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Vokietijoj niiibizoojama 
1.000.000 motėm

MILIUKOVAS DINGO.

Miliukovas, nežinia kur 
dingo.

KAPITALISTŲ 
SUOKALBIS.

PASIPELNĖ.

Užsimanė būtinai nužudyti 
darbininkų vadą.

Suvaržys įvažiavimą ateiviu j 
Suv. Valstijas

Nuožmus mūšiai prie Verduno

Austrijos moters reikalauja taikos
DAR 1,000,000 VOKIEČIŲ ipo i įžangą prie busimų 
MOTERŲ f DIRBTUVES. eityj čia mušiu, nes iš vi

BERLINAS, sausio 31. — 
Vok iečių valdžia paskelbė.

vartos i a n t i ag i t a c i ją. 
terš agitatorės važinėk 

irmiestus 
mus, lai 
tuos, k; 
stotu i

•;

fronte ar rezervuose, 
kietijos valdininkai ne

\ ()- 
b(‘- 

mole-

Vokiečiai ištraukia nema
žai kariuomenes iš kitu ka-

Kumunijos, ir siunčia 
/ei durno frontam

u, n('s m an o nra,

senume

jokiomis
priemonėm is.

rų skaitlius bus siu 
zuotas į trumpą laiką.

WASHINGTONAS,

tavo bilių, paliečiantį immi- 
graciją ateivių į šią šalį. Ve
tavo jis jį todėl, kad norima 
uždrausti ivažiavima šion i' c-
šalin ateivių, nemokančių 
rašyti. Wilsonas pamatavo

ksai imigracijos suvaržymas

kos tradicijom, 
žmonės nemoka 
dar nereiškia,

jie neturėjo progos prasisie-

reikalo.
Sumanytojai šuva ržymo 

ateivybės tečiaus nežiūrint

sekamą ketvergą įnešti ats-

NUOŽMUS MŪŠIAI VER 
DUNO FRONTE.

LONDONAS, sausio
Nepaprastai nuožmus mū

šiai siaučia Verduno fronte, 
ypač apie kalvą 301. Vokie
čiai mėgino padaryti tolesnį

ekimo.

I šiuos kruvinus mušius 
Verduno fronte žiūrima ka-

ešpatauja palyginama tyla, 
bet tai, kaip manoma, tyla

Ir vėl franeuzų pulkai ata
kavo vokiečius, kurie atėmė

Ketu-

Francuzai praneša,

Vienok jiems

AUSTRIJOS MOTERS

BERLINAS, sausio 31 — 
Praėjusioj nedėlioj Vienno-

rinkimas, kuriame buvo rei
kalauta kuogreičiausios ta-

1500 BANDITŲ APLEIDO

SAN ANTONIO, sausio 
. — Aplaikyta žinių, kad

AMSTERDAM, sausio 31 
— Turkų parlamentas priė
mė Gregorian išką j į kalaen- 
dorių vietoj Mahometoniš- 
kojo. Turkai nuo šio laiko 
skaitys dienas kaip moder
niškosios Europos tautos.

BERLINAS, sausio 31.— 
Įvairiausios žinios eina pas
kutinėmis dienomis apie ka
detų partijos vadą ir Rusi
jos valstybės durnos atstovą 
M i 1 i u k o vą. I šp r ad žios pas
klydo gandas, kad jisai už
muštas, paskui — kad jis a- 
reštuotas.

Paskutinė tečiau telegra
ma skelbia, kad Miliukovui 
grėsė mirtis arba areštas, 
bet kad jam pavyko pasp
rukti iš Rusijos ir išvažiuo
ti Anglijon. Paskutinę na-

Miliukovas, kaip kalbama, 
praleidęs jau nebe namie, o

PIIILADELPHIJOS RUB
SIUVIV STREIKAS 

PLĖTOJASI.

siuvėjų augr.

nu
mų urmų, būtent bpei 
burgo ir Kirschbamno.

t.

1 davo suorganizuoti.

<AD MAŽIAU OPERACI 
JŲ DARYTŲ, . „

ron įnešama bilius, kuriuo 
bus u ž d ra. u s l a gy d y t o j a m s

ginimų, jei jie per klaidą ar

n ozo, zar-

Tuo manoma apsaugo-

nčiu visuomenes o
gydytojų.

W AS HIN G TO N AS, sau - 
šio 31. — Shadow Lawn, pre 
zid. Wilsono vasaros rezide
nciją norima padovanoti S. 
Valstijų valdžiai, tik su ta 
išlyga, kad Wilsonas galė
tų ten praleisti vasaros lai
ką ir padovanaojus.

Bergeris, Milwauke Lyder’i

pargo ir Morris HiHquith, 
(kurio paveikslo čia nėra) ne

ARKLIENOS “SAND-
3 ZY A I ■”

NEW YORK, sausio 31.— 
iNew Yorke, taip vadinamoj 
Harlem miesto daly j, tūlas 
John Sulser uždėjo bučernę, 
k 11 r i o j bus pardavinė j ama 
vien tik ark^jia mėsa. Jo 
sankrovos iškaba sekama: 
'“Arkliena mėsa parduoda
ma čia.” Mėsos kainos nuo

katos departamentas leido

jau praėjusiais metais, bet

t u ves

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.

WASHJNGTONAS, sau
sio 31. — Washingtone už
registruota žemės drebėji
mas, kurs tęsėsi bent tris va
landas. Užgavimų vieta, 
kaip manoma, buvus kokių 
5,000 atstume nuo Washin-

getown universiteto seimo-

Ozaki, vadas Japonijos kon stitucionalistų partijos, bu
vęs Japonijos teisių minister is. Nesenai, jam kritikuo
jant atstovų bute dabartinį Japonijos minįsterių kabi
netą, jį kėsintasi užmušti. Moteriškė — jo pati

GERIA

Rusai negali persiskirt i 
svaiginančia is gėrimai.

STOCKHOLM, sausio 31.
— Rusai negal persiskirti 
su svaiginančiais gėrimais. 
Svaigalų sunku gauti mies
tukuose ir miestuose cent- 

o taipgi šiaurinės

toti svaiginančius gėrimus,

pač kur vynuogynai vaisina
mi. Tik pirmais 8 mėne
siais praėjusių metų susekta 
tose vietose 410 slaptų vyno 
ir degtinės bravarėlių. Gi 
žmonės, pažįstantis dalykų 
stovį, tvirtina, kad tai tik 
dešimtos dalies esama, kad 
devynių dalių visų slaptų 
bravarų valdžia nesuranda
nti. Laikraščiai “Ros’tov- 
na- Donu” ir “Priazovski 
Krai” nurodo, kad slaptai 
išdirbtos degtinės tais me
tais buvo apie 80,000 vied- 
rų. Slaptai padirbtoji deg
tinė pardavinėjama po 100 
ir 150 rublių viedras. Ne- 
mežai svaiginančių gėrimų 
įvežama Rusijon iš Kauka
zo.

Uždraudimas gaminti ir 
pardavinėti svaiginančius 
gėrimus, neduoda Rusijoje 
geistinų pasekmių. Ir ne
žinia, ar galima vartojimą

laikyti visai. Mat, ukinin-

na vynuoges, patjs gamina 
sau svaiginančius gėrimus ir 
sunku todėl juos sugauti.

AMATNINKŲ MAŽAI 
KALĖJIMUOSE.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Warden M.Kenty, viršinin
kas Eastern kalėjimo, nuro
do, kad kalėjime, kur jis ta
rnauja, iš 1,500 kalinių, gerų 
patyrusių savo amate dar
bininkų randasi nedaugiau 
2 nuošimčių?

; SAN FRANCISCO.—šiuo 
laiku čia perkratinėjama 
byla tūlo Thomas Mooney, 
vieno vietiniu darbininku. 
K a 11 i n a m a s M o o n e y 
tame, kad buk jisai 
metęs bombą San Francis
co preparedness parodoje, 
kuri užmušė keletą marša- 
vusiu žmonių.

Apkaltinimo liudininkai, 
b e sis ten gd a m i i k 1 a m p i n t i 
Mooney, patįs suklydo. Vie
ni jų liudija, kad bomba bu- 
v u s a u to m o b i 1 i u atvežta,

mobilių nebuvę, nesą paro
dos laiku automobiliai ne-

mu.t
rroKuratura teciaus ne

žiūrint to visa pina savo ap
kaltinimų aktą. Ir Moneey

M oonev

Debatai del Wilsono laiko

WASHINGTONAS, 
šio 31. — Senatoriaus ( 
mins (rep.) rezoliucija,

Wilson o

eis josios eile. Republikonai 
senatoriai nori išnešti Wil
sono politikai papeikimą, te
čiaus d e m o k ra tai n e ]) r i 1 e i -

BYRNE SVEIKATA EINA

NEW YORKAS.

gimdymojiman, 
kontroliavimo, t e b e b a d a u j a. 
Ji randasi ligonbutvi. Ja
valgydina prievarta.

čiai užkenkiąs maitinimas4-

prievarta.

VALDŽIOS PASLAPTIS.

