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Sakosi, buvęs varžomas

Prez. Wilsonas šaukia ne
paprastą kongreso sesija kareivia

Paskendo anglų transportas
Paliuosavo amerikiečius

sumušė vokiečius
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taip mėtyti tuos tukstanČiua 
jie nenorės ir<negalės. Tatai

PASKENDO ANGLŲ 
TRANSPORTAS. Manė, kad tik vieną naktį 

Daktarai nesuranda prie 
žasties.

Sako, vokiečiai turį slaptą 
bevielio telegrafo stotį 
Brazilijoj.

Kubos revoliucija baigiasi; re
voliucionieriai apleido Sant
iago.

Nori pervaryt įstatymą, ku
ris visoje šalyje draustų 
vartoti svaiginančius gė
rimus.

KALA NAUJUS 
PANčipS/

Washington© karingieji pat 
riotai dirba “del tėvynės 
labo.”

JIEŠKO BEVIELIO TELE 
GRAFO STOTIES.

WASHINGTONAS, kovo 
10. — Anti-Saloon lyga ren
giasi pradėt smarkią kampa
niją už uždraudimą vartoti 
svaiginančių gėrimų visose 
Suvienytose Valstijose. Ji 
žada pavartoti visą savo in- 
tekmę, kad sekamas 55-tas 
Suv. Valstijų kongresas šitą 
būtinai padarytų.

Pažiūrėsime.

— P-lė Della Anderson, mie
gojusi 10 dienų, pabudo. Pa
budus ji užreiškė prie jos 
stovinčiam daktarui, būtent, 
kad ji miegojusi tik vieną 
naktį. Kadangi p-lė Ander
son yra sveika, tai daktarai 
dabar laužo galvas, kas ga
lėjo būti priežasčia jos ne
paprastai ilgo miego.

Washingtonas, kovo 10.— 
Prez. Wilsonas išleido pro
klamaciją, kuria šaukiama

Vokiečiams teko 600 
belaisviu.

Gavo 8 vai. darbo dieną.
NEWARK, N. J., kovo 10

— Sawyer Tool kompanija 
pasirašė po mašinistų unijos

Nenusileis, kol samdytojai 
išpildys darbininkų reika
lavimus.

JANITORIŲ STREIKAS 
TĘSIASI.

SUDEGĖ TEATRAS.
EVANSVILLE, Ind., kovo 10 

— Gaisras sunaikino Orpheum 
teatrą.
$40,000

kare priklauso nuo 
WILSONO.

WILSONO PROKLA
MAGIJA.

5000 PORŲ KURPIŲ I RU 
SIJĄ.

POPIEŽIUS KVIESIĄS 
TAIKYTIES.

norės Kares, tai 
ir priklausys.

Zimmermann 
persergsti neuti 
ivus nuo paskelbtosios karės 
juostos. #

PALIUOSAVO AMERI 
KIEČIUS.

galva šoka į beprotingų ske
rdynių sūkurį, ir dar vadina 
tai — patriotizmu!

Minomis išardė vokiečių 
apkasus.

IŠVIJO REVOLIUCIONIE 
RIUS.

ROMA, kovo 10. — Ateina 
žinių, kad popiežius Benedi
ktas XV ir vėl rengiasi kvie
sti kariaujančių valstybių 
valdžias prie taikos.
DAR VIENAS SUOKAL

BININKAS.

Užpuolimai at-
FrancUzams teko

BERLINAS, kovo -0. — Vo
kiečių oficialis pranešimas pri
pažįsta laimėjimus Champagne 
fronte. Tik sako, kad dalį pra
rastų pozicijų vokiečiai vėliau

PRAŠO NEKALBĖTI
ŽINI ŲAPIE LAIVŲ

PLAtrKibjrMĄ.""

New Yorko nillitaristų 
apetitai.

VOKIEČIAI PRISIPAŽĮSTA 
SUMUŠTI.

BERLINAS, kovo 10. — Vo
kiečiai paėmė tvirtai apgink
luotas rusų pozicijas šiaurinėje 
Rumunijoje. Vokiečiams teko 
600 rusų kareivių, keli kluko- 
svaidžiai ir bombų mėtytojai.

Vokietija paliuosavo suim 
tus ant anglų laivo Yar 
rowdale jūreivius ameri 
kiečius.

Nedėlioj, kovo 11 dieną, Liberty Hali, 803 — 8th Str^ 
Socialistų Partijos lietuvių skyrius rengia indomias pra
kalbas. Kalbės advokatas Frederick Mains (a ngliŠkaiy 
ir drg. J. Gubavičia (lietuviškai).

Manoma, kad valdžia vis 
gi neginkluos laivų, gabena 
nčių kontrabandą ir, tuo la 
biau, amuniciją.

raščių neskelbti žinių apie 
laivų plaukiojimą į ir iš Eu
ropos- Tatai esą reikalinga 
todėl, kad vokiečiai nesuži
notų apie laivų judėjimą ir 
tuo budu kad išvengus gali 
mų vokiečių submarinų au

darbininkų, ku
tu rį ir kad

me-
prie

MANCHESTER, N. H., 
kovo 10. — Viena Manches
ter kurpių firma — Manche
ster Shoe Manufacturing 
Co. — pasiuntė į Maskvą 5,- 
000 porų kurpių krasa. Vien 
pasiuntimas, kaip sako ži
nia 
turės užmokėti už jas Mask
vos gyventojai? Ogi nuo 20 
iki 250 dolerių už porą!

Kas nors daro sau gra
žaus pelno.

Janitorių ir langų plovėjų 
streikas tęsiasi. Nežiūrint 
samdytojų užsispyrimo su
laužyti savo darbininkų vie
nybę jie laikosi kaip vienas. 
Darbininkai yra pasiryžę 
ant žūt but laimėt pradėtą 
kovą. Nors, tiesa, toji ko
va jiems nelengvai atsieina. 
Vis dėlto darbininkai nenu
simena. Jie sako: “Vis tiek 
mes neturime ką pralaimėt.

Prezidentas šaukia extra 
kongreso sesiją; reikalaus 
įgaliojimo apginkluoti vi
sus šios šalies laivus; ma
noma, kad valdžia reika
laus ir cenzūros įvedimo.

WASHINGTONAS, kovo 1& 
— Washingtonas gavo žinių, 
kad revoliucionieriai apleido 
Santiago. Sprendžiama, kad su 
paėmimu vyriausiojo revoliuci
onierių vado gerų Gomez ir ne
tekimu Santiago Kubos revoliu
cija faktiškai pasibaigia.

Kaikuric betgi sprendžia, jo- 
gei revoliucionieriai dhr sykį 
bandysią užpulti Santiago.

LOS ANGELES, kovo 10 
— Policija areštavo dar vie
ną vokiečių suokalbininką— 
Alfred Fritzen’ą, buvusį vo
kiečių oficierių. Jis intaria 
ma suokalbyj išgriauti Wel 
lando kanalą ir kituose pra 
sižengimuose.

Sjb/z [Di'

rengiama specialiai tik vy
rams, antros — moterims. 
Pirmosios prakalbos įvyks 
20 W. Randolph Str. Prad
žia lygiai 2 vai. po pietų. Mo
terų prakalbos atsibus 64 W. 
Randolph Str., (ant antrų 
lubų). Pradžia 3:30 vai po 
pietų, čia kalbės Newton 
Jenkins ir Victor Olander—* 
Illinois Darbo Federacijos 
sekretorius. Bus kalbama ir 
lietuviškai.

Streikininkai, nepamirški
te tų prakalbų!

Streikininkas.

RIO DE JANEIRO, kovo 
10. — Ateina žinių, kad Bra
zilijos valdžia pradėjusi jie- 
škoti slaptos bevielio tele
grafo stoties, kuri teikianti 
vokiečių laivams slaptų pra
nešimų bei nurodymų. Ma
noma, kad tą stotį įrengė vo
kiečių valdžios agentai, kad 
turėjus žinių apie Anglijos 
pirklybinių ir karės laivų 
judėjimą.

—negausime. O laimėti, jei 
tik laikysimės kaip iki šiol, 
galime daug. Pirmių pir
miausia mes galime ir turi
me laimėti savo organizaciją 
—uniją!” Taip kalba veik 
kiekvienas streikuojantis 
darbininkas ir darbininkė.

Kas tiesa, randasi vienas
is i tas, kur i n tik i samdytojų 
prižadams ir eina streiklau- 
žiauti. Bet tokių nedaug, ir 
su jais budinkų manadžeriai 
nieko negali veikti. Paga
lios ir tie patįs lengvatikiai, 
pamatę, kad. manadžeriai 
juos suvylė, kad jie visai ne
turi 
riuos jie gyrėsi 
budinkai pilni purvo - 
ta darbą ir prisideda 
streikininkų.

Budinkų savininkai, žinia, 
yra kapitalistai. Jie turi pa
kankamai pinigų. Taigi jie 
ir mėto juos. Mėto, kad su
laužius savo alginių vergų 
užsispyrimą. Paskui, žino
ma, jie galės išsunkti iš jų 
tris syk tiek nei dabar iš
mes.

džiulių vidurmiesčio budin
kų manadžeriai jau išpildė 
darbininkų reikalavimus, jie 
pasirašė po unijos išdirbtais 
reikalavimais. Ir tų budin
kų darbininkai šiandie jau 
dirba. Nėra todėl mažiau
sios abejonės, kad tą patį tu* 
rėš padaryti ir kitų budinkų 
manadžeriai. “Juk neužil* 
go jie nei nosies neiškiš iš 
bildingų!” — juokauja strei 
kininkai. Ir ištiesų, purvo 
ten begalės. Patįs mana- 
džeriai nei norės, nei pajiegs 
jį išvalyti. Tai padaryti tu* 
rėš darbininkai— kuomet 
bus išpildyta jų reikalavi
mai.

Tą darbininkai permato. 
Dėlto jie ir nepasiduoda jo
kiems samdytojų ir jų ber
nų grasinimams.

Nedėlioj, kovo 10 d., strei
kininkai rengia dvejas dide
les prakalbas, kur bus išdės
tyta darbininkų reikalavi
mai ir kaip pasekmingiau 
bei greičiau juos iškovojus. 
Kiekvienas streikininkas — 
vyras ar moteris—būtinai 
privalo ateiti į tas prakal-

stijų) iki šiol, turinti ir da
bar. Vadinasi, jei Wilsonas 

nuo jo ji

LONDONAS, kovo 10.— 
Anglijos valdžia oficialiai 
praneša, jogei vasario 21 d. 
paskendęs anglų laivas Me
di, vežęs iš Afrikos negrus 
da r b i n i n k us. Med i susidū
ręs su kitu laivu, plaukusiu 
iš Anglijos Francijon. Susi
dūrimo priežastis — migla. 
Iš buvusių ant laivo žmonių 
išgelbėta 12 europiečių ofi
cierių ir 191 negrų. 10 euro
piečių ir 625 negrai pasken-

PARYŽIUS, kovo 10. — 
J Oficialis pranešimas iš Pa
ryžiaus sako, kad franeuzai 
smarkiai sumušę vokiečius 
Champagne fronte. Pran
cūzai čia minomis išardė 1,- 
350 jardų priešininko pozi
cijų ir pasivarė į priekį nuo 
540 iki 720 jardų. Vokiečiai 
padarė keletą stiprių atakų, 
kad atsiėmus pralaimėtas 
pozicijas 
mušta.
136 beliasviai, jų tarpe 3 ofi 
cieriai.

MIEGOJO 10 DIENŲ.

EL PASO, kovo 10. — Atei
na žinių, kad Vilios būriai išvi
ję iš Durango gen. Carranzos 
kariuomenę. Mušiu vadovavęs 
pats Villa. - Villistai, * be to, 
nužudę daug civilių gyventojų 
— Carranzos pasekėjų.

WASHINGTONAS, kovo 
10. — Korespondencijos iš 
Washington© skelbia, jogei 
ten tūli “patriotingi ameri
kiečiai” dirbą, kad patiekus 
sekamai kongreso sesijai 
priverstino kareiviavimo bi- 
lių. To esą reikalauja daba
rtinė svarbi valanda.

Kodėl ne, juk tie patriotai 
neneš ant savo kailio tos su
nkenybės, kurią šaliai atneš 
priverstinas kareiviavimas. 
Tai turės atlikti darbo žmo
nės. Vadinasi, tiems ponams 
yra išrokavimo būti patrio- 
tingiems.

Chicago, Ill., Subata, Kovo (March) 10, 1917

ATMUŠO MILITARISTŲ 
PASTANGAS.

ALBANY, kovo 10. — Pas
kutines žinios praneša, kad Mc- 
yerio Jbilius, reikalaujantis 
įvesti New Yorko valstijoj pri
verstiną kareiviavimą, užmušta. 
Kaip žinia, las bilius buvo ati
duota kares reikalų komisijom 
Ten jis ir užmušta. Užmušta 
jis tik ačiū socialistų legislato- 
rių — dd. Shiplakoff’o, White- 
nhorn’o — ir Now Yorko val
stijos Soc. P. pildančiojo komi
teto nario" Beardsley pastan
goms.

LONDONAS, kovo 10. — 
Vokietijos valdžia pagalios 
paliuosavo amerikiečius jū
reivius, plaukusius suimtuo
ju anglų laivu Yarrowdale.

Kaip žinia, delei to dalyko 
Suv. Valstijų valdžia buvo 
pasiuntus Vokietijai kelias 
notas. Paliuosuotieji jūrei
viai siunčiama Amerikon 
per Šveicariją.

ALBANY. — Ir vėl kala
ma nauji pančiai New Yor
ko valstijos darbininkams. 
New Yorko vlastijos le- 
gislaturoj eŲ karės 
reikalų koijiišijon pa
duota priverstin 
vimo bilius. Jeigu tas bilius 
butų priimtas, tai New Yor
ko valstijos jaunuomenė tar
pe 18 ir 23 metuku tų prive
rsta atlikti taip; vadinamą 
“militarį manaštinimąsį”,

antspauda devintą dieną ko 
v o mėnesio, metuose t ūks t a 
utis devyni šimtai septynio 
liktuose nuo Kristaus gimi
mo ir šimtas, keturiosdešim 
lįs pirmais metais nuo Suv 
Valstijų nepriklausomybes.

turįs galę apginkhiot šios ša
lies laivus ir negavęs specia
li© kongreso įgaliojimo. Bet 
kadangi esama daug kitokių 
didžios svarbos klausimų, 
^ejkalauiaiuuij aps vars ty mo 
ir paramos, tai valdžia ir 
šaukianti nepaprastą Kong
reso sesiją, kuri tarp kitko, 
tikimasi, įgalios prezidentą 
apginkluoti laivus.
. . Kartu su proklamacija, 
šaukiančia extra kongreso 
sesiją, Wilsonas davė palie 
pimą laivyno sekretoriui Da- 
niels’ui apginkluoti Ameri
kos laivus, stovinčius dabar 
uostuose — nelaukiant kon
greso įgaliavimo.

Manoma, kad į keletą die
nų tatai bus išpildyta.

Vienas p i r m i a u s i ų j ų ad
ministracijos reikalavimų iš 
naujojo kongreso, bus reika
lavimas įvesti šioj šalyj cen
zūrą, ypač ant karės reika
lus paliečiančių žinių, taip, 
kaip tai yra šiandie Europo-

TOLEDO, O., kovo 10. — 
Toledo universitetės profe
sorius ir žinomasai “Naujie
nų” bendradarbis inteikė 
universitatės valdžiai savo 
rezignaciją. Prof. Scott 
Nearing sakosi buvęs varžo
mas “tūlo asmens,” norinčio, 
kad Suv. Valstijos paskelb
tų karę Vokietijai. Kas yra 
tas “tūlas asmuo” — žinios 
nesako. Reikia betgi many
ti, kad jis yra vienas iš tų, 
kur turi galios paliept...

Kaip “Naujenų” skaityto
jai žino, prof. Scott Nearing 
yra vienas tų profesorių, ku
rie nestaugia už karę su Vo-

Užsidekite ant savęs liuosą 
cenzūrą — sako laivyno 
sekretorius.

Ponas Daniels ta savo £ 
prašymą meldžia skaityti 
kaipo atsišaukimą j ameri
kiečių patriotizmą ir t.t.

BERLINAS, kovo 10. — 
Viename pasikalbėjime Vo
kietijos užrubežjnių reikalų 
ministeris Zimmermann už
reiškė, kad karė tarpe Vo
kietijos ir Suv. Valstijų da
bar priklauso nuo Wilsono. 
Vokietija savo žodį jau pa
sakė. Tai yra, ji neatsisa
kys nuo paskelbtos submari
nų. karės. Vokietija tureju-

VOKIEČIAI TURĖSIĄ 
TRAUKITĖS.

LONDONAS, kovo 10. — An
glų kares kritikai sako, kad vo
kiečiai dar sykį turės traukties 
Šonini e fronte. Naujoji vokie
čių apsigynimo linija turėsian- 
Vti tęsties nuo Bougony iki Ba- 
paume.

