III

Telephone Yards BOSI

Dr. MStupnicki 
| MIGS So. Morxau St., Chlcai*. 

J VALANDOS: nuo S iki 11 ii- 
į ryto, nuo S iki 8 vakar©. - 
7

Dr. A. L EPŠTEIN
gydytoms irCHiRmas
Specialistas moterišką, 

vyriškų Ir vaikų hgų
Ofise* Ir Gyvenimas t

8600 S. Halsted St., kamp M6 st
Ofisas atdnrns iki 14 vai. ryto, 1—I 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4574

DR. M. HERZMAN
(Š RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas ver 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

Ofisas ir laboratorija, 102* W. 18th 
St., netoli Fisk St.

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

Valandos; 8~~9 ryte, tiktai.

Telephone Canal 8110

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OITSAS: 3103 Sv. Halsted 8tr««t> 
Tel. Drover 717S 

11 išryto;
9 vakaro.

VALANDOS:
2 5 po pic<ų : 6

GYVENIMAS: 3341 So. Union Av«

Dr. W. YUSZKIEWICZ

L1ETUVI6KA8 AKIŲ GYDYTOJAM
Ka» turi skaudančia* arba silpna* akis, 9* 
galvos skaudėjimu, atsilankykite pas maM

Dr. W. Yuszkiewicz
1166 Milwaukee Ars.

Valandos: Nuo 8 ryto iki t vakar*.
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po p!et<.

Tel. Drover 760

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTA

ftuando*: nuo I rjlo iki 8 
Nedaliomis F«Mfcl t a tarimu

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-to* gatvii.

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

Dr. Ramser
AKIŲ 8FXCIAL1HTA1

Prirenka visienu tinkamu* akiniu*, «<aaMb 
nueja ir patarimu* duoda Jykai.
784-88 Milwauke« Aro., arti Citicara Are, B *a| 
lubo*. VALANDOS* Nuo » ilryto Hd valOM 

Čf rui. Nadėliomi* nuo S iiryto iki 1
Tai. Haymarkat S4t4»

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimu
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Ii akli, 

Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga j krūva, 
spauda rodosi Tau dviguba,

Jeigu

Jeigu 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba *1 ava ai, (atkari |ti 

.reikalingas akinig.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 11 matw 
tyrimo Sv. Vaitekąus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jų»ų akių Ik 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
ARiui S pccka.liBta.ii
TEMYK1T MANO UŽRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-toa gatvės Ant Platt’s Aptiekei* 2-rw a
Valandos: nuo » ryto iki I va. Nedėliomis nuo I ruto iki 12 

Canal 5335.

DAKTARAS
Specialistas Iš

WISSIG, 
ssno krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENEJUS1OS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, uinuodijimą kraujo, edea, 
ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimu, gorkUki 
Bkaudčjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia i* 
persitikrinkite, kt| jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Ncdėl 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-toa ant., viršuj Bankus