NEW YORKAS. — Tyri- 
nėjimai apie tai, kas išdavė 
paslaptis, jog prez Wilsonas

riaujančiom Europos valsty
bėm, parodė, kaip sako Wil
liam Bennet, kad New Yor- 
ko kapitalistai žinoję bent 4 
dienas anksčiau apie notą, 
negu kad ji buvo paskelbta. 
Ir kaikurie vertelgos pasi- 
melnė. o kaikurie gerokai

SUDEGĖ DARBININKŲ 
MOKYKLA.

BROOKLYN, N. Y.—Ne-

bor Liceum, kurs randasi 
219 Sackman avė. Kuomet 
gaisras kilo budinke buvo 
socialistų mokyklos moki
niai. Žmonių tečiau nuo ga
isro niekas nenukentėjo.

Nuostolių turtu gaisras 
‘pridarė į 40,000 dolerių.

NEW YORKAS, sausfo 
31. — Sąryšyj su prez. Wik 
šono taikos nota daugelis A- 
merikos kapitalistų pralošė 
nemažai pinigų biržoje. Kiti 
gi vėl laimėjo. Tarpe tokių 
laimėjusių yra ir Bernard 
Baruch, stambus New Yor- 
ko vertelga. Kadangi jisai 
prezidento rinkimų kampa
nijos tikslams, Wilsono išri
nkimui paaukavo $50,000, 
tai politikieriai pradėjo in- 
tarti valdžią, buk ji atsily
gindama duosniam kapitali
stui, paskelbus išanksto apie 
savo pienus pasiųsti kariau- 
j a n č i o m valstybėm tai k os 
notą. O, girdi, jisai delei to 
ir laimėjęs. Kiek tame tei
sybės yra, nežinia. Patirta 
tik iki šiol, kad Baruch laike 
suirutės biržoje, iššauktos 
minėtą Wilsono nota, i kele
tą dienų pelnęs $467.168. 
Bet Baruch sakosi, kad jisai 
neturėjęs jokių perspėjimų, 
o spekuliavęs, t.y. kad savo 
transakcijas daręs atsižvel
gdamas tik į užrubežinės po
litikos situaciją — į von Be- 
thman-Holwego ir Lloyd 
George kalbsa, iš kurių jis 
ir užuodęs, jog kalbos apie

NĖR A KO PEŠTIES.

ponijos publicistai nuro
dinėja, kad konkurencijai 
tarp Japonijos ir Saviem 
Valstijų neturi būti vietos.

TOKYO, Japonija, sausio 
31. — Japonijos spaudoje 
šiuo laiku plačiai rašoma

jos ir Suv. Valstijų absoliu
tiškai neprivalo būti kon
kurencijos. Atpenč, girdi, 
šios dvi šalis privalėtų kaip 
tik viena kitą remti, nes jų 
dviejų bendru reikalu yra 
kultūrinti Chiniją.

Žinoma, jei tik vien kul
tūros reikalais Japonijos ir 
Suv. Valstijų reikalai užsi
baigtų, tai, be abejo, del to 
jokio dantų griežimo vienos 
ant kiots nebūtų. Bet juk 
ne kultūriniais, o pasipelny-

ponija, tiek Suv. Valstijos 
rupinsai kaip Chinijoj, taip 
ir visose Rytų šalyse.

Philadelphijos viešbučių 
patarnautojai ketina 

sustreikuoti.

PHILADELPHIA, Pa. — 
I ^a u k i a m a visuotino Phila- 
delphijos viešbučių ir resto 
racijų patarnautojų streiko^

DETROIT, sausio 31. — 
James Couzen, milionierius 
policijos komisionierius, są- 
ryšyj su pradėta tikslu iš
vyti iš Detroito puolusias 
moteris kampanija, pienuo
ja Įsteigti valdžios namus, 
kur moters, norinčios “pasi
taisyti,” galės rasti priegla-

EL PASO, Mexico, — S. 
Valstijų kariuomenė trau

kiasi iš Dublan kolonijos. 
Traukdamos kareiviai sude
gino daug provianto, kurio 
nenorėjo palikti, idant jis 
netektų villistams.
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i “BLINDA" ^ema*ė’u kazbahūnkas
a1iivj t vciKsmu u 

girnų drama statoma scenoje4

Nedelioje, Vasario=Febrary 4-tą dieną, 1917

Strumd Bros
Pradžia 6 v. vak.
Vakarąi rengia Roseiando, Kensingtono ir West Pulhnano 13

Daugelis dar pamena Blindą ir žino jo darbus. Tiems 1

svetainėje,
Inžanga 25, 35 ir 50c 
iu Dienos Komitetas

PABAIGOJE ŠOKIA!.

si vak a ra su- 
Komi! etas.
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Laiškai iš Lietuvos
99. — Ad. Stasiūnas, i.š Sume-

Ad. Stasiūno

100. — Ant. šliukšis, iš (šio. 
iunu, naiieško \V Rukuižo

101. — Kazimiera

Liudvikos Katkus

r?ny Tmr<yiie<iBliira»MW«e»w»*iwewtwwe^H ■ *juu m—rar—iirjri ,i mwwwniifim t—wwiiii, nmn—naoiiiriiūi>wai ji wi»—

2506 Bi

Kostantas

* >
no Koi ušo (ar ga

Gražio
(*onn.)

Morta L u k a u s k i e nė.

Kazimiero

rašo, "susimiklumas » 
sieailėk manes sira-

K ' C

(196 New

103. Julija Jaks, iš Džiu
gių. nuo Jurbarko, pajieško Al
berto Jaks’o (Bridgeport, Conn. 
260 Oleusel str., (ar gal (’J m re h

104. — Morkus Žalnierovski, 
iš Merkines, Vilniaus gub., kai
mas Ruskojc Siolo, pajieško 
Wm. Žalnierovski (New Haven,

ktoro Stankaus) i.š Raseinių, pa-

’Tustin str., Pittsburgh, Pa.).
106. EI. Ju.ško, i.š Panevė-

ko Pedro Juschko

107. — Elena šveistrienė, i.š 
Macaičių, nuo Vėžaičių, pa j ieš
ko Liudviko šveistrio (Burns,

108, — Juozas Bagdanaviče,

,, no. ntn str.); prane- 
jog tėvas serga ir reikia pi-

ko Vinco DunaiČio (St. Louis,
Mo 
w sa,
Jnigų.

109.
siltka ?), iš Stanaičių, Mmiam-
polės pav., pajieško Juozo Mu-

118
mo-

Ona Muraška (Mira-

Taškos (Marquette,

tina mirė.
110. — Ona Asaitis, i.š Paže- 

rubių, nuo Vilkaviškiu, pa j ieš
ko Jurgio Jesaičio (Asaičio),

saitis mirė ir labai reikia pini-

m irę.

nė,

mire

1 17. — Ona
Ant.

nuo Virbaliaus,.
> Tumkevičiaus

simus Jonas

126. Juz. Mišelciškis, 
(laimiuos, pajieško Wm Koro-

rison, N. J.).
127 — Ona ir Juozas Lauri-

savo sunaus Jono Laurinaičio

Akmenės,

132. — Ona Kriseliunienė, iš
Poisčiv (?), nuo Panevėžio pa

F ra n. Bend i k as iš

nežinia).

152. — Barbora Macikienė, 
i.š Vėžaičių, pajieško Mareijonos 
Laurences (Rockford 111.)

Paežerių, pajieško Mykolo Jum- 
ploto, (Naugatuck, Conn.).

151. — Marijona Mažeikiutė,
IV \ l'l/IlvI'K’in'll ’/T!.' M Pi 1’IIIU

Mažeikos

serga.

Mich.,

•>

157. — Izidorius Daily d ė, iš 
Smilgių, pajieško Jono Daily-

orces-

— Aleks. Vaitukaitis, iš

— Ona Poževič, iš Bal

KONCERTAS
Dalyvauja Geriausios Liet. Artist. Spėkos

NED, VASARIO-FEB. 18; 6 V. VAK.
UNITY CLUB, 31 ir INDIANA AVĖ.

:: Po Koncertui - Puikus Balius ::
SW “ B I RU T* E ”

iš Krosnos, pajieško Jono Ab-

Philadelphia,

174. — Ona Gaižauskienė, iš 
Pranckabudžio, jii'ško Juozo 
Gaižausko.. Baso: “Gyvenu sau 
viena, ne* pas tėvus, Juozukas

tina mirė, te; ne
nebus;

177. — Marė Bendinskituė, iš

D r. F. L. Talcott

111. — Marijona Kovecky, j 
nuo Jurbarkio, pajieško Antano | 
iioveckio (Cokeburg, Pa., Box .

Conn.).

161 — Katrė Kazakevic, is
Panemunės, Kauno g., pajieško

Jis mane Išgydė!
Jums nereikia mokėti dolerio 

iki nebusite išgydytas
Del vyrų ligų. gR, KUKIU RS ClRUg KRITU nCDUClRU gV(i

Creitas pagerinimas pajaučiamas nuo mano gydymo y ra pasakinė mano 
tyrimo. Be gaišinimo mano laiko spėliojimui, aš pradedu tikrą metodą tuojaus 
liu pasakyti jums į keletą minučių, ar aš galiu jus išgydyti ar ne ir aš negai 
sų ir savo laiko, jeigu yra abejonė.