WASHINGTONAS, kovo 
10. — Prez. Wilsonas išleido 
proklamaciją, kuria šaukia
ma nepaprasta kongreso se
sija 16 d. balandžio.
. .Tuo pačiu laiku Wilsonas 
griežtai už reiškė, kad jisai

' A.dre«s;
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KARĖS AUDRA ARTINAS sesijon, kapitoliume, mieste 
Washingtone, 16 balandžio, 
1917, 12 vai. dienos, ir kad iš 
visų asmenų, kuriem reikės 
kalbamu laiku veikti kaipo 
Kongreso nariam, šiuo rei
kalaujama, idant jie turėtų 
tatai omenėje.

Išleista ir patvirtinta ma
no paties ranka pridėta Su-

nei. ;
O gal jus manote, 

New Yorko valstijos kapi
talistai reikalauja priversti
no kareiviavimo apsigyni
mui nuo kurios: nors sveti
mos šalies užpuolimo. Apsi
riktumėte.

Štai ko jie nori.—Viena
me komisijos Mosėdyje tos 
komisijos narys, Welsh, at
virai prisipažino, tariant iš
plepėjo, kad priverstinas ka
reiviavimas yrą reikalingas 
nuslopinimui dąrbo žmonių 
pasipriešinimo samdytojams 
vadinasi — streiko.

šitas popo Welsh at
virumas kiek pakenks pra- 
vedimui to sumanymo. Nėra 
tėčiaus abejonėj kad anks
čiau ar vėliąųį 
5T6Sta^Tėg1š1a?u

Socialistai ir jiems šimpa 
tizuojančios darbininkų or 
ganizacijos žada visomis iš 
galėmis kovoti prieš tą su 
manymą.

REIKALAUJA ALGŲ 
PADIDINIMO.

V; «• ' 't '".'"’ ’ j?- * '■

BRIDGEPORT; Conn., ko 
vo 10. — Dailydžių unija rei
kalauja algų padidinimo. Iki 
šiol dailydės gaudavo $4.25 
dienai, reikalauja $5.20. Sa
mdytojai siūlo tik $4.50. Bet 
tuo tarpu samdomiems iš 
New Yorko dailydėms jie 
moka daug daugiau, nei rei
kalauja jų pačių darbinin
kai. Tatai, suprantama, jie 
daro todėl, kad sulaužius sa
vo darbininkų vienybę.

Kaina 2c.
T ev\ I. 111 ..."!"■" - UUJLJII i

Kare aiiinasi

ngreso sesija. Proklamacija 
skamba:

Kadangi visuomenės inte
resai reikalauja, kad butų 
sušaukta Suv. Valst. kong 
reso sesija 12 vai. dienos, 16 
d. balandžio, 1917, idant a p 
lai’ *,;s tuos pranešimus, ko
kius piklančioj valdžia gali 
suteikti;

)abar, to delei, aš Wood- 
r Wilson, Suv. Amerikos 
stijų prezidentas, šiuo 
kelbiu ir užreiškiu, jog 

nepaprastas atsitikimas rei
kalauja, idant Suv. Valstijų 
^kongresas susirinktų extra

V '■ -‘ s« ’-Ui ''■ *’
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EGZAMI

| DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRIDGEPORTO Į 
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT RANK f

1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO 
Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.
Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.

Suvienytų Valstijų I’ačto Bankos, Miestas ir 
Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- 
niame Išdirbysčiu Distrikte. Vice Pirm ARMOUR 
and CO. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. 
CHICAGO JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir 
daug kitų Kompanijų priguli prie šios Bankos. Mo
ka 3% už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau-

121h SI. Tel Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina SL, arti!2th 
Št., Čhicago. III. n ' '

nervų keblumais, vidurių ir ke- 
?s, šlapinimosi ligomis, syphiliu, 

ir silpnumų, reikalaujanti gero 
Boss, turinčiu dau- 
keturiii melų pra- 
sveikata.

1 šį susirinkimą, širdingai kviečiami taipgi atsi
lankyti i)' savininkai bučernių, nes turime apkalbė
jimui daug svarbių ir neatidėtinų reikalų. Gerbia
masai advokatas Kaz. Gugis plačiai paaiškins musų 
reikalus. Kviečia atsilankyti KOMITETAS.X-RAY 

EGZAMI
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki E lėkt r o 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

RUSSIAN
TURKISH

name- 
\ulnirn 
i mokėt

> imt Kaip ran- 
pereitą rudenį 

Beveik visas yra

.Jis negydo ligonių 
ryti gero dia 
egzaminuos i

Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suv. Valstijų ki 
šių pasigydyt pas Dr. Boss.

Kiekviena ypala paliesta 
penų betvarke, inkstų, pusk" 
arba kraujo betvarke, ligos 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. 
giausia patyrimo. Laike jo dvidešimtties 
klikos jis sugrąžino įtiksiantiems ligonių

1 Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Mano metodos skiriasi nuo ki
lų. Aš vartoju tiktai vėliausius ir 
naujausius moksliškus prietaisus 
ir mašinas, kurias galima įgyti 
g y d a u kiekvieną ligonį i 
tikros ligos, kuria jie serga, 
no reputacija yra pastatyta 
pažymėtinų pasekmių, kurias 
įgijau daugelyje atsilikimų, kuo-j 
met visos kilos gydymo formos 
negelbėjo. Aš nepaisau, kokį gy
dymą jus ėmėte, kaip ilgai jus 
sirgote, arba kokia \ ra jūsų liga. 
Jeigu jųsų liga išgydoma, aš jums 
taip pasakysiu, jeigu neišgydoma.

ant drabužių, bet vienok pagal musų naują sistemą mes 
daryt aprėdalus už tas pačias kainas kaip ir du metai atg< 
ateik anksti ir naudokis pirmu pasirinkimu. Apart to mes per- 
taisom aprėdalus išėjusius iš mados i vėliausias madas. 'Taipgi 
prosinam, valom ir kvarbuojam visokios rūšies drabužius.

gedime gyvenimu mainant ir II. 
Trinerio Amerikoninis Kariaus 
Vyno Eliksyras yra skaitomas 
kaipo ištikimiausi 
Kaina $1.00. Aptie 
Trinerio Eini men las 
sunkesniuose kaip ir 
niuose alsi t ik inmost*. 
Ii reumatizme, neural 
laiiin ilguose a įsi t iki imu įsi 
sistikimuoso ir sutikimuose

STRUMIL BROLIŲ SVETAINĖJ!
158 E. 107 St. ir kampas Indiana Avenue, Roselande,Illinois.

praneša visiems savo 
liėms ir pažįstamiems 
diplomuota, pl ak t iška, 
žinta. Adresas:

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 vaistus neinant j 
aptieki) kitur; čia aš taipgi darau 
egzaminaciją šlapimo, kraujo, ir 11. 
ir turiu prie rankos visit sandėlį vė
liausių vandenėtų medegų del įčirš- 
kimo. Nė vienas nėra geriau pri
sirengęs suteikti jums pasekmes, ku
rių jus pageidaujate už mokestis, kū

jus įstengiate mokėti. Aš no- 
pertikrinli jus, kad mano gydy- 

yra geriausias, mano metodos 
vėliausios, mano egzaminacija 
saugiausia ir parodysiu jums, 

aš suprantu justi stovį, aš nieko 
neimu už pasitarimą. Patarimas ir 
egzaminacija priskaitant X-Bay, kuo
met jus imsite gydymą. Aš noriu 
jųsų užsitikčjiino, aš noriu, kad jus 
pasisakytume! man savo klintis jų
sų prigimtoje dalboje ir tuokart duo
tumėt man prirodyti jums, ką aš 
galiu veikli.

Rotterfield Road, No. 5i
BELLWOOD, 1LI

Joseph Triner. 
1333-1339 So
Chicago, HL

Ar jus esate SILPNAS, SERVUOTAS, arba 
LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
mo, manydami, kad j^al but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, N E A PSI LEISK IT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim I’ASIKALBĖJIMA, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI yra UŽ
BYRA ir LABAI UŽTIKIML Jei apžiūrėjimas 
pertikrins mane, kad jusi; liga neišgydoma, aš 
atvirai jums tai)) ir pasakysiu. Ar jus 
klaust ko geriau? Neleiskite pinigiskam 
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, 
manykit, kad del reputacijos aš pasiekiau 
specialistas del ligų žmonių, kad mano reikalavi 
mai yra perbrangųs, kadangi mano reikalavi 
mai yra LABAI MAŽI, ir užganėdinantis 
taikymai galima visuomet padaryt 
jimo. Mano geriausiu paliudijimu 
kad aš gydau vyrus per 30 metų.

kadangi

P. CONRAD
FOTOGRAFISTAS 

PASINAUDOKITE PROGA
Tik luito* gavėnios, tiems, 

kurie esate ėmę paveikslus 
|)as mus, norėdami užsisa
kyti (langiaus arba pasida- 
r\ I i didelius, ateikit, o mes 
padarysime lokius pat ir už 
laikom negatyvas (prabas) 
visai pigią kainą. Mes ūž
imo 1913 melų. Nufotogra- 
fuojam nuo senų ir pada
rom. didelius paveikslus.

VERČIAU PROTAUTI 
NEGU BADAUTI!

Visi gerai žinot 
doillS išmokėti 
liolc, kad tais pačiais pini 
sau namą išmokėti?!

PARDUODI’ PIGIAI pu 
Jį, 3 raudos, po num. 321 
Ave., $500 ar daugiau reil 
ii kaino, o paskui taip pat 
da. Tas namas 
naujai padirbtai 
naujas. Tą namą galite pirkt A. Ol
szewski o banko knygutėmis.

Turtu ir kilus namus, kuriuos ga
lite nusipirkt su mažu įmokejimu ir 
lengvomis išmokėsi imis.

Daugybę naujų namo parduodu 
pigiai ir lengvomis išmokėsi imis.

Skolinu pinigus ant namų. Išdir
bu visokius raštus. Inšinrmu namus 
ir visokį turtą geriausiose kompani
jose.

Kiek vie mum* reikale kreipkitės 
pas

J. J. HERTMANOVICZ
3133 EMERALD AVE.

Pirmą kartą Roselande Statoma scenoje B r. Vargšo keturių veiksmų drama

Mano atsargi ir tobula egzaminacija vartoja galingą X-Bay 
lankiai suranda tikrą ligos padėjimą, prašalina visą spėliojimo 
darbą. Aš atrandu, kad reikalinga y ra vartoti šias naujas ir mo
derniškas mašinas de] suteikimo savo ligoniam geriausių pasekmių.

f Ki n tegink ii jį g;ii\įimncių pi 
sėkmių taipgi po kojų išmauds 
nio, tai husite maloniai misti 
bititi. Kainu 25 ir 50 centu, a|

PROF. DOCTOR COATES

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

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

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.

PROFESSOR DOCTOR COATES
430 South State Street, 2nd floor

Prieš Siegel Cooper & Co.f Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrityj. •

F Pagerintas 606
Be skausmo, be peilio

DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St.,....................................Chicago, Ill.
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. 
Silpni, ncrvmoti 
giski ir sveiki.

Jeigu jus turite kokį 
ištikimą specialistą. 
Ofiso Valandos: kasdien 
dėliomis: 10 v. ryto iki 1

Darbininką Kliubo Svet.
1182 Milwaukee Ave., 3-čios lubos

GRAŽUS TEATRAS Dėl Nukentėjusių nuo Kares 
Parengtas T. M. 1). 28-tos KUOPAS

NEDĖLIOJĘ, KOVO - MARCH 11 d., 1917 m.
M. MELDAŽ1O SVETAINĖJE, 2212 W. 23rd Place, ( liicago. 

Svetaine atsidarys 5:30 v. vakare. Programas prasidės lygiai 6:30 v. vak.
Inžanga 25 ir 35c ypatai.

Visus kviečiame ant tikrai nepaprasto gavėninio vakaro. Vakaras 
rūpestingai prirengtas su indomiu programų, kaip tai: Ims suloštas pui
kus vaizdelis trijų aklų “ANT BEDUtiNĖS KRAŠTO”. Trumpa kalba, 
solo, duetai, eilės, dialogas, gardus juokų šmotelis ir vodevilis garsaus 
artisto. Suvirš 20 artistų daly vaus ant estrados. Tad galite patįs nusprę
sti ,kad atsilankę nelik nesigailėsite, bet tikrai stebuklus pamatysite. 
Nepraleisk i I e progos, nes (langiaus neatsikartos. Ino į ačiū kartu savo 
skaliku duosite pagclbą nukentėjusiai Lietuvai.

Taigi visi, kas gy vas, Į vakari). I žganėdinimas užtikrintas.
Kviečia 'I'. M. J). 28-loji Kuopa.

S” 606-914

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 Salle gatvių. 
Tasai bankas gyvuoja jau 38 metai ir yra žino
mas kaipo vienas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų 
banku C.
p i ta Iii
kaip penkis milijonus dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
3 vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 
lig 8. Sukatų vakarais bankas atdaras specia
liai tam, kad lietuviams butų paranku ateiti su 
reikalais, nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam

Mano reikalavimai yra visiems pri 
kaip turtingiems taip ii 

beturčiams.

į Svorbus pranešimas

v VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEK0RIU8 ANT BRIDGEPORTO I

SLAUGIEMS I
Akiniai aukso iJiauose nuo $3.00 tr mu- E 
gšėinu. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 4 
augščiau. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku- A 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir y 
tt. yra vaisi.'ta Įvairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky- w 
mu. Ištyrimas uždykų, jei perėti ar g 

A skauda akis. Jei jos raudonos, jkrl gal- y 
/A va sopa, jei blogai matai, jei ak Ja sil- ■ 
[B psta, netęsk ilgiau, o jioškok pagelbos W 
Į aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- ■ 

kiniai uždykų. Atmink kad mes kol- 
nam gvarantuojam akinius ir kienkia- ■ 

nam gerai prirenkam. 1
8. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas, I

Jei Jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AM buvau ap- 1 
tlekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. AM duodu patarimus DYKAI. Galiu ■ 
padaryti bile kokius rusiikua vaistus. AM rekomenduoju tik GERUS daktarus. AM esu ■ 
draugas žmonių 8. M. MBSIROFF, 3149 SO, MORGAN ST., CHICAGO, ILL ■

State Bank of Chicago
Vieniutelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerkų.

ib^sHVYftAI
DAKTARAS COATES atgabeno j šį miestą vėliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrjj, kaipo vaitotų su pažymėtinu pasiuekimu vadovaujančiose kilni
ose ir Iigonbuėiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Berlino ir 
Londono. Čia pi'iiiiskaito vėliausios mados visokios elektros mašinos. Kiekvienas li
gonis užkviečiamasj ateiti pas daktarą del PASIKALBĖJIMO UŽDYKA. Atminkite, 
aš gydžiau paseknįingai vyrų ligas virš 30 metų. Aš išgydžiau šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatidėliokit, ateikite šiandien.

30 m. Prakt. iršimtai išgydytų vyry-Tai mano reputacija

Phone Yards 
ŽUKAUSKAS ir WM. VALENTINE 

Savininkai.

tun savoju nu* ko. Kas uzkciik 
tų ir labiausiu scnsaty\imu pil 
vui. Tai yra šuimyniškas vais 
tas prakilniausioj šio žo 
reikšmėj. Konstipacijoj, g’a 
skaude į imu, nervišku n u

Patarimai Dykai 1
B Vyrai ir Moters j

Pasitark su Dr. ROSS, |
ištikimu gydytoju. j

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo- X
damas į rankas naujų ir nepatyrusių (j
daktarų. Mums malonu patarti šio I
dienraščio skaitytojams, kad jie gali a
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
senas užlikimas ir ilgiausiai praktikuo
jąs specialistas Chicagoje. I®
>er krasą. Jokis daktaras negali padu- Z 

nozo ir užrašyt sąžiningą gydymą iki jis neiš- 
pamalxs ligonius savo akimis

mynoje
darytojas švaistosi aplink nuo- 
latai, bet didis šių dienų ohalsis, 
prevencija, arba užbūrimas li
gai už akių, sulaiko ligos siuli- 
mą dideliam laipsnyj. Trinerio 
Aifierikoninio Kariaus Vyno E- 
liksyras yra didelė pagalba ligįos 
sulaikymui. Jis išvalo vidurius, 
prašalina sugedusias dalis mai
sto. sugražiu a normališl

Prof. Doctor Boyd Pries Post Office 
CHICAGO.