Aš turėjau puikausią pasisekimą įgijimui greitų pasekmių.

silpnumą, Pūslės ir Inkstų kliūtis ir v y rų

/K I Visi tie, kurie negali atsilankyti į mano ofisą,turi atsiųsti 
I de] mano dešimts dolerių naminio gydymo.

Ofiso valandos: 9 vai. ryto iki 9 vai vak. Nedaliomis taip pat.
Privatiškas jojimas per Casino aptieką.Dr. F. L. Talcott

Main Sir.).
178. — Ona Rastauskienė, iš

IS Širdies
St. Biežio. J. Ugaudo laida. Turinys:

Širdis ii Gyvenimas.
Proto rabudis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi Žingsniai į Augštesnjjį Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, Chicago, III

VYRAI! KODĖL
JUS RŪPINATĖS?

skubėkite

patarti jums,

l\kų; patirti kur jus esate. Aš pašvenčiau savo profesiona
lišką gyvenimą tos ui,įsius ligoms, i)’ aš vadovauju tikru pa
tyrimu.

AR JUS NORITE BŪTI STIPRUS IR MIKLUS?
Ar jus esate nerviškas ir nusiminęs, silpnas ir nusilpnė- 

jas, pailsęs rytais, be ambicijos, be gyvumo, silpnos atmin-

nergijos ir užsitikrinimo? Ar jums stoka stiprumo, išsisėmi
mo sistemos? Pasitark su ištikimu specialistu.

Pasisekimas paeina lik iš tikros priežaslies m* paviršu
tinių apsireiškimų arba sujudinančio gydymo.

Ar jūsų nervai silpni, drebą ir inlempli. Ar jums sto-

sipriešinimą? Ar .irisu mintis sumizgųsi? 
naktimis miegoti? Ar jus kelete rytais ja 
nuvargusiais, nualsintais? Ar yra apsunk i n imu jums pasiju
dinti, dirbti, arba mąstyti p< r dieną? Ar jus turite apkvai-

negalite

Draugijos ii Organizmų Evoliucija

akiuose? Ar jus turite1 mėlynes? Ar jus turite neaprašomą 
jautimą, ar baimę ir prijautimą? Ar jus turite klintis oi sil
pna nugara, drebėjimus, arba širdies plakimą?

medi-
kališkos pagelbos nuo jo turėtos, taipgi nepripažinios arba 
priešinančios gandai, turi tą žinoti ir Imi įvykinti, kad jis 
negali laukti gamtos įžengti ir apgalėti silpnumą arba ligą 
be patarnavimo tikro gydymo. Tai yra nepažeminimas ken-

šg\ (tomo padėjimo, 
mane su užsitikėji-

Franciška mirė
113.

Oškišklų, Kvietiškių gmiiio, pa
jieško Stasio Raulinaičio (Ma- 
hanoy City, Pa.).

118. — Elzbieta Farse h e, i.š 
Prienų^ pajieško Johanos Ra- 
bovsky (A. Simon l’iireshe),

162. — Vine, šauklys, iš Ro-
mani.škių, nuo Raseinių, pajieš-

imi, papasakok man priežastis jų pasekmių Imp plat 
jus žinote-, ir aš patarsiu jums . kas galima jums dm 
kainuos, ir nurodysiu jums kiek maždaug laiko ima 
j tisu ligą.

Vincas Raulinaitis, iš
neša, jog mama mirė.

Prašo

J
n

Jeigu renkatės Bankų del savo taupymo, Jus

IŠSIRINKSITE—

WEST SIDE TRUST «• SAVINGS BANK
Tvirta, gerai vedama Valstijos Banka.

Paranki Jųsų namams ir užsiėmimui, dėlto kad 
musų Direktoriai visi gerai žinomi, pasekmingi 
užsiėmime žmonės, ir musų valdininkai patyrę 
bankiniai.

sy nuolatiniam taupymui.

MUSU TURTAS YRA $5,500,000.00
Atdara

U ta minko

Kalbama
Lietuviškai
Lenkiškai ir
Rusiškai

Corner 12th 
and Ilalsted

— Izabelė žvirblis, iš

.>.).> liromiway, Capitol lameli).
101. — Katrė Kainis, is Sta- 

pon:ų, nuo Vilkmergės, pajit'š-

molina mirė 191 t m.

kaus 20 1

molio įsi MilIinockU.

A nd r. Austravičius,
nuo Simno, pajirko Petro Aus 
travičiaus (Cumbola, Pa,).

170. — Ona Galeskas nui
Vilkaviškiu, pajieško Juozo Liu

nuo

Užlaikau vaistus iš viso svieto.

kos taip ir Europos daktarų. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už jų gerumą. 
Užlaikau visokias lietuviškas

Reikalai! jautiems pasiunčiu 
krasa arba per expresą.
A. KARTANAS, 

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

Tel. Drover 8448.

M. Lewis, sulietuvino Dr. A. J. Karalius.

10.

Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas; 
W c? s m a 11 iro P a vėl d ė j i m o t e o r i j a. 
De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpinė pagelba”. 
Atsakymas Haeckeliui.

v

Spencer*io “Socijalis Organizmas”. 
Spencer'io Individualizmas.
Civilizaciia—Ward ir Dietze'en.

1810 S

B

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
UClgU nUOCAVC MUV. V pilXVVlM, MVV A X

rite tanti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.
AMERIKOS PILIETIS

... Kaina 25c.
✓

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pigai paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvdtimo,

\‘NAUJIENOS
1840 S. Hįlsted Street, 1

X=Ray Egzaminacijos 
Kuomet Reikalinga

Jeigu jus turite pilvo, plaučiu, širdies, jaknu. inkstu ar
ba ’pūsles klintis, arba, jeigu jus kenčiate nuo raudonosios 
gy slos, suskilimų, i eumalizm*). dusulio, st iui žaizdų, skaudu
lių, išbėrimo, prielyaro arba bile kokius ebrmuškos betvar
kės, netruk pasitarti su manimi, aš išaiškinsiu savi patobu
lintas gydymo me todas.

Aš turiu didelį sandeli 606 ir 911 l’im'. 1 brlicb's tikrų 
vokiškų vaistų, kuriais aš aprūpima savo oi’>e už labai priei
namą mokestį is priežasties savo dideles praktikas.

Mano egzami nac i jos yra lobui >s. aš Įsigilinu į patį dug- 
gną. 'kaipgi daug remiasi ant atsargaus j u])i siiagmno egza- 
minacijos, suradimo pačios priežasties ir vietos kliūties. 'To
buli paskučiausiai puikus gydymai, kuriuos .iš \aib>ju, atne
šė man dideli ir pasekmingą patyrimu. .>š ši. mlic gelbsčiu 
daugumui be vilties ir nusiminusiems, kenčiančius gražinu j 
sveikatą.

PASIKALBĖJIMAS. ECZAMINACUA ir P Vi \R'MAS DA KAI 
Aalandos: 9 iki S vakare. Nedėlioinis: 9 vai. ryto iki 12 dieną.

Dr. Schneider
L>;>3 \\ . 17fh Si. Kaminas Ashland avė. 2-ras aukštas. Chicago

Aš
«»i

Alena Koslovska, Siendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

1709 So. Halsted St

Kas mane išgelbėjo nuo 
Sniutaras Bitteris. j>< 
bus au vos til. gs va. 
tinimo pilvo ir dispei 
vau valgyt ir susalgj 
man daug nesmnj umo 

i skausmai, rėžimas, gu
i liai suimdavo po kruti

Niekur aš negavau p:-r 
Bet kada ;>š pradėjau 

r teris ir Salutaras, R 
J pradėjau gerai jauOiv-i 

pasidarė smagu viską 
r aavo paveikslą neboki

laiminga naudodama Šalutaras Bitteria. ____
na $1.00. Galima gauti goresniuose šaitanuo
se ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis J:

i SAI.UTARAS CHEMICAL INSTITUTION
I Žolės nuo visokių blogumu.
1 P. J. BALTRENAS, TROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, III.

varginančių 9gų 7 
praeitus 4 metu? 

Aš kentėjau nuo nevi- 
i jos. Mažai tegalėda
mi maistas suteikdavo 

ats-Jiepdavo skilvyj 
trinias vidurių. Dl<?g- 
ie, šonuose ir strėnose 
lltos del savo sveikatos 

eikulnuti Salutaras BiV 
gulant r ia, del moterų 
gerai valgyti ir dirbt, 

l’cr 6 mėnesius ai 
liu pažint ir palikau 

______________ KaL
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mi suminėtieji asmens
ST. JOSEPH, MO.
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nors
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nesąmonių, c •
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50,000 Knygų

parapijoje neramu, 

s iau nuo seno nci);i-

NETYRAS KR Al JA.S. |
Uit: vėliam la im-lmia. S

GONORRHOEA.

•;en
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šilinei;) pas jį. V A RICOCELE

in< > c.' viitno,

musu * n j ;i no

m iiitot i j ORCIII’f I: 
r r i \os.

sekimo. Bel šiomis dienomis

neramumo dvasiu.

t v k it 
Kerim), pirm nerti

ilgiau

r < 11) kuomet kili repair? 
o tokio, kuris turi 

kuriu jus norite, 
mano ofisą ir pa 
z.aminac'ja dažnai 
s k.v r itis

įgijimo pa

elv i i man pared) ii jums ką aš jraliu 
alidenaia stovi, kurio kiti nepastebėjo, 

v ra prirengtas iki mažiausio ma/ino/io ir mano 
rns tu paėiu pasekmių, kurių jus norite. Neleis 
'cfiinių, aš nieko nemkuoju už pasitarimą ir visą 
man savo nejralcs.

Dearborn Street Prof. Doctor Boyd

ir )),11 v r nn a. su t eik l i 
s kentėjote, as not iu

s Pačios Office
CHICAGO

DAINOS
\;>įrai)cbiavium Bakai

Giesmės- ~
Vabalnikėnu Daino
X c

-iltini

kuopos mėnesiniame
me buvo pakeltas klausimas kas

los kuopos susirinkime mekuo-

teikia joms paramos.
m (.mesimą me. nors

IIK’IK'-

in-

Bobos Vaikas.

DIVERNON, ILL.

dienomis

lO ODO allegin';

mat vsi me. Vietini

mas man ‘’užsipuldinėjimas'

Mt'SKEGON. MICII.

pasmuksmimmo v 

ledo musu miesh

Parapijomis.

£ TELEPHONE YARDS 2721 £

DR. J. JONIKAITIS
MEDIKAS lit CHIRURGAS

3337 So. Morgan St

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
121 h St. Tel Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3511-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th

* MOLAS 11AT^>J

į. T RUSSIAN
* 4 TURKISH

V/sf ATH
'W&W* WITH SALT

'

Ji' ■ 
i 
A 
i/.
Mi

TRIJŲ ME

Minui, 
i 11 iZ) 'M

skubinas; iau

]>C SIH) p‘IS lilHS 
pa si I i 11 ksiii i ui mo. 

žmonės

nu la rloi i

(i u o I linksmumo?

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKI TE TAUPYMO SĄSKAITĄ CH (GAGOJE, 

rioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai veda

ir laup\ tuo padrjmip.

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR

prez. Oct ting B m i. 
CJLABLES KRUPKA 

vicc-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

ką gi nu

Pribuvusiam

JO
JO
.15

.25
J5
JO

.20

30

JO

sankrovose.
nuošimtis. Katal o<fai

1 HE MAGIC SHOP*
v. s A menkoj lietuvys uždėjo magijos 
'ture. Dirba visokių blukų daiktus, Jėi 
gauti ŠĄukų katalogą, prjsiųsk st a W p %

THE MAGIC SHOP,
BOX 309. HOLBROOK. MASS.

99

G YVĄVIM 0

“Naujienų” Bendrovė rengia Grandioziška
turtingų Programų paskutini n ėdė klieni

užgavėnes

Vakara

rise n Auditorium S ve t

Svetahie atsidarys 3 vai. po pietų, taiga 35c.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS

(Tiksėtai parsiduoda “Naujienų
Co. vice-prez. T. Wilce Co. prez. Adas 

J O Z E E SIK Y' F A [ B r c wing C o
kasierius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

\ -' ’W ■ ';z-< .

V . , r. • , • . y.

1 ’ ' k . ' \sš'vc-' ’ . ..Č' ■ še'j,. į'Zą'■ ą _■ ‘.

jk '.t.ra**'1,.



Liithwmijhini Baffly Kfew
Fhmis Lietuj Dienraštis Amerikoje 

leidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.
Kasdien, išskiriant nedeldienius

NAUJIENOS, Chicago, III

bukimą mokytojos sieloje ir

niams!

kenkus “viešomsioms mo
kykloms,” vienok ir parapi
jinės mokyklos yra vie 
šosios mokslo sistemos da-

galios, kada mes sumušėme 
“Kovos” išvadžiojimus, tai 
“Laisvė” ėmė šaukti, kad 
“Nau j’ienos” suardžiusios

tėjusių nuo karės vien su-

First Lithuanian Daily in America 
Published Daili) Except Sunday 

by t he 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc. ž m o nei n is,
Užsisakomoji kaina:

CMcagoje — per išnešiotojus 12 
Sty savaitėje. Pačiu siunčiant, 

cagoje metams $6.00, pusei me-

Kitur, ne Cliicagoje, metams $5.00
Pusei metų..................................$3.00
Trims mėnesiams ................. $1.75
Dviem mėnesiam ................... $1.00
Kanadoje, metams ............... $6.00
Kįropoje, melams ............... $7.00

Terms of Subscript ion:
In Chicago, by carriers, per week. 

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

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

Six months........
Three months ..
Canada, one year

$5.00
$3.00
$1.75
$(■>.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Ilalsted, Chicago, III
Įlaiytojų ir korespondentą prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
Irf rankraščius adresuoti tisini Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
murdu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos j>opieros puses, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 

rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
te^ arba gražinami atgal, jei bėgiu dvieju savaičių autorius pareikalauja 

ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

Redakcijos Straipsniai |

The United States

eitųjų m e t ii s o) , 5 • i. • 
.Dvigubai daugiau, negu 
1915 m. Tai vis ačiū karei. 
Štai kodėl kapitalistų spau
da pritaria talkininkams, 
ketinantiems kariaut “iki 
galo”.

m u i, neg

ir ištiesti butu didelė skriau-

m us.

nes
parapiji

pareigą,

dinasi, “tiesi linija”!

Klesinė pozicija šelpimo 
darbe.

O a \ /J \ 5 JA v 4 4 i \ s >

m u sų s u ] i ra t i m u, teisingi a 11- 
šia atsako pirmiesiem dviem 
dėsniam.

parapijinių m o k y k 1 ų b u t ų 
daroma vaiku kankinimo 
urvai? Kodėl kenčia tatai 
visuomenė?

ki i u vo “Kova”, begindama 
savo “principą”, rodo tas fa
ktas, kad ji paslėpimui savo 
a r g u m e 111 ų m e n k u m (), ė m ė 
cituot “Naujienų” straipsnį 
net iš 1914 m.! Reikia pa-

yra svarbiausis;

škuose sroviu
c.-

lenk indam iesi

niu klesiniu
4. C-

dmc, šiandie 
mums gilės

imi ju. Juk

au” ar
ines ne

tiktai tuo, 
siunčiame1 aukas 
cvėms organiza-

i Lietuvoje, mes vos 
lidelę bėdą pasiekiame 
va arba Rusija. Del-

Apžvalgai
MOCKUS PAGARSĖJO.

laisva mania i

M

bylomis.

ker“ viename savo numeriu ra

paėmė Moc-

įrišimi.

Im lerine

sausio 11 <1.

inei nose),

alslalvli ne-

n ir ko.

■t y to jams “Kova” ;

r

psni 
siu’’

“Kova”
t <

Straipsnyje
kad, pasiti
lams, priešseiminiuose Chi- 
ca g iečių susirinkimuose ne
buvę žymu jokių srovių ski- 
i• L u m ų ; soc i a 1 i st a i, tautiniu-

lujienos” ir visi kiti so-
tikimoms progresyvėmis or
ganizacijomis Europoje, ji-

na t 
iriai

tautiniai
r I '

dosniuose v ra

pimo darbas
Europoje.

.Minėtuose
gana aiškiu k lesinių žvmiu.

4 C • 4-

remiam beturčius.

actu

niemsiems progos 
vairių nešvarių priekaištu1 <■-

butinai užsispyręs siųst pi
nigus tik i darbininku arba 
jų organizacijų rankas?

vadinamuoju 
principu.”

a vra ir su 
<

susišelpimo
> socialistas

i stovėt labdarybė.

organizuot liktai tenai, kur 
yra žmonės, kuriems reika-

Nedaug terasi tokių lie
tuvių draugysčių, kurios ne
būtų kokiu-nors būdu prisi
dėjusios prie nukentėjusių
jų nuo karės sušelpimo. O

kių, kurios atsimins,

kuojantiems Philadelphijos 
rubsiuviams? Vienok visos 
tos draugystes susideda be
veik iš vienu tiktai darbini- Ar
nkų.

merikos kapitalistų tarnas. 
Ateiviai yra kapitalistams 
pigi darbo jiega ir, reiškia,

liovus jų minioms plaukti A- 
merikon, fabrikantams čia

spausdinimų argumentų ir 
aklo ištraukų, o tas išlaidas 

4.

be abejones noriai padengs 
laisvamaniai, kurie tuja byla 
indomau ja. Juo indomiau

inas su šios šalies ir įvairių

eių Liikos pasiūti jimuose. 
Tuos “proponavimus” ligšiol 
dare laikraščių reporteriai, o 
ne centra va Id., valdžios. Rim
toms nors ir kataliku kleri- ? 4

Ir tie žmones, kurie nemoka

ržmones-lietuviai”.

jjcioc’irkj L. inviciocu m c i ciij/o 
nis visai nemėgina nustatyt

glausta o Ka
dangi a u 

tie, kurie daugiau turto ne-

pirmiausia

ginti prie to. Dalykas te- 
čiaus priklauso ne nuo mu
sų raginimo, o nuo tų ap
linkybių, kuriose tie žmo
nės randasi. Nėra abejo
nės, kad socialistų, nusima-

Pereitą rugsėjo mėnesį 
streikavo Max Machine ko
mpanijos darbininkai (Fai
rfield, Conn.). Kompanija 
apskundė darbininkų uniją 
už tai, kad streikininkų “pi
lnėtai”, atbaidydami streik
laužius, buk pakenkę jos bi
zniui. Teisėjas dabar pri
pažino kompanijai $5,000 
nuostolių atlyginimui. li
nija žada duot apeliaciją į 
augštesnį teismą.