Offiso Valandos: Kasdien 9 iki 4 ir 6 iki 8. Nedėliom 10 iki 1 liktai

Mes padarom Pavasarinius Siutus arba Overkolus nuo 
augščiaus. Tik apgalvok: Siutai padaryti per experhis kriaučius 
pagal jųsų individuališką mierą, nuo S18.50. *20.00, *22.30, *25.00, 
$30.00. *35.00 ir II. Musų naujai suorganizuotas biznis duoda jums 
progą pasirinkt sau siutą arba overkoti) iš suvirš dvie.jii tūkstan
čiu vėliausios mados ir spalvos audimu.

e 5s£W'.z< l*.' TvyL:!,'1'* k'. f.
' 'Sl^TT-jį, ■' y į ' / Žh'****

■
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Lietuvių' Gyvenimas
Geriausia Šokiu Mokykla

CHICAGOJE ft

■i 
t

T")

■ šilsimoje čeveryky Sankrovoje
mes aplaikėme musų ])uikiausią eilę naujausių staili 
), kurie vra pirkti ir parsiduos už senas kainas. M(

čeveryku
V 4*

surašome

Darbininkai, nevažiuokite

galbut, nedaug

amžinos

Darbininkai, negalėdami iš- 
maits't savo šeimynų pradėjo 
jieškoti išėjimų iš sunkaus.

dirba 500 vyrų ir apie 
terų. Jie priversti dirt

gauna

Lšbiu tėjusieji button fabrikų 
darbininkai susiorganizavo i A- 
nierican Ecderation of Labor 
union, ir, šiomis dienomis inda-

tikimo

i r stovinčios mašinos. įaugusioms
(!(l

Buna su-

broliai darbininkai,

nevažiuokite į Newarka.

savo

su

minia

kokiais

lr paprastuose .storuose kjla 
riaušės del maisto brangumo.

kana minia, t L
liek šiuo

naujienų.

resni (’nonos kąsni.

nelik i

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

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

ir taupvnio padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR
prezidentas

OTTO KASPAR
vice-prezidentas

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros.

CHARLES KRL'PKA
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves. 
WALENTY SZYMANSKI V. E. MASHEK

J. PESHEL
irk r. Turk Mnfg. Co

OTTO KOBIN
prez. Atlas 

[Brewing Co

GEO. C. WILCE
Ice Co. vice-prcz. T. Wilce Co.

JOZEF SIKYTA 
kasierius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

—TZZivTua^n^EiEsas®L*I®T*I©

m a. t

CLEVELAND, O.

čia (
(i u s

vanai 2 juodinsiąs knygas.
Bet atsilankiusiems jis pasiūlė

pieriniams doleriams, už $100, 
o penkinėms ■ už $500 muši-

luotas ir pasodintas į V 
House trisdešimčiai dienu. *■ 4.

virsais,

su baltais užkulniais ir gurnais, mie-
t<i 9 iv lAi-ico ibi 7 SG veri A sbp-

apkainuota po

Vyru gun meta] English

Ateik f vienintelę Šokių Mokyklų. Visi šo
kiai mokinama sulig naujausios mados, mo
kinama: waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padespan, vengerka, taipgi ir ki
tokį Šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
Šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojame, kad išmokysime jus J trumpų laikų 
šokti, šokiai atsibuna kas panedėlį ir ket
vergi}, 7:45 vai. vakare.

Prof. J. Klowas
Prof. Slazas,
J. Hrinevič’io Svet. 1843 So. Halsted
St., priešais “Naujienų” Redakciją.

Tol. ( anai 7270

Nesi k a akyki te savęs skaus- * 
mais, Reumatizmu, Sausgčle, A 
Kaulu (tolimu, arba Mėšlungiu J 
—raumenų sukimu; nes skau- A 
dėjimai naikina kimo gyvybę J 
ir dažnai ant patalo paguldo. A 

CAPSICO COMPOUND mo- J 
stis lengvai prašalina viršmi- A 
notas ligas; mums šiandie dau- į 
gybe žmonių siunčia padėka- A 
vones pasveikę. Kaina 25c, J

® Justin Kulis į 
| 3259 S. Halsted St., Chicago, III. * 
į Knyga/‘ŠALTINIS SVEIKA- 9 
w TOS”, augalais ’ gydylies, kai- 
t na 50c.

Tclcplion© Drovcr 9695

0r. 1 A. BOTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

HpecialIfltMN Moteriik^, Vyrlik«, 
ir viay chroniiky Hk«.

Valandoa: 10—11 ryto, 4—R po piatij, f—8 va
kar*. Nadėliomia 10—1 po platų.
3354 $. Halsted St, irti 34 St. Chicago

yru tikri m veršio skuros,
$2.85

$4.35rankomis sinti,...6.50 vertes, specialiai
apkainuti po

Mes turime šimtus kitų numerių, kurių 
mes užtikriname sutaupyti jums nuo ‘ 
kuriuos jus pirksite mušti sankrovoje.

WARSAWSKY’S RELIABLE SHOE STORE, 1341 South Halsted Street.

čia paminėti bet 
iki 50'1, ant kiekvienų Čeveryku, 
Pertikrinkite save ir pamėginkite.

I
Vincentas Petrauskas

Panevėžio
įėjo iš Kauno gul)., 

pavieto, Girsudii
valsčiaus, Baluškiii 
y\ veno po No. 1!) I!)

\ įsi gimines ir pazjslami 
nuoširdžiai kviečiami a t si la li

Kazimiero kapines.

Barbora Petrauskiene.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

dokumentus ir popieras.
Narnų Ofisas:

3323 SG. HALSTED ST 
(Ant trečių lubų) 

Telephone Drover 1310.

Miesto Ofisas:
127 H. DEARBORN ST.

Room 1111-J 3 Unity Bldg.
Telephone Central 4411.

SANKROVOS ĮRENGIMAI
ginusia viola pirkti, del mėsinyčios. grosernės, “dry goods”, eiga-

r ii.

T a u p
Augink $2.50 bulves 40c. Daryk 5Oc sviestą už 2Oc

užsiėmimo šiandien Amerikoje. Sanborn pada ro lengvą būdą del žmogaus pačiam jei 
įnešti didelį kapitalą. Sanborn reikalauja savo pusininkų įnešt savo triūsą ir m uskulus.

I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllililililllllllllllllllllllllllllllll

juomi į pagaminimo maisto užsiemi-
jiemus turėti pasisekimą.

Draugiškas patarimas nuo draugo
Aš visuomet turėjau norą pa

peins išsiimti son, Wisconsin.

gams nes nori

norm
žmones ar

kad musu žmo
oil apie mus, jus gi 
jam klausdami b

kad musu <. klausimus.

mesnio niokojimo per tris me
lus. Po trijų melu jus galite

kusiu4.
Wisconsin. \ ii na didžiau^ 
žemės savininku Wisconsin

cs. ir

k o i ;iu \ ii 1 ()S. kur ;iš
|)u< ydltėli s ■ i \ < > žino- r u uke su namu i 

tarp $1000 ir $1500. I )augiau-

j i1 n ų.

nuo
u la m
/. m o g m.

mals su

nenori jo

akės klausi- įgabendami juos i miestą.

kiniu <•. rinu- gų, kuris u 
W iscoiįsi ne. ylbsli jiems įsigyvenIi.

duoti \ a įsi us.
kurie4 nori rasti darba, kuomi4!€
jie nori dirbti, vasarnamiuose.

še i m vna, t- 4.
a us daugiau

'T .

o

S3

mpany keturi melai atgal. Per du melu jis 
kelti čia, nes jis buvo nevedęs. Dabar sueis 
dirba po $7 į dieną kirsdamas skersinius ir 
a po $1.25, kurią jis nuveža į miestą, dello kad jis teturi Iii
o, ypatingai bulvės; jis sakė,kad užaugo 250 bušeliu ant ki<

Taigi, jei jus įsivaizdinate4 kokios šiandien 
vieloj suvartotojo, rašykite4 del platesnių žinių.

mokėdavo po $!().()() į mėnesį dirbdamas 
du metai sekantį rudeni kaip jis čia gyv 
rastus ant savo ūkės. Apart to, ką .jis

)irko ukę nuo Sanborn Co 
.lis nenorėjo luojaiis persi

Jei jums neparanku rašyti ilgą I;

dykil ši kuponą. Taipgi liūtu geriau, jeigu jus rašytu 

klausdami keleto klausimu, jeigu jus norėlulIIH

w'w. y »i»—i...... ......< ■ <" '

viena arklį. J u c c
kvicno akro.

miesto gyvenimo

ma; jis išsimokėjo savo ūkę ir dabar už 
moka kitam žmogui už kiekvieną krov 
ad praeita vasara viskas puikiai užanti

Eagle. River, Wisconsin
&
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garimai

Socialistu Partijos Platforma
žmonėms

PASTABOS

Debatai

kur gali vištą paplauti

‘sm

erosam:
uju g
šomi

Nėr ko laukti, 
Laikas pančius 
mums nutraukti 
Laiks parodyt 
durįs ponams

i laisvi i. € *
Vargšus žemę
tur knaisyti,
Žeipėn lįsti, 
anglį kąsti ~
Nieko gera 
nesuprasti.

tarnyba butų 
(sujungta) 
su viena
nu pers 
lui kelione

Visuomenes Sveikata
Mes reikalaujame, kad 

sveikatos departamentui bu
tų duota reikalingos galios 
ir pakankamai pinigų, idant 
jisai galėtų suteikti visiems 
žmonėms prideramos medi
ciniškos ir higieniškos pagel-

ibentu mie

ir Minneapolis 
kad išsirinkti 

valdininkus to- 
jiems tarnautų, 
nesunku, kain

rišti mes nejieškome pagel 
bos siūlomuose pažeminiuo 
se keliuose, kurie tik dar da 
ugiau žmonių 
st o cent ra n ir iš ten 
miniai 
gimdytų susikimšimą 
te, o ne sumažintų jį.

Vieninteliai, kas iš to dau 
giau naudos turėtų, tai di 
džiulio biznio interesai mie 
st o centre.

venamųjų namų, kurie bu
tų nebrangiai nuomojami 
darbininkams.

rie dabar nežmoniškai iš
naudoja darbo jieškančius 
darbininkus.

Mes reikalaujame, kad bu
tų įsteigta atsakomas skai
čius municipalių nakvoja- 
mųjų namų kaip moterims 
taip ir vyrams.

Mes reikalaujame ,kad vi
sa trobomis neužstatytoji 
žemė miesto ribose butų be
darbių žmonių pavartojama 
valgomiems produktams au-

Lietuvos ubagai gieda: 
“Duok lašinių didį šmotą, 
gaus danguje zoplotą”. O 
kažin kokia giesmė pritiktų 
giedot tiems dvasios uba
gams, kurie keliavo į maliau- 
skynę? Aš ne poetas, nega
liu sugalvot. Gal atsiras ga
besnis už mane tai giesmei 
sudėti?

siu partija pati, ir visi jos 
išrinktieji kandidatai prisi
žada pavartoti visą savo ga
lią, kad pagerinus Chicagos 
m i es t o d i r banč ios ios 
menės sąb 
nūs šitokį 
grama:

Kai]) sau norite, man ge- 
patinka, kada dr. Grai- 

diaudies 
kada ji- 
publiko- 

Ar gal jisai rūpinasi 
tai tuo- 
politiko-

Mes reikalaujame, kad su 
sinešimų sistema butų ope 
ruojama tai]), idant nebelei 
dus toliau tokio didelio susi 
kimšimo miesto centre.

Sviete esti visaip. Niekam 
nežinomas “dangaus kup- 
čius” kartais staigu ima ir 
pagarsėja ant visos Ameri-

tolinus valdytu 4/ L
imiej i se- 

politikieriai.

savo padėjimo pragu- 
pasiskųsti ir reikalaut 

savo skundų išklausymo.

Streikai ir nedarbas

kuriems tik da
rbininku klesos reikalai ru
pi, balsuoja už darbo žmonių

Vytis: — O musų kunigas 
gali vištą suvalgyti!

Publika pripažino, kad Vytis 
sukirto įeitų: mokytesnis tW,

VISLU) 
’■as, ir kad įvyki 
municipal! pro

J C K U S 
habreiškai, 
ka habreisl 
gas m oi 
nemoka

sąlygas taip, kad jos išeiti 
naudai didelei miesto gyven 
tojų didžiumai.

Taksos ir pinigai
Kad turėjus reikalingų pi

nigų visiems tiems reikalavi
mams įvykinti ir miesto iš
laidoms padengti, mes reika
laujame:

Kad iš korporacijų ir di
džiulių turtų savininkų butų 
iškolektuojamos pilnos tak
sos. Dabar jie didelę savo 
taksų dalį nusuka nemokėję.

Kad butų imami mokes
čiai nuo žemės, kuri del pa
sidauginimo gyventojų ir į- 
vestųjų pagerinimų labai pa
kilo vertėje, ir pinigai suvar
tojami visuomeniškiems rei
kalams.

Kad ant tikybinių ir pri
vatinių auklėjamųjų įstaigų 
žemės ir nuosavybių butų

Skurdas tuk- u
juos iš-pat 

į užpildytą darbo ri- 
| nką. Didelė dalis tų, kurie 
lanko mokyklas, niekados 

(negauna sočiai pavalgyti, o 
dėlto jie ir mokinties pride
ramai negali. Mokytojų nė
ra tiek, kiek jų reikėtų, o 
klesos daug didesnės, negu 
mokytojas gali jas pridera
mai vesti. Kai-kuriuose di- 
striktuose per maža mokyk
lų, kad jos galėtų sutalpinti 
visus mokinius.

Todėl mes reikalaujame.
Kad balsuotojai patįs rin

ktų ir, reikalui esant, atšau
ktų mokyklų tarybos narius.

Kad visose miesto dalyse 
butų įsteigta pakankamai 
mokyklų, 
sutalpinti 
amžiaus vai

liains klebonams.
F. šilinskas

Ką reiškia išdėstyt savo o- 
ponento poziciją? Tai reiš
kia: 1) dešimtį jo argumen
tų užtylėt, o vienuoliktąjį iš- 
kreipt; 2) kada oponentas 
pagauna tavo iškraipymus, 
tai pasakyt, kad jisai prisi
dengia “prakilnumo skrais
te”; 3) paskui vėl dešimtį 
argumentų užtylėt, o vie
nuoliktąjį ir dvyliktąjį iš
kreipi; 4) paskui kraipyt vi
sus oponento argumentus ir 
nuolatos kalbėt apie jo 
“skraistę”. Kaip matome iš 
“Kovos”, tai tatai yra visai 
“vzi džabas”.

tįjos kandidatas yra pasi
statęs savo pareiga ir užda
viniu veikti visomis savo 
jiegomis taip, idant juoge- 
riausia aprūpinus reikalus 
tų žmonių, kurie dirba. Šau
nus darbai, kuriuos nuvei-

<langu, peklą: 
Jei bažnyčiai, 
gird, neduosi, 
Amžių amžiaisc

pekloj žūsi...

|);ini|o| nei 
blikoiuii šu
rmulį nepu-

Mes reikalaujame, kad 
butų sustabdytas davimas 
specialių' teisių streiklau- 
žoms ir autdtižavimas speci
alių policistų, kaip dabar 
kad esti streiku metu. Kad 

4^

policijos galia butų vyriau
siai pavartojama ginti dar
bo žmonių teises streikuoti, 
pikietuoti, dalinti literatūrą 
ir laikyti susirinkimus strei
ko reikalais.

Mes reikalaujame, kad bu
tų įsteigti nemokamieji mu- 
nicipaliai darbo prirodymo 
biurai įvairiose miesto daly
se, papildant esamuosius va
lstijos biurus ir užimant vie-

kunigėliai 
vis dar šneka. 
Kad iik's, žmonės 
tam sutverti.
I )vkaduoni us

Darbininkai, dirbantieji į 
vairiuose miesto departa 
mentuose, turi but pamasi 
narni organizuoties, kad ji( 
galėtu turėti balso regulia 
vi m c 
m u

vienam
Ir nepaė- 

liudininkų ne- 
ai, brolyti, nė 
pats vyskupas 

mo-

vybių.
Kad miestas įsteigtų mu

nicipal į banką, kur butų lai
komi' visi miesto pinigai, o 
taipgi saugiai užlaikomi p- 
taipgi saugiai užlaikomi pi
nigai ir šiaip žmonių paside-

Kad šiai]) mes ir priešingi 
išleidimui bondų municipa- 
liams tikslams, bet jeigu to
kie bondai leidžiami, tai jie 
turėtų but kainomis ne dau
giau kai]) po $100.00, ir par
davinėjami tiesiai žmonėms, 
o ne banku sindikatams.

Socialistų partija neelgė- 
tauja balsų. Ji nestato savo 
kandidatų kaipo individua
liai gerų žmonių, bet kaipo 
d a r b i n i n k ų klesos pa r t i j o s 
atstovus. Ji sako balsuoto
jams, kad remianties atski
rais žmonėmis nieko gero 
negalima atsiekti. Reikšmės 
turi tik parti ja.

viena taryba su proporcio- 
nale partijų reprezentacija, 
balsuotojų kontroliuojama 
pagalba iniciativos, referen
dumo ir atšaukimo teisių; 
kad miestas turėtų teisių už
siimti visa is p rod u k c i j os, 
transportacijos ir susižino
jimo dalykias taip, kad jis 
galėtų, kaip galint greičiau, 
paimti visuomenės nuosavy
bėn visas visuomenės tarna-

šaukimą aldermanų iš tar
nybos.