Matote, kokios istorijos

sniu darbininku.
k €■

sumažėjo paskutiniais dve
jais suviršum metų. Todėl 
vargiai galima manyt, kad 
kongresas dar rimtai mė-

Mokina “doros”.
V a k a r m 11 s ų s k a i t y t (j j a i

užtikrinimas.

“Manoma atspausdinti visi Diskusijų sutrauka
(Tąsa iš vakarykščio num.)

tumai ištiesu buvo tenai iš- c.
nykę priešseiminiuose susi
rinkimuose, kada klerikalai 
išėjo, ir kada tautininkų va
dai, likę be paspirties iš de- 
šinios pusės, arba visai ne
pasirodė, arba nedrįso prie- 
šinties socialistams. Kabin- 
ties minėtame straipsnyje 
vadinas, galima negut tik

aukaudami

‘Tokios progos užduoti mi-

ir kuriuo 
gali reni-

šitokią pamatinę mintį
reiškimų; bet mes delei tų

dvarus ir fabrikus, nes tuo
met ir darbininkams busią 
kur darbo ir uždarbio rast.

Antra klesinė žymė soci
alistų pozicijoje apsireiškia 
tame, kad jie, reikalaudami 
atskirt politiką nuo šelpi
mo darbo, apgina žmones, 
atsidurusius del karės var
gingam padėjime, nuo poli
tiško klerikalu ir kitokiu at- 

C 4

žagareivių išnaudojimo. Vi
si juk žino, kad šelpimo pa-

principą, yra Lietuvoje ir 
tarpe pabėgėlių Rusijoje, 
nemažiau, kaip Amerikoje, 
o betgi įvykdint jį tenai iki 

išiol nepavyko, bent tarpe 
lietuvių. “Kova” tik-ką iš-

vieno maskviečio laiško:

sėdi kapitalistų beimąs? O 
tie nubaustieji mašinistai 
veikiausia ir balsavo už ka
pitalistų partijas. Ar jie 
dabar pasidarys išmintinge
sni?

pi jinę mokyklą, (Kingsto- 
ne, N. J.), kurioje vienas 

‘vaikas buvo tol mušamas už 
n e m o k ė j i m ą psa 1 m i ų, kol

“Mockaus byla apeina mus 
visus. Kaip Mockus, taip ir

nius Drasmo
l)el(.‘ware valstijos

Vetavo 
imigracijos bilių.

Mokykla nubausta $1,500

bus jau ruošiamas

j imą lekcijos mušė kūdiki?

Prezidentas Wilsonas ve
tavo (nepatvirtino) nesenai 
priimtąjį kongrese ateivy- 
bės suvaržymo įstatymą, ir 
tą savo žingsnį jisai paaiš
kino kongresui.

Prezidentas atsisakė pat- ra 
virtinį minėtąjį “bilių” vi- 
sy-pirma del esančios jame 
pastabos apie nemokšos. 
Wilsonas sako, kad neikusi 
j šią šalį žmonių, kurie ne 
pažįsta rašto, butų neteisin
ga ir priešinga pirmesnių-!
jai šalies politikai. Nemok-Į Mes dažnai girdime, kad 
iSąs gali but gabus ir doras lokio žmonės, kurie yra spe

Mokytojauja

ma tenai psalmės ir kitokie

rišku žiaurumu! Ar tai ne-

±nogus, tik neturėjęs pro- dalis 
gos mokyties savo tėvynėje. Juose

Su prezidento nuomone
reikia sutikt. Nors “demo-

ai “šventuose moks- 
, geriausiai tinką būti 

auklėtojais ir mokytojais.

Jeigu musų kunigai butų

meginimai uzdarvt Morkui bu-

niekuomet nebūtų jo kiršinę. 
Su priešingos idėjos žmonėmis 
šiandie reikia kovot argumen-

“SUSI PEIZOJO.”

Pillsbur-

sai išnešė rezoliuciją Lietuvos, 
politikos klausimu ir parodė

Dormalis dalykas, kad vie-

įstatymus, kuriuos pri- 
Itongresas, bet geriau,

ra ir kas nedora; jie moką 
padaryt prakilnesne ir švel
nesne auklėtinio sielą. O ką 
matome toje mokykloje? Vi-
sišką žmogiškų jauanų at-* miiose

f r •. Vj

.’‘B.f&J. t#

s* ;

bes proponavo atstatyti laisvą 
ir neprigulmingą Lietuvą sa
vo dviejuos# teikOa pasiuly-

':c ■ ■ ’V'6? w
f ** ” * V 1 *

■CK: S’ISV \

pati “Laisvė”. Savu laiku, 
davus atsakymą į žinomąją 

'. anketą, “Laisvė” ra- 
Mes pranešėm C. K., 

kad šelpimo darbe, musų gi
liausiu jsitikrinimu, Ame
rikos lietuviai galėtų bend
rai veikti, jeigu visoms 
trims srovėms butų pripa-

stovybėje ir kad trečdalis su 
renkamų aukų eitų Agrono
mijos ir Teisių draugijai...” 
Tolinus tame-pat atsakyme, 
“Laisvė” reikalavo “atstaty-

, čia “Laisvė” sako, kad ji 
visai neketina išsižadėt sa
vo pozicijos, pritardama sro 
viii susivienijimui šelpimo 
darbe; ji dagi išanksto sta

galėjus lengviau savo pozi
ciją atlaikyk Bet, to nevei
zint, ji pripažįsta, kad Ame
rikos lietuviai gali veikti be
ndrai ir tokio veikimo ardy-

dymu.

mintis buvo tame “vieny
bės” klausime: bendras vei
kimas tam tikromis sąlygo
mis. “Kova su L. S. S. Pild. 
K. prirodinėjo, kad toks vei
kimas yra principialiąi ne
galimas, o “Naujienos” tą 
jų prirųdinėjimą' ‘kritikavo. 
Gi “Lajsvė” išpj.’adžių laikė
si vienodos nuomones su 
“Naujienomis, maskui per
si "

name, ta ką tinklą žmones daug leng-

masai laikraščio redakto
rius, o jo užvaduotojas.

Norint spręst apie naujie
niečių poziciją reikia spręst

straipsnius, kur ta pozicija 
buvo išdėstoma; o taip-pat

Taigi, ar ištiesu naujie- 
niečiai stovėjo “tautiniais 
buržuaziškais pamatais”? 
Jeigu jie stovėjo taip, tai ko
dėl “Naujienoms visuomet 
■reikėjo vesti atkakli a u si ą 
kovą su musų buržuazinė
mis srovėmis — klerikalais 
ir tautininkais? Kodėl kle-

suomenės dalies, kurios pry- 
šakyje stovėjo “Naujienos”? 
Kodėl tautininkai stojo pie
stu prieš tai, ką siūlė “Nau
jienų” redaktorius visuoti
name seime? Kodėl tauti-
lAiiiikai luviiuuv Jk> i •y

kurio pamate guli Brookly- 
iuo seimo priimtieji, o “Nau
jienų” redaktoriaus paduo
tieji įnešimai? Kodėl, pa
galios, Lietuvių Dienos or
ganizavimo laiku, socialistų 
pozicijos gynimo naštą rei

beveik vienoms “Naujie
noms”?..

Socialistų poziciją šelpi
mo darbe iki šiol charakte
rizavo trjs svarbiausieji da
lykai: 1) kad Šelpimo dar- 
b^s tųrj but atskirtas nuo

c , kurie aukų
)aties caro, ne-

gu revoliucionieriai.
Vadinasi, “Kovos”

škumą” yra nonsensas. Kas 
kita butų, jeigu ji sakytų, 
kad augščiaus išdėstytoji 
socialistų pozicija šelpimo 
darbe yra nepakankamai

gsniu. Tuomet butų saikas 
jos žodžiuose. Bet tuomet 
mes jai štai ką nurodytume:

taisyklių čia negali but. Mes

me taip, kaip dabartinės ap-

ves” redaktorius nueitų pas 
kokj-nors vokiečių socialistą 
ir papasakotų jam, kad lie
tuviai socialistai kartu su

Lietuvos Šelpimo Fondą ir 
didžiumą savo jiegų pašven
čia jo rėmimui, tai tasai vo
kietis palinguotų galva ir 
labai paabejotų apie musų 
socialistiškumą. Reikėtų il
gai aiškinti jam visus musų 
santykius, kol jisai supras
tų, kad mes neperžengiame 
socializmo principų. Pas 
vokiečius dalykai visai ki
taip stovi, todėl ir jų elgi
mąsi ir supratimai kitokie.