Transportacija
įsteigimas gerų, dailių ir 

sveikų namų musų miesto 
darbo žmonėms taip ankštai 
rišasi su gerai intaisyta ir 
prideramai operuojama pla-

B u čys pasi bu či a vo 
Makausku. O kaikurie 

buvo manę, kad Bučio lupos 
švaresnės.

Gyvenimo brangumas
Kad sumažinus vargą, pa

gimdytą visuotinu kainų pa
kilimu gyvenamoms reik
menims, mes reikalaujame:
Pirma—kad miestas įsteig

tų įvairiose miesto dalyse u- 
zurminio ir smulkmeninio 
pardavimo įstaigas. Jos tu
ri but įsteigtos tokiose vie
tose, kad butų galima apsi
eiti be bereikalingo vežioji
mo iš vietos j vietą, ir kad 
žmonės turėtų ankštesnį su
sisiekimą su farmeriais ir 
kitais valgomųjų daiktų 
produkuotojais.

Antra — Miestas turi už
siimti parupinimu anglių ir 
malkų, ledų, pieno ir kitų 
reikalingiausiųjų daiktų ir 
pardavinėti žmonėms tokio
mis pigiomis kainomis, kad 
butų galima padengti tik tų 
daiktų pagaminimo ir par 
skirstymo išlaidas.

Gazas, Telefonai ir Elektros 
šviesa.

Bašytojy ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Bedaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros puses, 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 
Juir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

klausimo, darbininkams yra 
vienas s va r b i a u šių j ų.

Vienintelis kelias gauti 
tokią transportacijos siste
mą, kuri tarnautų visuome
nės labui, o ne privatinių 
žmonių pelnui, tai paimant 
ją visuomenės nuoasvybėn.

T o d e 1 m e s re i k a 1 a u j ame,

Vaistai ir kiti ligoniui rei 
kalingi daiktai turi but svei 
katos departamento parda 
vinėjami tiesiai 
kad tokiu budu 
vaistų brangumą, 
mą ir suktybes.

Mes reikalaujame, kai 
sveikatos departamentas pa 
vartotų visus geriausius, ko 
kie tik žinomi, metodus nai 
k in imu i diftei 
kitų užkrečiamųjų ir limpa- 
nčiųjų ligų.

Visiems žmonėms turi but 
dykai duodamą daktariškas 
patarimas ir gydymas.

Mes reikalaujame, kad bu
tų kuoaštriausiai pavartoja
mi įstatymai prieš pirkliavi- 
ma moterimis nemoraliams 
tikslams.

Mes reikalaujame, kad 
butų įsteigtos municipalės 
skalbyklos ir operuojamos 
be jokio pelno^ įdąntp auklė-, 
jus švarumą ir paėmus iš 
namų tokios rūšies darbą, 
kurio atlikimas namie už
krauna didelę sunkenybę 
ant pačių ir motinų, o be to 
dar yra labai' nemalonus ir 
nesveikas visai šeimynai.

Gyvenamųjų namų klau 
simas.

Minios Chicagos darbinin
kų priverstos gyventi lūšno
se ir taip vadinamuose tene- 
mentuose, kur visados stoka 
saulės šviesos ir oro, o todėl 
tokie gyvenimai yra didžiau
si židiniai džiovos ir kitu li-

murai! Jie taip stiprina 
savo apielinkėje socializmo 
ipamatus, kad visoje Chica
go je apie juos nieko negir
dėt. Bet užtai kada jų “ge- 
riausis partijos ir principų 
žinovas” pafiksina rezoliu- 
šen, tai net viskas braška.

žmonių švietimas
Darbininku klesos vai v

kams išplėštos mokyklų lan
kymo teisės.
stančiais gena
mažens

butų nemažiau kaip vienas 
mokytojas kiekvienai dvide
šimčiai vaiku.

Kad visi vaikai butų aprū
pinami be užmokesčio kny
gomis ir kitais mokykloj rei
kalingais daiktais, o taipgi 
tinkamu maistu ir drapano
mis dykai; tai turi but'tei
sės dalykas, ir vedamas taip, 
kad tie, kur tatai gauna, ne
būtų išskiriami nuo kitų.

Kad visi vaikai gautų tin
kamos mediciniškos ir dan
tų sveikatos priežiūros.

Kad viešųjų mokyklų tro
bos butų pavartojamos kai
po centrai visuomeniam ir 
politiniam veiklumui tų a- 
pielinkių žmonių, kuriose jos 
randasi.

Mes esame priešingi viso
kiam skyrimui visuomenės 

t'

pinigų kareiviškam lavini
mui vaikų mokyklose.

Pramogos daržai
Mes reikalaujame paplati

nimo musu visuomenių i)ar-
i- c- L

kų ir pramogos daržų siste
mos, ypatingai reikalaujam, 
kad butų įsteigta daugiau 
nedidelių parkų ir pramo
gos daržų tirštai gyvenamo
siose miesto dalyse.

Visuomeniai darbai ir 
miesto darbininkai

I c k u s: -— Nu, musų kuni
gas gali visas nuodėmės iškra
tyt iš prasikaltėlio.

V y t i s: — Musų kunigas 
moka 'latiniškai skaityt.

— Nu, jis nemoka 
musų kunigas mo- 
i. Ir musų kuni- 

i vištą papjauti, o jūsų

Žaibai yra toks daiktas, kur 
trenkia. Bei yra išėmimų. 
Biilenl. esama lokiu žaibų, kur 
riaumoja. Pavvzdziui. Žaibas

Mes reikalaujame munici- 
palės nuosavybės visų gazo 
įstaigų, elektros šviesos ir 
jiegos ir telefonų sistemos 
mieste. Municipals gazo į- 
staiga gulėtų duoti gazo žmo 
nėms už mažiau kaip po pen
kiasdešimt centų už tūksta
ntį pėdų ir vis dar turėti di
delio pelno, o elektrai kainos 
mažiems vartotojams galė
tų but sumažintos iki pu
siau.

daug didžiųjų problemų, si 
kuriomis susitinka dabai 
Chicagos miestas, negali but 
išrištos vien tik municipaliu 
veiklumu. Kai-kurios tu c 
problemų išrišti tegalima 
tik pagalba valstijos, valsty-

riau
čiunas organizuoja 
universitetą”, negu 
sai agituoja už 
nūs 
“universitetais 
met, kai “siek.

Požeminiai keliai yra ne 
kas daugiau, kaip didelis pa
vojus keliaujančiųjų žmonių 
ir tarnautojų sveikatai.

Musų gatvekariai ir viršu- 
tinieji keliai gali but lengvai 
išplėtoti daug geriau, ne 
kaip jie dabar yra.

Mes, todėl, protestuojame 
prieš visokius pienus išplėto
ti požeminius kelius, kol dar 
nėra pilnai išplėtota susinė
simų sistema žemės pavir
šiu. | Mes reikalaujame, kad

Mes reikalaujame, kad miestas patsai statytų svei- 
butų suvienodinta prekių | ištaigingų ir patogių gy- 
gabenimo tarnyba gariniais 
traukiniais.

Mes reikalaujame aštuo- 
nių valandų darbo dienos vi
siems miesto komunikacijos 
darbininkams.

Tema: Kas mokytesnis: lietu 
vių kunigas, ai' žydų?

Debatuoja: V y t i s ir Ic 
k u s.

kad metodologas išėjo iš 
Draugo lindynės, aš maniau, 
kad jis ir Pandoros dėžutę išsi
nešė su savim. Pasirodo, kad 
ne: jis padovanojęs ją savo įpė
diniui profesoriui. Ir lindy 
ne \ėl pr(l\ino biaurvbėmis.
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Mes reikalaujame, kad 
butų sušaukta čarterinė kon 
vencija, kurioj butų nepre- 
zentuojamos visos partijos 
proporcionaliai sulig jų bal
suotojų skaičiumi; tokios 
konvencijos sutaisytasai ča- 
rteris turi but paleistas bal
suotoji! referendumui. Tai
sant tokį čarterį, socialistų 
partija stengsis laimėti mie
stui juoplačiausią savivaldą, 
kad vyriausioji valdomoji ir

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

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

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

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

European countries, 1 year .. $7.00

> Neturėjo katalikas Mant 
vidas bėdos, tai “pavierino’ 
kunigui $50.00... Bet aš ži
nau dar vieną didesnę bėdą 
Viena katalikė moteris Chi 
cagoje “pavierino 
klebonui $700.00. 
mė kvitos ir 
turėjo. Tai 
advokatai, nė 
nieko negelbėjo. Verks 
terėlė iki grabo lentoą.

Limai 
gelžkeliai būti] paimti visuo
menės nuosavybėn.

Mes reikalaujame, kad du
rnais teršiantįs miestą gar
vežiai butų pakeisti elektry- 
bės pajiega. Kad pasažieri- 
n ė e: a t v e k a r i ų, v i r šutini ų 

ir gari n iii traukinių 
konsoliduota 

vienon sistemon 
mokestini i, visuoti- 

ėdimu ir pilna iki ga-

C“ HICAGOS Sočia
partija reikalauja 

jkios miesto administrai 
kuri ištik rujų 
žmonėms. Iki 
miesto administi 
navo tik visokios 
plėšailų int 
lėtas turtin 
labiau lobti lėšomis visu 
tų miesto gyventojų, 
vekarių korporacijos, 
kompanijos, telefonų 
panijos, kontraktoriii 
kos, didžiuliai taksų sukčiai 
gembleriai 
trustas visi 
nominavus 
kius miesto 
rie leistų jiem 
šti miesto visuomenę.

Mes sakome, kad atėjo jau 
laikas ,idant musų miesto 
administracija butų pavar
tojama gynimui žmonių, vy
rų ir moterų, kur savo sme
genimis ir raumenimis tve
ria miestų turtus, o nebetar
nautų daugiau įnagiu ištvir- 
kusiems parazitams — poli
tikieriams ir kapitalistams. 
Padoriųjų žmonių, kurie iš- 
tikro naudingą darbą dirba, 
yra nepalyginama didžiuma. 
Tatai nėra nei jokio pamato, 
kad juos 
išgverę ir papei 
nųjų partijų 
Žmonės tokiu miestu 
Milwaukee 
parodė jau, 
sau miesto 
kius, kurie 
yra taipjau 
kad išrinkti tokius, kurie pa
dėtų didžiulėms korporaci
joms apiplėšti žmones. Mes 
galime tą-pat padaryti ir 
Chicagoj, taigi pastatyti 
miesto reikalams vesti tokia 
miesto tarybą ir tokį majo
rą, kurie sugebės pagerinti

4ddress: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III 
—■ ..... -r._:........... . ..................-rrxjr.  .-........ ...

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

teenty savaitėje. Pačiu siunčiant, 
Chicagoje metams $6.110, pusei nie- 
hj $3.50.

Kitur, ne Cihcagoje, melams $5.00
Pusei metų ......................... $3.00
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam .
Kanadoje, metams
Europoje, melams
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Biednam Žaibui nepasise
kė Chicagoje sukelt r-r-revo- 
liuciją vardan “tikrojo in
ternacionalizmo”, todėl jisai 
išsimufino ir per svetingas 
“Kovos” špaltas iškoliojo 
“Naujienas”. Aš jam papa
sakočiau apie vienus paukš
čius ii 
moka su juo argumentuot

mokytojų

Vytis:- Musų kunigas la
bai mokytas; jis ir didžiausiam 
prasižengėliui atleidžia nuodė
mes, o jūsiškis to negali pada

vimas Lietuviu Oienrašlls Amerikoje
&Miia NAUJIENŲ BENDROVE i ne

Kasdien, išskiriant nedėldienius

butu ten didžiuma. Jei- v
s norite daugiau tokių 

u jus norite, 
programas 

butu ivvkintas, rinkite soči- C V t
alistus aldermanais rinki
muose balandžio 3 diena.

(Šioj rink i m n 
demokratai nei 
vo municipaliu 
skelbė. I /, k.i 
kandidatai stovi. ncpasisaKo. isci 
ir be jų pasisakxnio susiprattįsie
ji darbininkai žino, už ka jie sto
vi: už politiška džiaba, paplčšas 
ir tarnavima lobininkij intere
sams. Socialistu įkirti.įa \ ra vie
nų viena partija kuri ilr;r 
atvirai paskelbia savo pro< 
išdėstydama aiškiai savo r< 
vinius ir savo pozi< ij;i sulini 
vienu nuėsto administi 
klausimu, su km i 
tinkami

Dievas davęs 
Žemę ponams 
Dangų, peklą 
gi klebonams. 
Ponams turi 

c 

mes vergauti 
Ir kunigams 
turtu krauli.

visuomenės labui, o ne atski
rti žmonių pelnui; kad pa
naikinus visas apskričio, lo- 
kales ir partijų valdybas ir 
įstaigas vieną municipalės 
administracijos kūną, kurs 
turėtų pilną valdžią ant vi
sos teritorijos.

Mes 
kiems

esame priešingi viso- 
pasistengimams pail- 
a 1 d e r m a n ų t a r n ys t ės 
daugiau kai]) dviem 

metam, dėlto, kad pa ilgi nūs 
terminą aldermanai mažiau 
paisėtų apie žmonių valios 
pildymą. Pailginimui tar
navimo laiko galima butų 

Kė miesto taryboj socialistai pritarti tik tada, jei butų 
aldermanai Kennedy ir Ro- padaryta provizija apie at-

idant jos galėtų
visus mokyklos
kųa

Kad butų jimai padidintas į antdėti , _ ___ _
ičius taiwJk^d|giai, kaip frraht 
: "v?™-



Chicago, Ill

PARMOS

MELROSE PARK, ILL

J. J. STASULANIS
APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE

Nusipirk Mosties
Nepaprastos Naujienos SVIETO DALIS

viską Valstybinė Banka Amerikoje

807-809 W. 35111 SI., kampas S, Halsted Si

Tclefon»s Csnal 17J7

Akušerka
Aldai

Extra Pranešimas$23.50

MA.Ukli

Mokyki

Tel. Canal 64171739 So. Halsted St ISBMBCBITKHEiSt

•'tfarort.

UOS puses, 
iš antros pusi 
jienų” nr. IS,

I i k ros 
Batai 

kad nesu-

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

šiemet turė
siu puikių ir ne 
brangių farmų. 
Taipgi gavėniai 
užstojus gurė
siu daug gero 
i š 1 e i s t o me

si usi u savo Ka 
Vienas viedrul 
kainuoja 75c 
k u 10

ir garsinimui ir darbininku mid 
tinimui 
delko-i>’i

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ-

Sabalus vakarais nuo 7:30 
c Park svetainėj, ant antrų 
Mokytojas p. E. MIRONKO

tai geriausis arklys. Jeigu ka 
pasakydavo, jog jo arklys ak 
las, lai čigonas tuoj sušukdavo 
“O lai, pani, k

Iš tamsios, 1
žadamu rasi u aiškiai L A
lamstai niekas daugiau nerupi

TAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 
Mentholahim Go. Prieš eisiant gult 
ištepk veidų inoseia per kelis vaka
rus, o padarys veidų tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji inostis išima picinius 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės 50c ir $1. Pinigus ga
lit siųst ir stampoms.

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

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

1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

Neimokek jokų piningų už bile Rakandus

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

Pradėk taupyt šiandien dėdamas pinigus į CI- 
K. Tas suteiks jums visišką 
už jūsų pinigus. Ši banka y- 

ra po priežiūra Illinois Valstijos Valdžios, kuri už
tikrina visiška saugoma jos depozitoriams.

Taffetas 
merginų 
jurei vio

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, III

Telefonas Yards 1546. ; .•

Turiu geriausi patyrimą perdirb
ti Iš seno, prasto smūiko [ naują 

geriausių balsų, ir pasidaro 
^brangios vertes smuikas, 
įfcsū praktikavęs 37 metus 

5 tą darbą.
3240 SO. HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737. 
CHICAGO, ILL.

N EI N M O K eK PIN 1G l,J !
Suglaudžiamas DAVENPORTS $26.75 

.šie Davenports sutaupo vielų ir sudaro 
parankių lova. Hfmai tikro ųžuolo, ap
mušti Boyal skūra—

procentą į metus už jūsų taupomus pinigus 
Pradėk taupyti šiandien.

KAPITALS IR PERVIRŠIS $750,000.00. TURTAS VIRŠ

Knygoms dėti $15.75 
Turi ilidclj rašoma stalų 
nkygoms sudėti skyrių. K 
turkampiai pjaulo ųžuolo

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

Skaitytojų 
Balsai.

Užlaikau vaistus iš viso svieto. 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ir Europos daktarų. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už jų gerumų. 
Užlaikau visokias lietuviškas

svaru c.