Mes šelpiame lietuvius.

.iHįfeA

visai sale Centralio Komi
teto, 
jam a, 
mi tik pamatiniai

organizuo- 
dar deda- 

padė-

darbas niekais nenueis.”

čių metų nuo karės pradžios 
Maskvoje pradėta dėt “tik 
pamatinius padėlius” to nau 
jo organizavimosi budo ir

giau, kaip metai laiko at
gal mes girdėjome, kad dar
bini n k i šk o j i rusų spauda

mo principą. Reiškia, neuž
tenka apie jį kalbėt, kad ji
sai įsikūnytų gyvenime.

Susišelpimo principas tai 
buvo vienintelis dalykas, ku 
rį pirmas paskelbė lietuvių 
spaudoje dabartinis “antra
sis” “Kovos” redaktorius ir 
kurį galima butų pridėt prie 
minėtų trijų dėsnių, sudara
nčių socialistų poziciją. Bet 
“Kovos” redaktorius paver
tė jį lyg kokiu arkliuku, ant 
kurio jodinėdamas jisai da
ro atakas prieš “buržuazi
niai tautinę” naujieniečių ir 
kitų lietuvių socialistų pozi
ciją. O betgi, kaip pasiro
do, tai amerikiečiams tasai 
principas palieka be jokios 
praktiškos vertės, koliai ne- 
persikeičia sąlygos Europo
je.

Ir tatai apsireiškia visa
me šelpimo darbe. Jisai pri
klauso pirmoje eilėje nuo to, 
kaip stovi dalykai Europo*

■
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šyla apie teatrus. T'ečiau, tas 
klausimas buvo gvildenamas

tižiomis mintimis tau jausmus 
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gyvenimas labai
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Geriausia Šokių Mokykla
CHICAGOJE

Ateik j vieniutėlę Job ii; Mokyklą. Vi,ui lo
kiai mokinama stilių n nujaustos mados, mo
kinama: waltz, two-step, fox trot, three 
ir one step, padespan, venfferka, taipgi ir ki
tokį mokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
šokti nemr savyj smagumo. Mes £\aran- 
tuoj.ime, kad išmokysime jus i trumpą laiką 
šokti. Jokiai atsibuna kas panedelj ir ket
vergę, 7 :4;> vai. vakare. Muzika po vadovysM 
T. Kernatovtet.
PROF. J. b'IMZAS 1R.PAGFJJUNIWUI.
Gaa. M. S. U
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SUTRAUKA.

(Tąsa nuo 4 pusi.)

sai nepajiegia suprast rašy- tai tik ir smart vyras. “Me
to žodžio, tai jis galėtų bent;todologijos daktarui” ėmė 
atsižvelgt į naujieniečių da
rbus ii

“Vienybe L.” gina “de
mokratišką” Lietuva, ir to-

JUOS, nuims
je. Koliai tenai klesiniai 
skirtumai neaiškus; koliai 
tenai aukų skirstymas ran
dasi beveik išimtinai kleri
kalų ir jų artimiausių sėb
ru rankose; koliai tenai gy
vuoja sąlygos, neduodančios 
išsiplėtoti liaudies'savaran
kiškumui, koliai mes iš te
nai neturime žinių apie dar
bininkiškų organizaciją, gy
vavimą, — toliai Amerikos 
lietuvių socialistų pozicija 
negali but kitokia, kai]) ji 
yra. Ir jos niekintojai pa
rodo ne naujieniečių ar kie
no kito “buržuaziškumą”, o 
tik savo neišmanymą.

Kieno “oportunizmas”?

“Laisvė” taip-pat rado 
reikalo prikišti “Naujie
noms” pataikavimą arba “o- 
portunizmą.” Ji minėtame 
jau savo straipsnyje, tarp 
kitų užsipuolimų, parašė, 
kad “Naujienos”, girdi, “pa
sidairiusios tautininku ir 
klerikalų pusėje” ir pagami
nusios tokių argumentų:

— Kad socialistai iš pri
ncipo atmetė vienybę, tai 
ar nepasinaudos iš to de
šinieji — klerikalai ir tau
tininkai? Ką pasakys 
žmonės; ar nekaltins soci
alistų vienybės ardyme, 
tai yra, darbe, kurį ligi- 
šiol varė klerikalai ir tau
tininkai?

mė tų argumentų, kuriuos 
davė “Naujienos”. Ar ne
skelbė visuomet “Nau lie

IU

ir socialistuv

k a v i m ą “Nauji e n o m s ”,

pažvelgtų truputi ] save.
Poli neinant, imsime tik ši-

pimo klausime.
“Laisvė” paskutinėmis ke 

liomis savaitėmis parašė

mąų penktadali”.

tadali, kiek tik drūta. O fak-

pati tame prisipažino.
“Laisvė”, beto, kaip ma-

OVz 1 C4. Lt y L CAkJVz V_z • 4. v VI 1 y

“giliausiu jsitikrini-

socialistų
LT,’ - , y ’ Laisves

konferencijoje 
redaktorius pa-

koma, kad “tiktai naivus 
politikos kūdikiai” nematą,

Manau,

Į šituos “musų” argumen
tus “Laisvė” atsako:

kimo)

ncui .P'lgU e 
uždroš, tai 
slinčius” vis

verksmais vargonininkui ir 
visai špitolninkų veislei.

Philadelphijoje “amalga- 
meitai” su “aidoblistais” be
ndromis jiegomis veda strei 
ką. Ar “Darbininkų Balso” 
redakcijai nepadiktuoja iš-

doje nesiliauti šmeižti “a-

žarijos žmones?

“Tėvynė” skelbia visus

Šimus. Reikėtų išgelbėti ją 
nuo partyviškumo. L. S. S.

Jaut, Kad b. L. A. organas 
skelbtų taip-pat ir visus so-

Šimus.

Dabartine “Kovos” reda-

giečių simpatijomis ir pri
tarimui jos pozicijai. Ka-

torius, kurį dabar koviečiai 
tai]) peikia, tai Sąjungos na
riai jai taip-pat pritardavo. 
Kada ją redagavo vienas Vi-

jungiečiai irgi pritardavo.

joms.

Chicagoje atidarė “zecerių 
mokykla”. Gali atsišaukti i 

• 4- <■-

ją kiekvienas, kuris nori 
dirbti spaustuvės bosams 
uždyką ir dar primokėti.

“Keleivis”

Tėtė Kapsukas, bepliek- 
damas “Laisvę”, tur-but jai 
nugarkaulį perlaužė, kad ji

į kita pusę. Už žiaurų ap
siėjimą su vaikais Kapsuką 
reikėtų apskųsti į šeimynos 
reikalu Teismą. C- €

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.

CHICAGO, Jan. 30, 1917 
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uždam u (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkes moka brangiau:
Sviestas:—

Extra Creamery ................... 38
Extra first .................. 36'/i—37
First ............................... 34—36

Oleo margarinas:—

Kia tisiniai

urvinieji

Twins ..................
Daisies .............
Young Americas

—29 ‘/2

22—24
16—18

. 21—22
22 ’-•>__23

Žalieji širniai, gurbas 
Salotos, gal v. 3—4 ti 
Cibuliai, 100 s v..........
Stringbeans, gurbas 
'l'ometes, dėže, 10 sv. 
Grieščiai, did. slat.

Vaisiai, žali:— 
Obuoliai, statinė 
Grapefruit, d. 46—96

Ananasai, gurbas

ŠI

00—3.50
75—1.75

2.00—6.00
2.75— 3.50
1.75— 3.50

3.00—3.25

Piaustytas, 11 and E. . . . 
Standard cane, smulkus . 
Burokų, smulkus . ..

M I L T A I
... 7.05

Patents

(dears
8 JO—9.00 
7.00—8.10

Patents ... . . . X.80—9.00

Clears ............................. 8.00—8.30
Ruginiai ............................. 7.00—7.65

Gyvulių turgus.
CHICAGO, Jan. 30. Gyvulių alga- 

benla šiaip: galvijų ca. 7.500; avių 
—11,000; kiaulių — 40,000. Paduo- 
duodamos kainos:
Galvijai—

Jaučiai, parinktieji —11.00—11.90 
Kiek menkesni........... 10.50—11.25
Mituliai ........................ 9.50—11.20
Stockers and I'coders . . 6.50—8.85
Veršiai, parinktiniai .. 7.00—8.75 
Karvės, vidutiniškos . . 5.50—7.25 
Buliai ............................. 6.75—8.50

f
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Amerikoniška Valstiiinėt » i

avi-,., Kampan Luoinia ir 18-lon Gatvine
KAFU ALAS. PERVIRŠIS IR PELNAS

$600,000.00
Vaisij tos ta Bankas su dideliu kapitalu aru naniį 

BeguliRriškal iierhurimas Valstijos ir Clearing House A&soci> 
tion. Žinomi gvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai o»dAH »* 
kad jie bus kuomet jus pareikalausite
Atdaj> Pamwxo «%etvergu ir Subatos vakarai* iki t:30

Kalbama lietuviškai ir lenkiška

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus

4 AS F. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Katleriw*.

Kiaulčs—
Sunkiosios (210—400 

rų) ........................•
Vidui. (100-250 sv.s ,

Lengvesnės ..................
Paršai, geri .............