Tokiu viedru- 
C-

(vienam “case”) — 
Viedrai po 60 svarų 

1 Medus koriuose, 
v i s a s k e i s a s—21 s k r y n u t ės, 
$100.

Reikalai! ja n tie m s pasiunčiu 
k rasa arba per expresų.
A. K A R T ANA S, 

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

Tel. Drover 8448.

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau
w y o 0 H y y o g 0 A W Visai Publikai Akyse

Kurie norite lurėti paveikslus trečio, antro ir 
pirmo "Naujienų’’ metinių sukaktuvių apvaikŠ- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir Žemaitės pasitikime 
vakaro (Chicago]), ir žinomojo musų raščjo — 
dramaturgo B r. Vargšo, kreipkitės antrašu:

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

Dieg
ti tr ė nose 
veikntos.

aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 
Salutaras, Regulaatria, del moterų, 
gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
amagu viskas. Per 6 mėnesius aK 

ebegaliu pažint ir palikau 
KaL 

gauti geresniuose saliunuo- 
kur negali gaut, kreipkis 1;

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.
... Užlaikau įvairius muzika- 
liSkus instrumentus — naujus 
dirbu ir senus taisau.

Kas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų? 
Salutaras Bitteris. Afi per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. A A kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių 
liai suimdavo po krutinę, Šonuose ir 
Niekur aA negavau pagalbos del savo s 
Bet kada 
ten’s ir 
pradėjau 
pasidarė 
savo paveikslų 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria 
na $1.00. Galim 
se ir nptiekose, o

Parinklimu Naujos Pavas;
3 d. suteikiant jums progi 

jums ;il 
laikoma musu

Jie Įgyjama tiktai pačėdumu, taupymu 
gali išnešti pirmyn vaisius del pasigėrėjimo

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

Mes mokame

NEINMOKĖK PINIGU-
Seklyčios Setas

—3 šmotų seklyčios setas, Kolo- 
niališko piešimo, ketvirtainiai 
pjaustyto ųžuolo arba riešuto me
džio, apmuštas juoda ispaniška

NEINMOKĖK PI N Ui U!
Pardavimas Važiuojamų Stovynių 

Puikios važiuojamosios stovynes 
nemiręs. Viso plienines 
vieno šmoto ir gvarantuoti 
links arba nesuluš—

£ PROGA

Siutai Poirel įstrižai 
rainuoti arba viso vil
nonio poplino puikia
usios ypatybės, pui
kiai išsiuvinėti užpa- 
kalvio ir šalvse. lūn-

šioj mokykloj galima mokyt 
Smuiko, Piano, Mandolinos, 
to ir 1.1.

Mokiniams instrument ui 
lygomis.

Mokinama: Kol vergo ir 
iki 10 vai. Mark While Sųua 
.lubų.

tirtos prūsine) 
Metelionio iš vii 
r I,. Liuterono

iiics Slailės bus rodoma ant gyvų modi lių musu languosi' I larninke, l\< 
pamatyt tikrai pasek m i ilgus naujus siutus, kotus ir sukuos, kuomet di 
ilnli kiekviena klausima besirišanti su šlaite, kurios jus norite.

oras nekliudys bus laikyta musų languose.

m | ienose 
m Kas blogi m 1- 

vidų tilpo nuims 
(larno žmonėms, nesuprantamu
mis kalbomis. Ar-gi mes nesi- 

nuskrimistais, kada nu
eini dienrašti lietuviu kal- 

randanie prirašyta sveti- 
kalbomis, kuriu mes ne- t 
suprasti, nes neturėjom 

mokintis? Jou mes. 
ui, skaitomi

Pasiūti Siutai $18.75. 
Pasiūti puikaus viso 
vi I noiiio poplino, dide
lis jūreivio kaimelius 
išsiuvi lietais kraštais, 
su diržais žibančios ir 
k va įduotos stailes-— 

$18-75
vėl. 11)00 So. 
l'J-los gatvės, 
•ieninlūte šo

kių Mokyklų. Visi šokiai mokinama 
sulig naujausios mados, angliški ir 
lietuviški. Vaikinas ar mergina ne
mokantis šokti neturi savyje links
mumo; mes gvaranluojanie, kad iš
mokinsime j trumpų laikų šokti. Ne
užmiršk, kad ateis neužilgo vasaros 
laikas. Norėsi nusivežti savo mylimų 
j piknikų, o šokti nemokėdamas, kų 
veiksi, šokiai atsibuna kas panedė- 
lį ir ketvergų. Pradžia 7:15 v. vak. 
lėmyk vieta. Muzika po vadovyste 
T. Bernotavicz. Mokytojas J. K. Ba
belis. Gyvenimo vieta: 1918 S. Dais
ied St., Chicago, III. Tel. (kinai 3922.

Pavasariniai Kotai 
po $22.50. 

žavintis pavasariniai 
modeliai moterų ir nie 
rginų Kolai, ir chud- 
da audeklo, visi vilno
nio arba vilnonio ve
lour, su diržais arba 
žibančiis pasekmės 

S22S0

MUZIKANTAMS f 
Mes atidarėme g 

št o rų ir sykiu V 
’ dirbtuvę. Z

M e s dirbame W 
naujas koncerti- J 

F i nas ir sutaisome w 
visokius muzika; T 

Z liškus instrumentus. Taipgi 
g mainom naujas ant senų ir— J 
g kam nereikalingos-—atperkamo 
II ir naujas parduodame už pri- j 
t einamas kainas.
g J. BURBULAS ir .L NIUKAS ? S 753 — 32 st., antros durjs nuo 

Halsted st., Chicago, Ill. J,

Puikios Taffeta
Suknios po $19.75 

Moterų ir Merginų su 
kriės, sunkios TalTet; 
nauju jūreivio kulnie 
riimi ir Georgette

$19.75 pire modeliai —

$2500

kuriuos jus pirksite pas Klein Bros.
šis pažymėtinas paaukavimas reiškia — jus galite ateiti čia ir pirkti čia visus rakandus, kurių 

reikalaujate tie jokio įmokėjimo.

Moterų ir Merginų pu
ikus pavasariniai ko
lai, gero viso vilnonio 
poplino arba vilno
nio velour. Dideli jū
reivio kalnieriai su 
apdangalu arba šilku. 
Su diržais arba žiban
čios stailes—

$15-00

S Telephone Humboldt 127a M

S M. SAHUD M. D. |
P HenBH Gydyt* 1«»f lr ChlrwrM**.
jj Specialistai! Moteriškų, Vyrllkia ir Vai- 3 
C kiMkų, taipgi Chroniškų Ufra. S 
Į» OFISAS: 167» Milwaukee Ave., S 
M Kampas North Ave., Kambary** X00.
įį VALANDOS: 8:80 iki 10 iiiyfo;
8 1:80 iki K ir 7 :80 iki 9 vakare. įS

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
Žolės nuo visokių blogumu.

P. J. BALTRENAS, PROF.

Chicago, III

ipsisvi.esti, kad 
mus išnaudoti visoki 

makleriai, pardaviliodami dan- 
gti ir pragara. O čia Ivu Ivčia

Pirmnl inę suvo 
Lit'l. Liuteroną 
rėjos palaipinti 
rikonu laikrašt c 
užmokėti m-ra

tą pasakyti.
Rodos, jau užtektu to "reli

gion aIvertisemenI"; nes laikra
štis yra leidžiamas platinimui 
apAvietos, o ne mulkinimui dar
bininkų. Bel Lied. Liut., atra
dęs progos, savo biznio gynimui

Lietinis Liuteronas giriasi, 
kad jis parašysiąs tokiu dalyku, 
kokiu iki šiol nebuvo lietuviu < c
laikraščiuose. tšlikro, lai pir
mas atsilikimas: kad darbinin
kiško dienraščio špallos butų 
kuosos apgynimui lokiu daiktu, 
kaip biblijos ‘‘neklaidingumas.” 
Jog šiandie kiekvienas maž
daug protaujantis darbininkas 
žino, ko verta toji “neklaidin
goji biblija: jog ji (J)ib.) nė 
daugiau, nė mažiau, kaip lik į- 
rankis išnaudojimui mažiau 
protaujančių darbininkų. B(4 
L. L., nerausdamas siuto ja. kai
po geriausi lavora. Ingiai kaip

I ’hune 
Gco. M. (Jieriiaucko 
Union Avė. ir kampas
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Light & Coke 
Co m p any

Wabash 6000

kontroliuoti per Miesto Tarybą

1553 Milwaukee Ave., Arti North Ave

prie Cht- 
po jos at* 
nuo laikai

no išvystymui strytkarių tarnystės sistemos
Pienas, kuri manoma įvykinti sulig siū

lomojo biliaus, nustato aiškiai judėjimą 
begiu šešetos metų $90,000,000, per ką Mie
sto Strytkarių išnašumas pasididintų 150%. 
Jis taipgi nustato, kad vėliaus butų indėta 
mažiausiai $275,000,000, kad butų padirbta 
ir intaisyta dauginus negu 200 mylių viršu
tinių ir požeminių linijų ir dauginus 500 my
lių gatvinių linijų.Apvogė Sidenum Woolen Co, 

I 130 S. Ihdsted si. Visokiu dai € 
ktu išnešiu už $ 1,000.

Arba atsilankyk 
į musii artimiau

si Sankrovos 
Skyrių.

WALTER F. SOMMBM 
ADVOKATAS 

BJECTOB BUILDIN«

Tt W. M*btm BL, Betai M 
Ohlcaro. m.

non* Central «ltt tr CMt

TAS tai buvo tas Allen Bilius?
Tai buvo bilius, Įneštas dvidešimts metų 

atgal, kuriame nustatyta, kad strytkarių o- 
peravimo teisė (franchise) ant penkių de
šimtų metų turėtų būti suteikta be leidimo 
žmonėms balsuoti šiame klausime.

Allen Bilius NENUSTATĖ, kad Mies-

gauti kokių-nors dalį Kompanijos uždarbio. 
Allen Bilius NEDAVĖ Miestui galios re

guliuoti ar kontroliuoti strytkarių tarnys
tę publikai.

.Jis nustatė, kad butų suteikta penkių- 
dešimtų metų operavimo teisė, be jokio 
n u s t a t y m o miesto a p s i s a u g o- 
j i m u i.

ŠTAI TAS IR BUVO ALLEN BILIUS.

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., Loomla Ir 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketvertais ir 
Sukatomis iki 8:30 vai. vakare.

kaip tik pasirodyti: ve kas uaš’ 
ir kas “mano"; “kaip jus drįsta 
te sakyti, jog tai negeras"., 
Kada skaitai tamstos, L. Liūte

Puikiausia ir geriausia mokyki 
mo ir designing, vyrų 

PASEKMINIU

NEDUOKIT apsigauti tiems, kurie rė
kauja apie “Allen Biliu.” Jie nori lai

kyti ‘‘Traction klausimą” atdarą ant visada. 
Jie yra ,kaip humbugiškas daktaras, kuris 
neduoda pacientui pagyti, nes jam apsimo
ka ligonį laikyti ligotu.

Mes pritariame atviram apkalbėjimui 
šito klausimo. Jeigu jus turite geresni pie
ną, negu tas, kuris pasiūlyta, tai mums bus 
smagu aptarti jį su jumis. Parašykit mums. 
Mes esame prisirengę duoti tikrą atidžią to
kiems patarimams, kuriuos rimti Chicagos 
gyventojai nori suteikti.

Kaipo pilietis, jus turite teisę išreikšti 
savo nuomonę. Taigi apkalbėkim tai šiose 
špaltose. Prisiųskite savo kritiką apie Mie
sto pieną, vis vien kad ir aštriausią. Išreiš- 
kit savo mintis, ar jus sutinkate su Mesto 
Komisijos pienu* ar ne.

CHICAGOS miestas per savo locną 
“Traction ir Subway” komisiją per

statė pieną išvystymui greito susinešimo si
stemų, kuris atsakytų žmonių reikalams.

Šio pieno priešininkai turi vieną svar
biausi “argumentą” prieš tai.

Tas “argumentas”—tai Allen Bilius.
Kuomet tik patariama suteikti privile

giją, kuri leistų išvystyt pieną, perstatytą 
per Miesto expertus, tai sensacijų pedlioriai 
spiegia “Aleno Bilius!” Jų tikslu yra palai
kyti traction problemą begyvuojant, kaipo 
politišką klausimą, kad sirgdinti žmones 
dar per dvidešimts metų, kaip jau sirgdino

Advokat
3359 Warren avė., bandė misi 
nuodyti Heed holelyj. Driežas 
lis ~ nepasisekusi meile. Dak 
tarai mano

įsai yra ketvirtas svarsty- AL;Aon.M I " Mus^ sekamas svarstymas
mas Traction Klausimo vlllCflgO dUilčlCC LllWS parodys tolimesnes praktiš

kas puses.

ButaiHnn receptu* nh didžinuain ntyda, 
Nežiūrint, nr tie receptai Lietuvon ar 
Anie r i ko n daktarų. Tai vienatinė lie

tu vi ika aptleka Bostone ir Maoachu- 
setts valstijoj. Gyduolių Ra lit jraut ko
kios tik paHHuiyj yra vartojamom. Ga
lit reikalaut per laišku*, o ai prhių- 
aiu per expresu.

K. Šidlauskis
Aptiekoriua ir savi įlinkai 

SOUTH BOSTON, MASS.

Anuj ienų 
ik biblijos 
savo tikę i i-

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus galite juos turėti. Kiekvienai 

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

pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyard^

Vyrišku Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant niša- 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augŠČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo I1.MI 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedfiliomis Ir va
karais.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKOS 
KUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpt-* 
mo formų siūti naminius dalkn 
tus iirbn Djui iluhis. Diplomat 
kiekvienam, kurs Išsimoldm^ 
Valandos dieną arba va karsta 
del jūsų parankamo. Ui 
išmokiname ju» sint viaolduM 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGB8U 

2336 W. Madison g. Wettem

bai man patinka jo biblijos kri 
tika.” “Jis kritikuoja biblij: 
jos neskaitęs, nesuprasdamas ii 
ąbelnai, nežinodama 
parašyta.“ Taip ;

koj propozicijoj bile kokį tikrą pana
šumą į Allen Bilių? Sulyginkit abudu biliu 
ir pasidarykit sau savo nuosavų nusprendi.

Politikieriai ir sensacojų pedlioriai, ku
rie kalba apie “Traction Baronus” ir “Allen 
Bilių,” atsargiai paslepia geras puses to pie
no, kurį rekomenduoja Miesto komisija.

Ar Chicagos gyventojai nori išrišti 
“Traction klausimą,” ar atpenč, jie geidžia, 
kad jis ir vėl per dvidešimts metų butų var
totas kaipo politiškas fut-ball?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)
Dalykas sulyginimui tem
peratūros Žiemos ii’ Pava
sario laiku.
Į minutę parodo pasekmes 
ir galima užsukti į sekundų. 
Sueėdyja sveikatų, ūpų, lai
kų ir pinigus.
Didesni šiltis tojai didesniem 
reikalavimam.

Ruimui 1102-904 Nation*] L!f« BMbfc* 
2V Ho. L* SbIU BL, Ohio***, KB. 

']'•). Control Atd*r»: UtMH
įlinko, kotvoryo ir aubatoo v*k*r*li Ml 
ft iki 8 vol. vakaro, po nnnurftn 
JIM M1LWAUKKB AVI, CklMMMt Bh 

Tol. Huabolit M.

Jus. Uaselv, poli 
Hutas nuo tarnyste 

is’mo italams

Amerikos Uetuviy Mokykla
Mokina

vienas, o mes 
Kosime kitokių 

priemonių savo išsiliuosavinmi 
iš išnaudotojų nagų, l okių ge
radarių, kurie tik biblijoj mato 
išganymą, mums nei
na bažnyčių pristatyt 
lieta kraujo del apgynimo viso 
kių tikėjimų; gana prisikrovi 
turtų iš darbininkų prakaito vi 
šoki Dievo žodžio “skelbėjai" 
kaip kad ir L- Liuteronas. Ga 
na visokių senoviškų prietarų 
Laikas darbininkams susipras 
ti: vietoje statyti bažnyčias ii 
kunigams klebonijas, darbiniu 
kai privalo statvti mokvklas ii

ga? Bibliją tik tas “aiškiai" 
supranta, kas iš jos daro biznį. 
Taip sako darbo žmonių mul
kintojai. Ir loki ponai: šalin iš 
darbininkų tarp 
Liuterone, neturi 
dingėsnio suteikti 
skaitytojams, kaip 
“neklaidingumą" 
mo garsinimą, 
sėdėk sau ramiai 
vo bibliją pats

Anglų kalbos <5 i
Lietuvių kalbos g
Aritmetikos 
Knygvedystės g
Stenografijos g
Typewriting . *
Pirklybos teisių Q 
Abelnos historijos g 
Suv. Valst. historijos * 
Geografijos Q
Pilietystės g
Politinės ekonomijos S 
Dailarašystčs Q

£ Mokinimo Valandos:
D Nuo 8 ryte iki 5 vai. po piet^. * 
g Vakare nuo 7:30 iki 9:30 2
g 3360 Emerald Aye. Chicago.