Avjs—
Mitulės ........................
Senės, geros ............... 8.00—10.50
Avinai, geri ................ 8.00—11.65

Erai ............................. 12.40—11.75

s va
il JO—11.75

11.00—11.50
9.15—10.25

j

Motiejukų, geriausias 16.50—17.00 
Motiejukų No. 1 . 
Motiejukų No. 2. . 
Mot. No 3 maišyta: 
Kultų motiejukų . 
Dobilų, sulig 
Prerijų, sulig 
Packing ..........

šiaudai, ruginiai
Kvietiniai
Avižiniai ....

15.00—16.00 
14.00 1450 

12.50—14.00 
8.00—10.00 

12.50—14.00 
rųšies 10.00—14.00 
............... 7.00—8.00 

........10.00—11.00
............... 8.50—950 
............ 8.50—950

am

JAU!
Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama

Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas

Bet mums rodosi, kad 
šiame atsitikime Chica- 
gos dienraščiui nereikėjo 
visai nei kalbėt, kaip atsi
lieps miniose vienybės at
metimas šelpimo darbe. 
Po to viso, ką mes matėm 
per šiuos beveik tris me
tus, po to viso, ką mes ma
tėm lietuvių dienoj, mi
nios tik pasveikint mus 
tegali, kad mes aiškiai ir 
drąsiai pasakėm tą, ką 
minios jau seniau jautė.. 
Pasiklausyki ką žmonės 
šneka! Ir mažiausia pri
tyrę žmonės jau padarė 
išvedimą: su klerikalais ir 
tautininkais negalima su
sidėt — jie tave įskųs, už
rėks, primeluos ir, galop, 
apsuks.

O jeigu dar tautiškose 
ir klerikališkose palėpėse 
randasi Jurų, kurie pri
kaišios mums vienybės ar
dymą, tai juk daugiau rė
kti iie negalės, kiek 1 ip-

čiame klausime šnekėti prie
šingai. Tokius publicistus 
buržuazijos liogeryje mes, 
kai]) visi žino, esame ne- 
i _ .. l „ _____________i:  c ox. i_ r ’

ytago “Žurnalistuose”). Su 
“Laisve” mes busime švel
nesni ir jos redaktoriui ati-

manome, jau visi
Taigi statome

PASTABOS.
rri

apie o

tris metus. O 
nė tiek,, kiek

žodžiu, d idesn i u ne išrna -

tuvius nėra kaip tie naujie- 
niečiai. Jie nežino to, ką 

IL Y • • • jzmo mažiausia prityrę z mo 
nes”; ir jie nori socialistų 
.taktiką pritaikyt prie to, ką 
sako “Jurai” “ta 
klerikališkose 
Bravo, “Laisvės” 
riau!

Į šitą nešvarų ir žioplą 
“Laisvės ” u žs i p u I d i n ė j i m ą 
mes tečiaus nematome rei
kalo atsakinėt. Panašiu ne- 
sąmonių, tik truputį dar ne

forrno-
je njįums jau kartą 
“Ko^SkbetJ3?e;? jai

giau nedrįso kalbėt apie pa
taikavimą “Jurams”. Pa-

Kemėšio “Darbini 
t a i į ) s ]) a r č i a i “auga”, 
nuo trijų kartų savaitėje 
perėjo prie dviejų kartų, 
nuo astuonių puslapių suba- 
tomis perėjo prie keturių. 
A t e a 1 e i v i š k a m 1 a i k ra šč i u i

Draugas”

sus irių) i nūs

Brick ........................ .
Paukščiai, gyvi:—

Kalakutai (svarui)

Paukščiai, išdarinėti

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui .
60—80 svarų
90-—100 svarų,
100—120 svarų,

Jautiena:

Ribs (s
Loins
Rounds

90—100 svarų,

No 1.
ii) .18

.28

1!)'/2 20

14—22

... 19 
15—20 
15—16

28—30

17

171/2—18
I8V2—19

No. 2 No. 3

10 '/2
.11V2 .9

.10'1 .8
100 sv

20—40 svarų .........
40—60 svarų.........
60—100 svarų ....

Bulves, bušeis ............... 1.80—2.25
Jaunosios bulves bus............... 2.

Kiauliena, ii z
$12.50—14.50

12.50—13.50

Daržovės:—
Burokai, didelė bačka

1.00—2.50
75—2.50 

. 10—20 
2.00—5.50 
1.50 -6.00

—u-

Tai yra viena puikiau
sių lietuvių kalba iš
leistų knygų tiek turi
nio tiek technikos žvil 
gsniu. Kadangi Lie
tuvių darbininkų lite

ratūra vis dar netur
tinga, tai pasirodymą 
šito stambesnio vei
kalo, kur paprasčiau
sia, kiekvienam su
prantama kalba išdė
stoma socializmo ,400- 
kslas, kiekvienas mą
stąs darbininkas su
tiks didžiausiu pasi
gerėjimu.

Knygą Socializmo 
Minties Blaivumas 
angliškai parašė žino
mas socialistu veikė-

Spargo, o lietuvių kal- 
bon, autoriui leidus,

Aprašyti visą, šios 
knygos vertę čia nei 
negalima. Pasakysi
me tik tiek, kad ji pa
rašyta taip interesin
gai, jog p radėjus skai 
tvt sunku ir beatsi
traukti: skaitai kai-

| Pavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiom,* .pjdvorrm

I tarpu nejučioms susipažįsti su socializmo mokslu,
g viniais.
| Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir jų nusamdytieji agitatoriai 
a besistengdami trukdyti socialistišką darbininkų judėjimą, pliauškia prasimanę 

irgi nepažįsta gerai soci-

socializmo tikslais ir uždą-

visokių nebotų dalykų apie socializmą. Gi žmones, km 
alizmo mokslo, d

kvieną priešų užmetimą mokes 
atšauti rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai turės bematant savo bur
ną užčiaupti.

Todėl sakome, kad nei vienas lietuvis darbininkas neturėtų apsieiti be šios 
knygos.

Pastebėsime prie to, kad Socializmo Minties Blaivumas netiktai savo turimu, 
bet ir technikos žvilgsniu bus tikra lietuvio darbininko knygynėlio. pažiba. 
Stambios, aiškios raidės, daili spauda, gera gryna popiera. Ypatingai puikus kny
gos viršelių paveikslas, pieštas žinomo musų dailininko^ p. Jono Šileikos. Tas 
paveikslas ant knygų viršelių spausdintas keturiais dažais.

Knyga turi 230 lakštų.
Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais tvirtais audekliniais apdarais, $1.
Užsisakykite tuojau. Pinigus siųskit Money Orderiu, ne kitaip. Geriausia 

iškirpkite šitą žemiau paduotą kvitukę., parašykite savo varda ir adresą, jdėldte 
kartu su money orderiu konvertan ir niums.

NAUJIENOMS,
Chicago.

Indedu čia money orderi (čeki) ani «w 
mo Minties Blaivumas. Adresas?

MCiiesH

bematant savo bur-

g., ill*
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pastatė scenoj dvi komedij:

ir ^Svetimoterystė”.
Inas pavyko neblogai.

I'lz. z, I .. 1 i.

skui buvo deklemacijos, mono-

> -

likę.

si rinko vos keliolika žmonių.I

čios j on sukrito.

moterims nelabai pritinka, kuo

vo surengtos musu mažu 35 
tos vyčių nianirvrai. Man

ro-
ne-

Well, daug neužsiino-

Roselando, Kensington o ir 
West Pull mano draugijos ku-

noj” nutarė bendromis spėko-

da.” Kad knoplačia ilsia išgar
sinus, vakaro komitetas išsinn-

puses.

Proletaras.

Liet. Soc. Lygos mandolinų 
orkestro* nariams.

re-

t inančios

savimi po naują mokini.
ir su-

minėj “

ŽINIOS

Jonas Romanovas

nuo trečiu lubu. Turbiit mirs. € €.

'l’lios. Median, > Emerald 
Kaltinamas 
ikiu žino

Molio:

U VII i I (>('I ll< u-FU- < ’ v
nio vaikams. 
m('!»ii)kik'. ir

Visi augščiau įvardytu ji leidi

('.(‘litro Komiteto Kultūros ir 
s\ iutimo 
1916,

Kl.
Duonos Neprašo, l'rečio- 
la. Apie 4000 piešiniu. 

Maskva, 1916. Psl, 96.

so

m irk i o :

mi jos profesorius Clucagos uni
versitete, patrauktas teisman.