SCHIFF and COMPANY STATE BANK 
TVIRTA BANKA VAKARŲ PUSĖJ.

12tK STDEET ARTI HALSTED ST., CHICAGO

OABAsiūlomąjį bilių, sulig kurio platesnis 
transportacijos pienas, rekamenduotas per 
miesto “Traction and Subway” Komisiją, 
turi but padarytas pasekmingu.

Siulomasai bilius skiriasi nuo Allen Bi
liaus šiame:
1 ma—Jis duoda Miestui teise atnirkti bile

Chicago j e. mokina kirpi- 
r m o lenj drabužių.
MOK INTAI VISUR

Musų sistema ir ypatiškas mo
kinimas padarys jus žinovu į tru
mpų laikų.

Mes turime didžiausius ir ge- 
riaus kirpimo-designing ir siuvi
mo skvrius, kur mes suteikiame 
praktiškų patyrimų kuomet jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvinio skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklų bi
le laiku —■ dienų ir vakarais ir 
gauti spe(Gališkai pigių kainų lai
ke šio mėnesio.

Petrenos daromos 
mierų — bile stailės 
iš bile madų knygos

Diplomai duodami mokiniams. 
master dp:signtng SCIIOOI

J. I'\ Kasnicka, principalas.
! 116-417 Prieš Citv Hali.

jiesKoti, Kaip sau lygių, o ne- 
dumia mums akiu. I no mes c
juos priversim!' lįsti į anglių 
kasyklas. O kada padirbęs ke
letą menesių kartu su darbinin
kais, tada išgaruos iš jų smege-

y f iei
t MUZIKOS MOKYKLA. | 

mokinu mišrus vyrų, mo- I
X terų ir vaikų chorus. DUODU |
I privatHkas lekcijas dainavi- 1 

mo, piano, smuikus, vargonų | 
jf ir mandolinų. J

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

t 613-616 Teutonic Building, 179 W. Washington St
I CHICAGO, ILL.

I O I O I O ! 010*01010 |

Bunkos, jirikluusancios 
cages Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykj j metus, Clearing Hou**! 
revizoriai nuodugniai ištiria sav0 
bankų slovj ir būdų jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, boB-< 
dai, morlgagci ir kitos apsaugos per- 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygog 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos ver-* 
te gali but knygose parodyta. Abejo* 
tina tvarka arba atsargumas, yrw 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nusto
ja savo Clearing House teisių, 
yra ženklas, jos abejotino stovio.

Tiktai tvirčiausius ir saugiausios 
bankus gali Imt Clearing House na
riais.

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

nesubankrutijo., Reikalui esant,, 
Clearing House bankus ateina vie
na kitai su pagclba.

The American State Bank prikiša- 
su prie Chicagos Clearing House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi jos 
teisėmi ir išduoda penkias pilnas at
skaitas j metus.

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

Pinigai sudėti šiotje bankoje yra 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aukso 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortga
ges Bolidus po $160.00 ir $500.00.

Šis bankas yra atsakančiausis Lie
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir Lenklš-

ležinkelio klerkams ir lt.
Paskola ant algos padaroma į ft 

minutes.
Paskola ant rakandų — i 2 va

landas.
Mes taipgi suteikiame paskolg 

ant pianų, sankrovos j rengimų, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome kų jus turite arba k< 
jus uždedate, mes norim darodyi 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus 
turite veikli su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN

Pirk farnitj didžiausioje Amerikos Lietuviu Farmerių Kolonijoj, ku
rk) mes apjzy vendinom su 3S0 lietuvių farmerių, turinčių pirmeiviškas 
Ūkiškas Draugystes, parapiją ir lietuvį kunigą. Kolonija randasi geriau
sioj ir lietuviams apsigyventi tinkamiausioj vietoj Amerikoj. Musų mie
ste Scottville, Mich. geriausi farmeriški turgus sūriais, sviestu ii- tt. 
Produktų kenavimo fabrikai, javams malti malūnai ir visos vigados. Lan
kai lygus, yra daug upelių, ežeių, gelžkelių, mokyklų ir žvyravotų kelių. 
Vanduo tyras, oras sveikas ; žeme su moliu, su juodžemiu ir molis su juo
džemiu maišyta, derlingiausios rųšies, tinkama visokiems javams, dar- 
žomėms, sodams, pievoms ir ganykloms. Gyvenantis šioj kolonijoj anglai, 
matydami, kad lietuviai ją užvaldys, pradėjo kraustyties kitur, Mes to 
tik ir laukėm, kad jie paliktų savo puikias ukes mums, kurias galėsime 
apgyvendinti lietiniais. Mes iš anglų suemėm keletą šimtų geriausių 
farmų mažų ir didelių su budinkais, sodais, ariamais laukais ir nedirb
ta žeme. Parduodam farmas, gyvulius, ūkiškąsias mašinas. Viską duo
dame ant lengvų išmokėjimų. Nelaikyk pinigus bankoj, nepirk mieste na
mo; miesto gy\entoja ms artinas didelis pavojus sumišimas, bedarbe ir 
badas. Skubinkis pirk farmą musų kolonijoj; kol darbai eina, tol for
mos pigios, kada darbai sustos, liks daug žmonių be darbo, tada ir for
mos pabrongs. Pirk forma šįmet ir busi ponas ir laimingesnis negu biz
nierius. Farmeriams nereiks eit į karę. Juo maistas brangsta, tuo far- 
meriams geriau pralobt. Naudokis laime, kol nevėlu. Rašyk tuoj, įdek už 
4c stamp:) ir. gausi farmų katalogą ir lietuvių Kolonijos žemlapj. Adresas-

A NTON K IE DIS
Peoples State Bank Bldg., Scottville, Mich.

klausius viso 
cų prietaru skelbė 
pačiam tyrinėti ii 

žiūrėti: kas gerai, o kas ne. ( 
tam, kuris sako, kad ims dar 
bininkai nesuprantame, kai| 
vesti savo reikalu 
me, jog jam nei 
musų. Tegul ji

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

Kodėl užinteresuotieji agitatoriai rodo Alien Biliaus dvasiu baidyklę, o ignoruoja pra
ktiškus patarimus Traction pieno, rekomenduoto per Miesto Komisijonierius

4 ta—Jis duoda žmonėms teisę balsuoti ant B bile ordinanso ,perleisto sulyg biliaus.
Skirtumas tarp Alien Biliaus ir siūlo

mojo biliaus yra tai}) didelis, kaip skirtu
mas tarp tamsos ir šviesos.

nų biblijos neklaidingumas ir 
gerumas ir jie užgiedos kitokią 
giesmelę apie bibliją..

Butu labai man malonu, kad c
L. Liuteronas nepasirodytų 
daugiau su savo pasigyrimais 
“Naujienų" špaltose.

K TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA U
S LIETUVIŠKA M

ŠI VALSTYBINĖ BANKA 
aukauja saugumą ir patar
navimą; paremta 25 metų patyrimu.

Jus turite dėti pas mus

HA5TERM$5Y5TEn i
į' Aprūpink Save Aprūpink 

Savo Ateiti
| Kiekvienas gali aprūpinti savo ateitį įsigydams | 
| nuosavią ūkę (farmą). Turėdamas savo farmą ne- | 
? reikės bijoties blogų laikų, bedarbių. Dabar geriau- j 
| sias laikas pirkti ūkę. !
t Aš turiu pardavimui geriausias ukes, išdirbtas, * 
į su trobomis ir su visais intaisymais; taipgi ir neiš- I 
I dirbtas, Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose. J
i Pirkti galima labai lengvomis išlygomis, su mažais j 
1 pinigais. Taipgi parduodu namus ir lotus Chica- .
ii goję; išmainau į farmas, arba farmas į namus. 1
i Reikalaudami platesnių žinių kreipkitės ypatiš-
i kai arba laišku.

1
3 Tel. Canal 2118

M I If ’*’■Dr. «• L Yuska
Gydytojas ir Chirurgas S3

o-cia—JIS nustato, kad Miestas gali atpirki 
ir kontroliuot prapertę per pavartoji



VYRAIŽINIOS

maršuFRRENCI.JOS DUODA

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi

DYKAI
CHIOAOO tlUNOU

mažu

1827-29 Blue Island Av

Telephone Yard® SOM

Or JL L EPSTEIN
GVDYTOJASirCHIHIlGAS

12 pietų,

Vyrai ir MotersNemokėk man

JONIKAITIS

Didžiausia 
žiausia 5

American \ ichool 
ot Languages

ir Era 
veiks.

A.m«rlkdtilVMi 
MflkykU

SpecIaHstas moteriškei 
vyriškų Ir vaikų ligų

Valandos: 9 ryto iki 8 Vai. vakaro 
Nedeliomis: 9 ryto iki piety.

Mano ofisas arti 18-tos 
gatvės ant banko.

DR
MEDIKAS IR CHIRURGAS

Dr. M.Stupnicki
1109 So. Morgan SU CM<w®. 
VALANDOS: nuo « iki 11 li
pyto, nuo B iki 1 vakare.

6137 So. Halsted St. 
1968-70 Milwaukee Ave

DR.C. R. LAYTON TAIGI NELEISK $1.00 STOVfcTl 
TARPE JUS IR SVEIKATOS 

------ATEIK------ 
PASITEIRAUK

Tiems, kurie gali pribūti t musų m*- 
vnkarines k lesąs. Mokinn- 

Klesose irgi turi- 
1 pradžiamoksliu 

Daugiau *uprantanti*M*

Laiškus ndresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chtcag*. ML

iu TELEPHONE YARDS 2721 X

Prieš lošimą 
jus 2 orcbes 
Iros maršai.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatof 

Paprastomis dienomis pirmas f lomi 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 82-ra GATV*.

♦ 3337 So. Morgan St., Chicago )
M >1 Kerte 88-čio PI. ir Morgan St. 4

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

Dr. J. lift Pai ng 
Vyru Chroniškos lig**-

Ofioti Ir Gyvenimai) t
8000 S. Halsted St., kamp 16 st
Ofisą* ntdarnu iki 10 vai. ryto, 1—I 
po piet ir vakarai*.

Telephone Drover 4974

PIRMA NEOU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Amt DtutryP Lentų Rėmų Hr Stoginio Popleros

CARR BROS. WRECKING CO.
3003 3030 S. Halsted St., Chicago, III

Aš duodu kainas už 
patarnavimą 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. Nedčliom ir Šve
ntadieniais nuo 8 ryto 
iki 12 po piety.

LAIŠKAI Į LIETUVA.
į Lietuvą galima siųsti 
juos surašyti vokiškai.

nuro

Pulaskio svetainėje
Kam. 18 Si. ir Ashland a

8E So. Dearborn St., Crilly Building.
antras augštas, kambarys 208-209.

Elektrišku Diaarnoza ir Gydymai 
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo

Vandonota Mcdcga Slaptom Ligom
2221 S. KEDZIE AVĖ., 

Netoli 22-ros gtv.

EVESKIO MS 
“nsMOKYKIA

Čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradinės 
ligi augSčiausIai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augfit 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politic. 
Ekonomijos, Knygvedyst€s,DailiaraSčio, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL if 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.HaJsted. St.,Chic<$p

DR. I. W. HODGENS
Kampas Dearborn ir Monroe Sts., Chicago 
VALANDOS.’ 0 ryto iki 8 vakaro. Utarninkais ir ketvergis nuo 9 ryto iki 
5 vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 1

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai

\ jflht Gyvenimas yra tuščias
\JEja kuomet pranyksta re-

® J gėjimas.
'mHS/yr Mes vartojame page- 

rintą Ophthalmometer 
Ypatinga (loma atkrei- 

oĮ piama į vaikus.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 0 vakar*; uiaANlte- 
(nis nuo 10 iki 12 dieną.

4849 S. ASHLAND A VU.. kampa* 47 Ki.

Užsisen ėjusios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra mano spcci- 
ališkumas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytų pacientų.
Visiems viena kaina.

.John I'. Miller ir jo puti, 5316 
š. Troy. sužeisti kolizijoj dviejų 
i u lomobiliu.

Tel. Drover 700

Dr. C. Z. Vežei is
LtETUVYS DEKTISTft

t almi don: nuo ® ryto Iki $ vw> 
Nedčllomin ^agal antarim

4712 So- Ashland A v®.
arti 47-ftos Gaivas,

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 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 kitokiu* elektros 
prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110 
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st 

ValAndo»: 8—9 ryte, tiktai.

žino apie 
teisingai aiškinu. iTrmoje sa
vo misijoj iškultojo socialistus 
bemoksliais, tamsumus ir kito
kiais, bet kalbėdamas kovo (j d.

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtuvę, Dirba visokių stukų daiktus. Jėi 
nori gauti Štukų katalogą, pnsiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309, HOLBROOK, MASS.

bet reikia
Vokiškai laiškus parašo 

<lo, kaip juos išsiųsti M. 
nienė, 751 W. 32nd Street, Chicago, 
III. Kreipkitės vakarais nuo 5 iki 8 
valandai.

pripažįsta 
I jo ša 1 i 11 i n - 

kai, girdi, norį paimti visas pra- 
monijos šakas į darbininkų ran
kas, nes esą 'dabar viskas gerai 
surūdyta ir darbininkai gerai 

žmoniškai nra-

KORE8PONDENCIJINI8 SKYRIUS.— Kiekvienai gali llmokt! 
ANGLIŠKAI labai greitai. savo namuose iš lekcijų nutaisytų 
ypač tarn tikslui, šis kursas yra labai paranKUs kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan- 
kyties 1 mokyklų ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame gražiai iliustruotų, hu daugeliu paaiškinimų KATA.LOGA 
DYKAI. Rašyk laiškų tuojaus; indėk dvi markes prisiuntimul 
KATALOGO.
KLE8Ų SKYRIUS
Ryklų ypatiškai, turime dienines 
mo daugiau valandų negu kitos mokyklos 
me atskirų kursų, sutaisytų musų pačių 
greitam išmokinimui Anglų kalbos 
turimo GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius. 

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

Po priėmimo cgzanlinacijos, jei ji 
nevisai užganėdina jus, nemokėki! man 
nū cento. Visai nėra nė skausmo nū 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do nenaturališką stovį, ir visai praša
lina visą spėliojimo darbą. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų kūno, jus neturė-

Burvs rinktiniu vyruku, sula v C V l
natizuotų žmonelių, sučiupo ko
kį tai jaunų vaikinų ir pradejt 
jį vilkti lauk. Prie durų “pa 
švente“ kumštimis. Paskui iš 
stūmė lauk.

Išvydus tų “procesijų“ kimi 
gelio veidas pasidarė linksmas 
Girdi, veizėkite — monke ve

Visiems patariame ap
sirūpint su tikietais, nes 

s ė d y n ės n u m er i uo t os.

Ht HM Glaser
Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan St., kertė 22 at. 
Chicago, Hl.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyrišku Ir Vaiki 

Taipgi Chronišką Liga 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards (187

sų, socialistai nebile kokie tam 
šuoliai, ale ir visai mokyti vyrai 
Tolinus aiškino socializmo prin 
cipiis. Tas metodologijos di 
socializmo mol

\lberl Be torso n 
Win. Crowley prisipažino 
Ivvavę apiplėšime 13 žmonių.

Dr- Povalas Žilvitis 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Habited HtroeL 
Tel. Drover 7179 

išryto ;
6— 9 vakar*, 
i. Union Av* 
537.

Valandos: 1—3 po pietų; 7—9 vale

VALANDOS: 9—11
2 5 po pietų; i

GYVENIMAS: 3341 So
Tel. Yards I

Sime tų sunkų jung 
mes išnaudoti netik 
tams, bet ir tiems 
niams, tamsybės apaštalams 
kuriuos atstovauja kunigas Ma 
liauskas, 
daktaras

gaus (tusia. Del jeigu žmogaus 
protas vadinasi dūšia 
Maliausku, išeina, kat žmogus 
netekęs proto netenka ir dūšios. 
Arba vėl maži kūdikiai, netu-

fciomis dienomis Visu šventu v t
parapijos bažnyčioje atsibuvo 
metodologijos dr. Maliausko 
misijos. Nedėlioj, kovo I d. bu
vo pirma misija (arba, kaip jie 
ten vadina, konferencija), kur 
jis prirodinėjo buvimų Dievo. 
Antra misija buvo kovo 5 d. 
Tema .... ar žmogus
beždžione

Kurie sergate, kenčiate ir nusimi
nę, pasinaudokit šia didele auka. Tik
tai trumpam aikui aš suteiksiu X-Ray 
ir daktarišką examinaciją už $1.(W, 
daug expertu ima nuo $5.00 iki $10.00. 
Jus nebusite priversti gydytis. Aš duo
du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
moterei šioje apielinkėje progą Žinoti, 
ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau 
daug metų patyrimo pasekmingo gydyt
ino pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir 
pustės kliūtis, reumatizmą, dusulį, 
kraujo ir odos ligas, katarą, akių> au
sų, nosies ir gerklės, chroniškų ir ner
viškų ligų ypatingai pasekmingas pil
vo kliūtyse, taipgi privatiškų vyrų ir 
moterų ligų.

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

DR. I. W. HODGENS, 
Ištikimas Specialistas,

Aitrių ir Chroniškų Vyriškų Lirų.

Užnuodijimas Kraujo

Phon*: Yard* 4117

Dr. LR. Blumenthal

durbininkus užsimovę ant akių 
kaukę, kad tie ramiai sau ken
tėtų. Broliai darbininkai, kol 
mes klausysim tų mulkintojų, 
tamsos

jis nepripažįsta. Kati žmogus 
paeitų iš žemesnių organizmų, 
bet ir neprirodė iš kur jis atsira
do, tik tiek pasakė, kad. ihrdi.

«I*1£U jus esat* nusiminę, del to, kad 
jus esate neišgydyti kur nors, Jus 
esat užkviesti pasitart str Dr. Hodgen* 
apie bile ligą, silpnumą arba pnva- 
tiškų negalę. Ateik del draugiško ar
ba ištikimo pasikalbėjimo. Ta* jums 
nieko nekainuos. Jo dvidešimt* metą 
patyrimas gydyme sergančių, silpnų, 
liguistų vyrų, yra užtikrinimu, kad 
jus busite pasekmingai išgydytas.

Jeigu jus peržengėte gamtos įstaty
mus, jus neturite mąstyti apie vedi
mų 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 ypatingų veikmę kraujo gydymui, gyduolių. Jos veikia tie
siai ant kraujo celių, panaikina nuodus ir sugrąžina vidurinius organus j normališ- 
kų stovj.

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

• j* • TURINTI SMEGENŲ SUIRUTE,Silpni, nervuoti vyrai kenčianti nuo neprotingumo, pa
baudų nuo nenuosaikumo ir užgavimo, pamatysite, kaip greit tikra gyduolė tikroje 
vietoje ir laike atliks darbų. Prašalins nustojimų energijos, ambicijos in stiprumo, 
sustiprins ir sušvelnins svarbiausius organus, priklausančius Žmonišku m 1. 
ItlVcfn DifclAe IR REUMATOS KLIŪTIS ant visader L’gyL fcia j llJKkSllLjj i llSIvS 80 dienų, jeigu nėra kitų susdėjimų. šlM l’gos slste- 
matiškai ir gatavai pasiduoda kraujų darančiom ir kraujų valančioje g/duol«nas. 
A lirrn UŽNUODINTOS IR SUTINĘ gilės, gauna fctUleną ati-ASllOS IltZOSj dų ir yra pastovinčiai išgydomos i keletą <6erų. Šios 

ligos, jeigu nesulaikius, pasieks neišgydomą susidėjimų. Pi Uingam Žodžic pakanka. 
ATEIK DEL PASIKALBĖJIMO UŽDYKA.

Dr. Hodgen’s pilnai {rengta laboratorija ir X-Ray egzf ninacija ištirs ir paro
dys tikrų stovj vidurinių organų. Nėra spėliojimų. Dykai ; l-Ray rgzaminaclj*.

Metodos išmėgintos, priskirtos ir pagerintos, kaipo geri usios gydymui ligų ir 
silpnumų ypatingai del vyrų. Jus gydydamies pas jj pamat kite jj ypatiškai ir |- 
gysite naudų jo daug metų patyrimo. Jus žinote su kuo j s turite reikalą. Pi
giausia mokestis. Sutvarkyta pigiausia mokestis. DIDŽIAUSI kS IR GERIAUSIAS 
INRENGIMAS OFISO IR LABORATORIJOS aprūpinimui 914 arba pagerinto 60d. 
Jus galite turėti “Paslėptų plėgą” ir to nežinoti. Visi ligų apsireiškimai greitai 
panaikinami. Neatidėliok. Ateik šiandien.

$6.25 Du dideli 
g^Specialiai

Ketverge, kovo 8, kunigo Ma 
liausko laikomose čia “konfe 
rcncijose“. apie 10 valandą va 
karo ivvko muštynės - - bažnv

Išliko gaisras l’,dv. tune 
I aimber (’.o. Betgi greit [įasisc 
kė užeesvli. Nuostoliu mažai.

nereiKato vargšas ir slepiasi p< 
altorium, nes žino, kad negalė 
atsakyti į klausimus, o bažn\ 
čioje visiems burna uždaryta 
tik jis vienas gali kalbėli, .h'i 
jju reikalas yra, tai pasiklaus! 

:u. l’larninke kalbc 
jo apie socializmą. Nors ji Korespondentas užbaigia ša

šo aprašymą šiais žodžiais:
“Iki šiol aš buvau katalikas ir 

bažnyčios pasekėjas. Bet lokis 
paniekinimas, tokis pajuokimas 
Die vo namu atvėrė man akis.L ,
Parėjęs iš tu “konferencijų“ 

m užmigti visą naktį, 
supratau, jog* kunigams 

rupi ne žmonių gorovė, bet mul
kinimas jų. Mikolas'Grazis

Specialistas ir jo vėliausios Eur. metodos
Jei kiti negali išgydyti, ateikit* paa 

mane. Mano prietaisai, Radio-Scop* Rag- 
gi-X ir pilno {rengimo Bacterio logiška la- 
boratorija ir Kraujo Egaaminacija ati
dengia man jūsų tikrų ligą ir Jei ai ap- 
siimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrų specialistų ir ne prie imituotojų, 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokių jus ligų turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

I>R C H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevaterj. Kambarys 122. 
Pries 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 piety.

gyvena, lai matote, kaip doros 
mokytojai žiuri į darbininkus. 
Nestebėtina, jis sotus, šiltai pra
gyvena, jis negirdi alkįanų dar
bininkų balso, kuris šiandie 
Įniks nuo laiko atsikartoja: 
“duokite mums duonos.”

Vietoj, kad surengus protes
to suisrinkimą prieš nesvietiš
ką pabrangimą maisto ir kito-

<n-j.00 X-Ray EXAMINACIJA
JL šis specialis paaukavimas tiktai trumpam laikui.

kuomet jus galite įsigyti vien lik už 
dalelę paprastą išlaidy. , Ateikite tuo
jaus pirm negu šis specialis paaukavi- 
mas užsibaigs — ir leiskit X-Ray pasa
kyti tikrą teisybę apie priežastį jąsą 
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau
lyje del jąs žinoti, ir jys taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, suraski! tikrą
ją savo negales priežastį, ir sutaupyki
te. galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačią gyvastį.
Sis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jus sergate ir norite greitai pasveikt 
atsinešldl šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X-Ray ir daktariškos cgzaminacijos už $1.00. ,

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS.

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

Plienine lova 2-colių tęsiant} si pastovai, sun 
kus {kamšai ir skersai lazdos, ši lova \ ra pa
daryta pilnos micros ir nu- 
dirbta baltai arba Vei nis X
Martin, didelis bargenas p() V vefcdVr

Į "
’ ’ .....n i į į

t ■' ; I 1 >!

Gero I ikro ąžuolo krėslas žibančiai nudirb
tas ir tvirtais šulais. Tikros m
skliros sėdyne, puikiai pri- ; /į O
kimštas, specialiai po .... Nr ♦ •*
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Rašykite Mums Del Kataliogų 
Lietuviškų Rekordų
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Chicago, Ill

Pranešimai
PASINAUDOKITI

PARSIDUODA

ARBATACOCOA

12d<

Randai

Pardavimui

Reikalavimai

onus

Dr. W. YUSZKIEWIQZ

BRIGHTON BARK

leiskite

Pajieškojimai

TURIU paaukauti $165 seklyčios

ROSELAND

DAKTARAS
Spsclallstss Iš

Chicago, Ill

1*71
2054
1041 
1510 
*8*0

1«44 
1880 
*812 
1217
1882 
1818

geram 
Estate 
$50.00

Tau skauda akys, 
skaitant raides susibėga j krūvi, *>**«
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimu akių, 
tau skauda akys skaitant arba aiavaal, laakarl K

G«rlw**rt»
Banke*, *uly- 
rink *u bent 
tokia,

WEST SIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.

W. Madison St.
W. Madison St.

ĮGARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ix 
po 30c

W. Ohleato Av. 
Bhi4 Islani Av. 
W. Nortfc Av.
S. H«Mted St 
8. Heated *L 
W. 4Xth BL

Frllmnlau- 
lia, Gvaran- 
tuota, vertfie 
Oe partidue 

la po....

110*
SOUTH BIDE 

*0*2 Wentworth 
*427 B. Babted 
472* B. Ashland

NORTE BDMI 
40* W. DivWkrit 
720 W. North AW 
*840 Lincoln Av< 
1244 Lin cola AW 
*41* N. OUrh

MITINGAS.
d. po pietų. Pil

1657 Blue Is

automobilius 
mados arba 

vasarinio—7

GeriaUeloe 
rųll**, lOo ve 
ten, parei- 
iuoda ui ..

WISSIG, 
seno krajaus

PARSIDUODA saliunas tarp dvie
ju blokų, Frank Semichrost, 
1721 String St., Chicago, 111

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

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

Mes tveriame čia naują 
Lietuvą.
SANBORN COMPANY, 

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

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

mine, Robey St. ir Waren avė 
kalbės žurnalistas S. K. Katei ii 
fe iš Londono. Jo kalbos te

LIET. SOC. JANUOMENĖS 
LYGOS NARIAMS.

Draugai, kurie esate apsieu

REIKALAUJAMA 
siuvamų m 
moterų, f 
kęsti s. ---- - .
rytų į Singer Sewing Machine Ągen 
cy, 1835 So. Halsted St., ;Chicago<

platesniu žinių .kreipkitės į
ERNIS Ė *

3108 Wallace .{t

Po koncerto bus 
risis pagarsėjęs risti- 

Bance- 
r dau-

tmai England in Devolution.
Be to, Ratcliffe kalbės South 

•Side People's Forume, Oakland 
Blvd. ir Langley ave, I val. po 
pietų.

PAS! RANDAVO.! A didelis namas 
po numeriu 1533 So. Marshfield ave. 
Geras del atidarymo kriaučių šapus 
arba kitokiam bizniui. Lietuvių ir 
lenkų apgyventa. Kreipkitės pas:

Pilipavičia,
1535 S. Marshfield Ave., Chicago, Ill.

Prirenka visiem* tinkamu* akinimų arMNEb 
nuaja ir patarimu* duoda lykaL
781-88 Milwaukee Ave^ arti Chicare Ava. *«4| 
lubo*. VALANDOS’ Nuo 8 iiryto iki vaha* 
rul. Nadillomia nuo • iiryto iki > pa |ri4*ą<

TaL Haymarkat 24*4.I
 PIRK SAU visas Plumbavojl- T 

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

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO.,

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

Kalbama lietuviškai. i

■ kausimus nuo roję, kosėjimą, r*rkl*> 
negalėjo jus iijtydyli, ateikit* 41* *r 

i. Praktikuoja per daugeli metų ir i*o4* 
Patarimas dykai.
,3: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakar*. Nedaliomis iki 11

— Z, kampu 19-to* gat., viriu) Bankoa. TaL C**al *>A

KENOSHA, WIS.
LSS. 58-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas Įvyks nedėlioj, 
-kovo 11 d., 10 vai. ryto. Vieta 
— 317 Maplewood avi1. Visi 
nariai privalote atsilankyti su
sirinkimam K. Paukštis.

line). N.> i \\ . oorit pi 
kite \ i sos choristes su 
likit. Kurios panūdo

popiety, Liberty Hall’ėj 
tave. kampas 39 pi., Dr. 
_žis skaitys paskaitą.

REIKALAUJAMĄ molderių; gerų, 
prie varstoto arba spaudimo ; 20 
nuošimtis pridetlaiha prie reguliares 
nuo šmotų dirbamos kainos.

Missouri Malleable Iron Co., 
East St. Louis, Bl.

Mūrinis ant tri
Banda $50 ant mė- 

pabudavotas. Kaina

^PASARGA.—Draugijų praneši mus 
skelbiame be užmokėsiies. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va
karo, laiškeliu arba telefonu. Pri- 
ikioti tų pačių dienų, kada spausdi- 
auunas dienraštis, nebegali but įdėti. 
—“Naujienų” adm.)

PARSIDUODA saliunas greitu lai 
ku už pigią kainų geroj vietoj. Biz 
uis gerai išdirbtas. Pardavimo prie 
Žastis sužinosit pas savininką.
3001 So. Emerald Ave., Chicago, Ill

prie 3-jų galviu ka- 
Visa 

proc. 
Savinin-

mašinistų 
medum i ko 
m oi duriu 
dažų dirbtuvėj 
prie Gordon lyderio 
skardžiaus

Pajieškau Juozapo Knapkio, Kauno 
gub. Raseinių pav, Sartininkų val
sčiaus, žygaičių parapijos, Draude- 
nių kaimo. Priminus gyveno Union 
Mills, Wash, paskiau Seattle1 .Wash. 
Jis pats tegul atsišaukia arba kas jį 
žinote, malonėkite pranešti jo adre
są. Antanas Dvylis,
1)03 W. 351h St., ‘Chicago, HE

svarstymui. Taipgi nepamirš 
kit naujų draugų atsivesti.

J. Missius, Sek r.

MOKYKITĖS
Mechaniškos Dentisteri jos — $25.00 
iki $75 į savaitę; čiela mokykla me
chaniškos dentisterijos Amerikoje; 
pa.sekmiogiausia mokinimo sistema; 
mokinama pavieniui; iš knygų ne
mokinama; išmokinama i 3 ir 6 me
nesius, žiūrint kaip lanko mokyklų; 
dienomis ar vakarais; lengvos sąly
gos, augščiausi paliudijimai. Setas 
(tautų neturtingiems žmonėms pa
daroma pigiai. Rašykite del speci
alu) katalogo 28: National School of 
Mechanical Dentistry. 506 So. Wa
bash ave., Chicago, Ill.

HIRRISBURGIEČIŲ ATYDAI.
LSS. 187 kuopos mėnesinis

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 11 m«t 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Jų«ų 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
A RI vi Bpecinliitaa
TĖMYKIT MANO UžRASA.

1801 fSOLFFH ASHLAND AVE.
Kampa* J84oa Kalvei Ant Plati’* Aptiekoa 2 rai a ai 
Valandoa: nuo w ryto iki g va. Nedaliomis nuo g roto iki 12 g

Tel. Canal 5335.

PARSIDUODA keptuvė (Bakery) 
pigiai, netoli nuo Chieagos, lietuviu 
apgyvento] vietoj. Biznis labai ge
rai išdirbtas per daugelį metų. Atsi
šaukite pas Waite)' Babich, 105 N. 
Clark SI., Boom 301, Chicago.

Phone Randolph 1017.

sieins dykai.
Mockus.

Gerbiamieji ir gerbiamosios 
jums bus svarbiausia išgirsti, 
ka kun. Maliauskas neaiškino €
jums savo konforeneijoj.

Kviečia Komitetas.

PARSIDUODA saliunas geroje vie
toje, netoli Crane Co. dirbtuvės. 
Priežastis pardavimo — savininko 
nesveikata. Gal kas norite mainyti 
ant namo. Atsišaukite: 4201) So. Kc- 
dzie av. Chicago. Tel. McKinley 1617

PASINAUDOKITE 
Parsiduoda labai pigiai 
pinis lotas ant lOtos ir 
kampas, vienas blokas 
ave. Pardavimo priežastis 
įlinkas perka namą.

A. Lawrcnei 
1811 S. Union St.,

Pajieškau —.
tetos K. Skrepkunas ir Pranciškaus, 
Antano, Onos ir Karusės, paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio pav., Pakruo- 
jaus valsčiaus, Klovainių miestelio, 
5 metai kaip Amerikoje. Turiu sva
rbų reikalų. Meldžiu jų pačių ar 
kas žinote pranešti antrašų. Aš pa
einu iš šiaduvos miestelio.

Solomeja Trumpukė, 
005 Market St., De-Kalb, III.

PARS!Dl’ODA krautuvė saldainių, 
iee cream, cigarų, tabako ir 11, labai 
pigiai, arti mokyklos. Biznis gerai 
išdirbtas. Del informacijų kreipki
tės pas: Alex Andriulis,
631 W. 18th St, Chicago, Ill.

' dirbti po vi- 
icia mokestis 
eram žmogui.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison BL. Chicago. III.

;ul uer;i pru- 
opoucutu bus 
t'lo profeso-

PARSIDCODA saliunas prie did( 
lės dirbtuvės ir ne brangiai, nes s; 
vininkas išvažiuoja ant savo ūkė: 
Atsišaukite: 2301 AV 25 Si. Chicag(

PASl R ANDA VO.I A švarus kamba- 
•ys dviem vaikinams su valgiu arba 
)e valgio. Telefonas, maudynė, prie 

2 karu linijų. Tel. Drover 8812. 
E)38 So. Wallace SI. C.hieago. 111.

RE1KALAUJAMI7 — 2-jų siuvėjų 
prie vyriško ir moteriško darbo. 
Atsišaukite greitų laiku.

CHAS. KASEVICII, 
2620 W. 47th St, Chicago.

Pajieškau savo sesers, Onos Cepai- 
čiukės, Kauno gub, Šiaulių pavieto, 
Radviliškio parap, Ilgočių kaimo, 8 
metai Amerikoj; gyveno Baltimore, 
Md. Labai norėčiau su ja susižino
ti. Prašau pranešti kas jų žinote, ar
ba ji pati lai atsišaukia.

Elzbiela čepaičiukė, 
1835 Wabansia Ave, Cliieago, UI.

SPECIAL1S PARGENĄS
PARSI DUODA—-$500 grynais pini

gais, *25 i mėnesį nupirksi keturiu 
flatų namą, nešantį $16 Į mėnesį 
ramios. Lotas 50x150. Arti karų li
nijų ir sankrovų. Kaina $3400.

PHELAN
3802 So. Campbell, arti Archer ave, 
Chicago. Tel. Yards 6539.

Pajieškau Zofijos Aluzaitės Kau 
no gub. Raseinių pav. Gyveno Pie 
ž.ų dvare. Gyveno Hartford, Conn. 
No. 15021 Main St. Ji pati tegul at 
siliepia arba kas 
kilę pranešti jos

Jonas Kasputis, 
903 W 351h St, Chicago

ŠEIMYNIŠKAS VAKARĖLIS.
Jauny Vyry draugiškos Pa.šal- 

j>os kliubas rengia šeimyniška 
•vakarėlį nedėlioję, kovo 11 d., 
'l&ldOvS svetainėj, 3112 So. Ilal- 
-«fced st. Pradžia 4 vai,, po piety, 
ittinetame vakarėlyje dainuos

PARSIDUODA 2908 W. 381h PI. 
Kaina $3150, 3 fialai, 1—1 kamba
rių, ir 2 — po 5 kambarius fialai; 
loilelas, maudynė ir gezas ir 3 sky
rių skalbyklos bačkos. Randa $36 
j mėnesį, $4.50 įmokėti, likusius te
gul randauninkai moka už namą. 
Del sąlygų klausk savininko arba 
Plummer, 8125 So. Halstcd St.

LSS. 137 kuoi jos mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, ko
vo 11 (L, 10:30 vai. ryto, “Auš
ros" mokykloje, 10900 Michi
gan ave.

mojo kambario stalų ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

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

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kcdzie Ave. 

Chicago. HL

PARSIDUODA pigiai groserne ii 
bučernč. Greitu laiku atsišaukite: 

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

LIKTUVIfiKAS AKIŲ GYDYTOJA*
Km turi skaudančia* <arba silpna* aHa, H 
galvo* skaudėjimą, atailankykita pa* MMJM

Dr. W. Yuszkiewicz
1165 Milwaukee Ar*.

Valandos) Nuo 9 ryto iki * vakar*.
Nadėliomi* nuo V ryto iki 1 po pi«U|.

Mark White Square salėj. Bus 
skaitomos lekcijos iš abclnosios 
ir iš Lietuvos istorijų.

Kviečiami' jaunuomenę skait
lingai lankytis. Inžanga veltui.

12 AKRŲ FARM A
su trobomis, žeme išdirbta, ant gra
žios upes kranto, pustrečios mylios 
nuo Michigan City, Ind. Lengvos iš
lygos. Taipgi LABAI PIGIAI PARSI
DUODA NAMAS 4 PAGYVENIMŲ, 
nešąs JO dolerių raudos į mėnesį. 
Kaina tiktai .^2700. Apylinkė lietuvių 
apgyventa. Kreipkitės tuojaus:

F. KIBORT
613-616 Teutonic Bldg, 179 AV. Wash
ington st, Chicago, III.

PAJIEŠKAU DARBO į mašinšapę. 
Dirbu ant screw mašinos. Kam rei
kalingas toks darbininkas arba kas 
žinote, kur gauti tokį darbų, malo
nėkite man pranešti.
J. K, 903 W. 35th SI, Chicago, Ill.

PUIKIOJE VIETOJE PARS1DUO 
DA ant lengvi! išlygų 200 
mes, Wisconsin valstijoj, 
buvau pirkęs su liksiu 
SANATORIUM. Lietuvoje 
naikino mano tikrų brolių 
namus — likosi didelės

Re i 1< a! a u j a (I a r I)i n i n k y.
stijos nemokamas Darbo Biuras 
reik liauja daug darbininkų

Chicago j e ir kitur.
'alslijos nemokamas Darbo Biu-
, 521- So. Dearborn SI.. Chicago.

PIGIAI NAMELIS.
537 West 32nd gal. 6 kambarių 

mūrinis namelis; toiletas ir gesas vi
duj; Pėdų lotus; asphaltu ištaisy
ta gatvė; išmokėta; kaina vos $2,000, 
galima susitaikyti išmokėjimą. Del

FfcĖriEt,
Chicago, Ill.

-'.Wkii-Jįr aMaw

ANT PANDOS dailus kambarys 
su valgiu ar be valgio. Atsišaukit( 
tuojaus. Vana, elektra ir kiti paran- 
kumai šlubai. Aut antrų lubų. Neto
li Cicero, taipgi netoli nuo Seai> 
Roebuck Co., 815 So Kalmar Ave..

PRANEŠIMAS.
LSJL. 1-mos kuopos 

mos susirinkimas atsibus 
lioj, kovo 11 d., 10 vai

Taipjau daugelio darbininkų ne a 
matininkų kitokiems darbams.

Išvažiavimui iš Chieagos reikalin 
ga daugelio darbininkų prie įvairių 
į vairiausių darbų j fabrikus ir dirb 
hives. 'Taipjau ūkio darbams.

Vaikų skyriuje reikalaujama dau 
gybės vaikų visokio amžiaus, be m 
jaunesniu kaip I I mėli), dirbti leng 
vesniu darbų dirbtuvėse, ofisuose 
pasiimi mojimui, mokinties Įvairių a

MASINIS
Ryto, 2:L5 

sen Auditoriumi1, 
land avu. netoli 18 
masinis susirinkimas.

Bus kalbos ir muzika. Tai’) 
kitko kalbės Wm. Rodriquez

PARDAVĖJŲ DOMAI!
Reikalaujama 25 gerų vyrų parda 

vinėti lotu lietuviams. Vartojama au 
toniobiliai. Gera propozicija tei 
singiems žmonėms ir ateitis 
darbininkui. Patyrimas Real 
nereikalingas. Galit uždirbti 
į savaitę. Atsišaukite: 
Wm. D. Mudock and Co.
La Salle Street, nuo 3:30 po pietų 
iki 5:30 vai. vak. Klauskite

PARSIDUODA ARBA IŠSIMAINO 
I flatų mūrinis namas arti 33-čios ir 
Archer Ave ir Wood gatv. 1 toile- 
tai, gazas, elektra, cementiniai lakai, 
naujas stogas, puikus stovis. Ren- 
dos soOI.Ot); mažais grynais pinigais 
mokėjimas, arba išmokėtas namelis 
išsimaino kaipo pirmas išmokėji
mas. likusi 5'A> pi'oe. pelno. Lotas 
25x150 pėdu. McDonmdl, savinink. 
2630 W. 381h St., telefonas McKin
ley 35 13. Atdara tl ryto iki !) vaka 
ro kasdien ir nedėliomis.

D r. Ramser
AKIU 8PKCIALISTA*

PARSIDUODA 6005 Lafayette ave. 
2-jų flatų 5 ii' 6 kambarių namas su 
mandyne, gazu ir barne užpą 
Paranki vieta- 
rų. Elevatoris ir gatvekariai. 
suma mokamos ramios virš 12 
ant kainos mokamos 
kas po šiuo numeriu 
6007 Lafayette Ave,

MOTERĮ; SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginu įvairiems da
rbams dirbtuvėse, skalbs klosi', namu 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

PARSIDUODA 
dynių, vėliausios 
ma mainyti ant 
niu. Kreipkitės:

L Stankaitis.
821 W. 31 Sir., Chi(

'Tel. Drover 1789.

PARSIDUODA pigiai greitu laiku 
visos mašinos ir įrankiai del taisy
mo čcverykų ii' keletos baksų nau
jų čeverykų taipgi ir Fordo auto
mobilius nevėliaus kaip iki kovo 1.5 
-tos dienos.
2723 W. Madison

PABĖGĖLIS Jonas Z.uikas, And
rioniškio valse, Plikiškių viensėdžio, 
pajieško Petronės švogerio, Anykš
čių parapijos, Murela vienkiemio. 
Taipgi brolėnų ir žlobiškicčių ir vi
sų mano' draugų. Meldžiu atsišau
kti šiuo adresu:— Ivan Žukas, 
gor. Samara, Samarskoi Tribicnoi 
zavod, Masterskoi No. 2—3776.

Russia. 
4918 Baring ave, E. Chicago, Ind.

Tanias Šeštakauskas,

$500 GRYNAIS pinigais, likusius 
lengvais išmokėjimais nupirksi pui
kų keturių fialų mūrinį namą, po 
keturis kambarius kiekvienas. Ma
udynė kiekviename flatc. Visi phim- 
bavojįmai baltai paliavoti. Augštas 
bcizmentas. Rcndos už $50.00 į mė
nesį. Kaina $5600. Parnell ave, ar
ti 32-ros gatvės, šis yra tikras bar- 
genas. Geriau pamatyk jį pirma de
gu bus parduotas, šios rūšies pigu
mai ilgai nesitęsia.

JOHN E. KUBES 
632 W. 31st Street, Chicago.

PARSIDl ODA rašomoji mašina 
(Typewriter) galinti rašyti trijose 
kalbose, nauja kainavo Š105.00, par
duosiu už š 10.00. Mašina \ ra labai 
geram stovvje ir mažai vartota. At
sišaukite' ypališkai ar laišku.

Joseph Yusbkewitz, 
8(l3 W. Madison St., Chicago, 111.

nuo Areliui 
savi - 

Kreipkitės:

TMI). 28 I 
r;i del karės c
\ iu naudai. \ aKaras c.
vo 1 1 d., Mi'ldažio 
(l)i'l platesniu 
apgarsinimą).

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, ufcnuodijim* kraujo, Tl*r- 
ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje ‘ 
skaudėjimą ir paslaptingas lipas. Jeigu kiti negalėjo jus jodyti 
persitikrinkite, jis jums gali padaryti 
tūkstančius ligonių. ]"‘ - • *

OFISO VALANDOS: i 
1900 BLUE ISLAND AVE

PARSIDUODA vienas iš dviejy 
bizniu: farma ar saliunas. Už labai 
pigi;) kainą. Farma randasi India
na valstijoj, pusantros mylios nuo 
stoties. Tikietas iš Chieagos kaš* 
luoja *1.611, dubelis kelias. 40 akrų, 
16 akrų dirbamos. Taipgi namas ir 
barnu, J pumpos, skiepas ir dau
giau kitokių Įrankių. Saliunas ran
dasi West Pulhnane. Pirkti galima 
su namu ar be namo. Norintieji 
plačiau žinoti 
adresu. Le< 
1200(1 Emerald 
Illinois.

Stllep I J.) M, ĮVYKS pt 
su pnveiksluis iš ukiuinl 
nimo.

Inžamm visiems dvka

vo 11 d., 2 vai. po piety, St. Lit- 
vinavičiaus svetainėj, Dorrisvi- 
lle, III. Visi draugai teiksities

L Kampinis mūrinis namas, 3 au 
kšlii. Garu apšildytas. Naujas. Ran 
da $2,100.00 ant metų. Apačioj — 
drugštoris. Kaina $15,000. C------ -
pirkti turint $2,500.00.

2. Mūrinis namas
Apačioje—grosernė. 
niui. Parduos su 
černe. Bargenas.

3. Naujas namas, 
jų pagyvenimų 
nėšio. Puikiai 
$7.000.

4. Didelis medinis namas ant dvie
jų pag.\ veninių. Vanos. Randa $25 
ant mėnesio. Kaina $1,700. Didelis 
bargenas.

'Turimi' ant pardavimo daugelį na
mų. lotų ir farmų.

j’arupiname paskolas an 
ir antru mortgičių.

A. PETRATIS & CO
751 W 35la gatvė. Kampas Halsted 
gatvės. ('Jiieago, Illinois.

EAST ( HK’AtiO, IND.
LDLI). 70 kuopos mėnesinis 

susirinkimus ivvks kovo 12 d..

PARSIDUODA —meal markei, pi
giai; puikiai įrengta; kampas; pigi 
randa, su fialų. Geras, grynais pi
nigais mokamas biznis. Pardavimo 
priežastis—šeimyna serga.
3001 Wallace Str, Chicago.

REIKALAUJAME pastovaus žmo 
gaus, kuris gali važiuoti Fordo Del 
karu ir išvežioti alų 
są likierių mimą, 
ir pastovus darbas 
Ateikite tuojaus pas

II. B. Silverman, 
.‘>322 So. Halsted St, Chicago

Jkauskaite, P. J 
Jakutis, broliai Sarpali 
'^iano skambins (solo) 
Mtilanauskas 
iistynes 
kas šanipijonas Juoz 
-vičius (kliubo narys) 
gi aus gerų drutuolių risis, ro 
to bus užkandžiai. Įžanga kliu
bo nariams 75c. porai; svečiams 
— $1.00 vienam ar porai.

J. V. D. ir P. Kliubas.

GERA PROGA
PAILSI DUODA labai pigiai nami

niai rakandai 1 kambariams ir visi 
gyvenimui reikalingi 
paskui inio mažmožio.

K. Jamonta
18 It) So. Halsted SI..

SLSI)A. I Apskričio 
Ta rvbos susi rinkinius 
baloj, ko\ o 11) d, 8 v: 
Ruda\ iriaus svetainėj, 93G \V 

,‘lord Str. Visi dirigentai ir dele 
galai bukite laiku. 'Taipgi diri 
genttj melsčiau, jei jus lurili 
nauju dainų, lai aIsineškite.

Valdyba.

Draugai pasistengkite atsilan
kyti laiku, nes mes turime daug 
svarbių reikalų aps varsty ui.
Taipgi tie draugai, kurie norė
tų prisirašyti prie LSS. 137-tos 
kuopos esate kviečiami susirin- 
kiman. Organizatorius. 8220 Vinccn„cs

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti ckIvoh skaud€jim<,
Jeigu nuolatos Tau ašaroi krinta Ii akli,
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu 
Jeigu

Pajieškau savo brolių: Vadavo ii 
Juozapo K lyčių, paeina iš Kauno 
Vilkmergės pavieto, Vidiškų parap 
Pirinau gyveno Painesdale, Mieli, c 
dabar rodos 
apie juos žinote malonėkite pranešt 
arba jie patįs lai atsišaukia.

Ūsorius 
Ave

rrick teatre ivvks debatai. I)i k *
batu tema: “Is life worth li\ 4.
ing?” Clarence S. Darrow, vii

akrų že- 
Tą \'ietą 
uždėjimo 
kare iš- 

ir seserų 
šeimynos, 

lodei reikalinga urna pinigiška pa- 
gelba likusiems nariams šeimy
nų. Parduosiu už pusę kainos, 

Dr. Graičmias
Norintii'ji pirkti malonėkite kreip

ties tiesiai laišku ar asmeniškai se
kančiu antrašu:

W'm. Fr. Kibort—room 613, 
17!) W. Washington St., Chicago, 111.

įvyks L8JE. 1-mos Kuopi 
karas. Scenoj statoma “/ 
žudžiai.” Pasikėliau t užu 
grieš muzika.

uopa rengia vaKa 
nukentėjusiu lietu 

ivvks ko € • 
svetainėj 

žiurėl

IBAN KES’ .

G*rIauBlo« 
Smetonos, g»- 
r**nii, negu 
įur ju* k** 

Rauti ..

ANTRI1 ir trečiu mortgage sutei
kiama paskola nuo $100 iki $5000.00 
po 5 ir 6 proc. apmokėjimui taksų, 
užmokėjimui interesų ant jūsų pir
mo mortgage, pageriniinui jųsų nuo
savybes, arba jei jus pirkliaujate ir 
reikalaujate dar daugiau pinigų. 
Greitas ir mandagus patarnavimas, 
teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

5,North La Salle Street, Chicago. 
Li'li'phone Main 4815.

PARSIDUODA saliunas labai ge
ra vieta, seniai lietuvių apgyventas 
miestas ir pleisas. Priežastis—savi
ninkas nori apsigyventi ant ūkės. 
Platesnių žinių klauskite per laišką.

St an lev F.ring,
Box 801, Westville, Ill.

lias įžymiausiu Amerikos aitvo 
katu, da rod i ui 
sines gyventi.