Jf5,600,00(1.

nuii ji paėmusi revolveri.

(Jara Mitchell, 15 metu, kuri c
baudė nusinuodyti, dabar pri
imta į p-nios R. McCall namus.

garsėjusi gimdymo kontro-
gieėiiis užlaikyti geroj tva-Į davimo skelbėja; apačioj —

Paul Granzman,

bokoziriuo jaut.

Nauji Raštai

Mašiotas: Mokslo Pasakos

J. Murka: Vaiku Darbvmečiu&. *

minarijos Mokytojas: Aritmeti
kos Uždavinynas Pradedamajai 
Mokyklai. Pirmieji melai. Psl.

Kalendorius

Metai.

Mažas

m uosc t r u m pa i suglaustas po-, 
tam 237 klausimuose plačiau iš-

SAUGUMO’ SRYTIS gieoi

Kazimieras Gugis I
ADVOKATAS

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

dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 SO. MALSIM ST
Miesto Ofisas:

127 R. DEARBORN ST.
Room 1111-13 Unity Bldg.
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V Y R AI
Jeigu jus esate nusiminę, del to, kad 
jus esate neišgydyti kur nors, jus 
esat užkviesti pasitart su Dr. Hodgens 
apie bile ligą, silpnumą arba pnva- 
tiŠką negalę. Ateik del draugiško ar
ba ištikimo pasikalbėjimo. Tas jums 
nieko nekainuos. Jo dvidešimts metų 
patyrimas gydyme sergančių, silpnų, 
liguistų vyrų, yra užtikrinimu, kad 
jus busite pasekmingai išgydytas.

Jeigu jus peržengėte gamtos įstaty
mus, jus neturite mąstyti apie vedi
mą iki jus galutinai pasveiksite.

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

sada ištikimu, turinčių ypatingą veikmę kraujo gydymui, gyduolių. Jo3 veikia tie
siai ant kraujo celių, panaikina nuodus ir sugrąžina vidurinius organus j normalili-

DR. I. W. HODGENS, 
Ištikimas Specialistas,

Aštrių ir Chroniškų Vyriškų Ligų.

Užiiuodijinias Kraujo

aukauja saugumą ir 
navimą; paremta 2 

patyrimu.
t mus

Purtąs Virš $2,800,000.00 loie
SCHIFF and COMPANY STATE BANK

TVIRTA BANKA VAKARŲ PUSfij.
| 2tH STREET ARTI HALSTED ST., CHICA.GO.

ista už gimdymo kontrolės 
idėjų skelbimą 30 dienų ka
lėjimam Mrs. Byrne jau a- 
ntrą savaitę badauja protes
tuodama tuo budu prieš tei
smo nuosprendį. Ji nusilp-

Sutaisytas iš fommios- 
recepto; suteikto išmiutin 
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo fji’llino pilvo ir žtirnu, gvr- 
A‘/ęs’ slauili jiiHo, dusulio, palvos 

u~| sh'uu dr j tmo, nustoji mo apetito, 
g j šalčio palto: , ict., pct., Sutai

somas išdirbėjo labai pagarsėjusio

) MIN-EXPELLERMJ- 
seno 
nos

SORM.

visame pašau- 
per pusę šimtmečio -25e.

bonkutę v iso<e aptieko.se, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. Al). RICHTEK * CO.

74-83 Washington Street. Mew York. ||

J Jei Jus Matele |
Tikrą Progą |

mę
ir pa

matę ir ištyrę
ma

pavadinsite tą proga.
Jus norėsite pasinaib
(loti taja proga t įlo
jau s. Atsišaukite:

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted si., No 21

LAIŠKAI Į LIETUVĄ
bet reikia juos surašyti vokiškai.

Vokiškai laiškus parašo ir nuro
do, kaip juos išsiųsti M. Jurgelio- 
nienė, 751 W. 32nd Street, Chicago, 
m. .............  * nuo

“AUDĖJAI”
Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukjla prieš savo iš
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jį yra taip svarbu ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko įvyksta sukilimai.

Siuskite reikalavimus šiuo adresu:

Patinę arba pasididinę gyslossX™Ai.KRAp^u 
cirkuliacija, širdies plakimas, rūgštis pilve, silpna atmintis, žemas gyvumas—lėta 
cirkuliacija. VIENU SAVAITĖS 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?
C* " 1 * X- • TURINTI SMEGENŲ SUIRUTE,Silpni, nervuoti vyrai, kenčianti nuo neprotingumo, pa 
baudą nuo nenuosaikumo ir užgavimo, pamatysite, kaip greit tikra gyduolė tikroje 
vietoje ir laike atliks darbą. Prašalins nustojimą energijos, ambicijos ir stiprumo, 
sustiprins ir sušvelnins svarbiausius organus, priklausančius žmoniškumui.
L'llzC’Iil DnclAo U* REUMATOS KLIŪTIS ant visados išgydoma i lIlKolIK 1 ILSI V O 30 dienų, jeigu nėra kitų susdėjimų. Šios ligos siate- 
matiŠkai ir gatavai pasiduoda kraują darančiom ir kraują valančiom gyduolėms.

A * j <• UŽNUODINTOS IR SUTINĘ gilės, gauna kasdieną atl-/\SU OS llvOSj dą ir yra i/ftstovinčiai išgydomos į keletą dienų. Šio® 
ligos, jeigu nesulaikius, pasieks neišgydomą susidėjimą. Protingam žodžio pakanka. 
ATEIK DEL PASIKALBĖJIMO UŽDYKA.

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

Metodos išmėgintos, priskirtos ir pagerintos, kaipo geriausios gydymui ligų ir 
silpnumų ypatingai del vyrų. Jus gydydamies pas jį pamatysite jį ypatiškai ir J- 
gysite naudą jo daug metų patylimo. Jus žinote su kuo jus turite reikalą. Pi
giausia mokestis. Sutvarkyta pigiausia mokestis. DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
INRENGIMAS OFISO IR LABORATORIJOS aprūpinimui 914 arba pagerinto 608. 
Jus galite turėti “Paslėptą plėgą” ir to nežinoti. Visi ligų apsireiškimai greitai 
panaikinami. Neatidėliok. Ateik šiandien.

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

.35 So. Dearborn St., Crilly Building, 
antras augštaa, kambarys 208-209. 

III.
9 ryto iki 8 vakaro. Utarninkais ir ketvergais nuo 9 ryto iki

Nerišliomis nuo 9 iki 1

1840 So. Halsted St.,

■ M

KANKAKEE, Ill, sausio 
31. — Užvakar ryte 0. K. 
Maintz šeimynoje, ant far- 
mos, esančios netoli Kanaka- 
kce, atsitiko tragedija. Šei

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

'šią, iš kurios rengėsi kepti 
blynus, nuodų. Užvalgius 
iškeptų blynų penki žmonės

SIOU CITY, IA.

Anglis, Malkos, Sienas 
ir Javai

Naujas Telefonas 5825

H. Barish & Co
Greičiausias pristatymas ir

teisinga švara.
Pas mane
pigiau negu kur nors kitur.
Tamstoms pirkti pas mane

, nes labai
prieinama.

H. Barish & C®.
101 S. HELEN ST

Justi C L

žfflYSTEtl

Mokykis kirpimo Ir designing 
vyriškai ir moteriškųaprėdalų

Musų friatema ir ypatift- 
kas mokinimas padarys 
jua žinovu u trumpų lai
ką.

Mea turimo didžiausiu* 
ir geriausius kirpimo— 
designing ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksime 
praktišką patyrimą kuo
met jus mokysitės.

Elektra varomos maši
nos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiarm 
aplankyti ir pamatyti 

______ _ —„ WJ> musų mokyklą bile lai
ku — dieną ir vakarai* ir Kauti specialižkai 
pigią kaina laike šio mėnesio.

l’etrenos daromos pagal Jųsų mlcrą — Mk 
•tailė* arba dydžio, ik bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KA8NICKA, prlnclj^ala*,

Jalle St. Kambarys 416-417 
Prieš City Hali /

i VYRU LIGOS
JEIGU Jus kenčiate nuo tūly privatiškų ligų;, 

jus turit pasiduoti j rankas specialisto, vieno, 
kuris turėjo metus patyrimo ir pasekmingą 

gydymą aštriose ir chroniškose ligose, įvairiose 
jų formose. Nė vienas nėra geriau įsirengęs su 
teikti jums pasekmes, kurių jus norite už tokią 
žemą kainą, kaip galima trumpu laiku. Mano 
moksliškos metodos vadovauja, kitos — paseka.

Ar Jus Turite
Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš* 

tų overkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir over- 

koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halted SL. Chicot Iii

į Amerikos Lietuviy Mokykla
> Mokina
) ”z

z »
) n• »,
i ”

»>

Anglų kalbos
Lietuvių kalbos 
Aritmetikos 
Knygvcdystės 
Stenografijos
Pirklybos teisių 
Abelnos historijos 
Suv. Valst. historijos 
Geografijos 
Pilietystes
Politines ekonomijos 
Dailarašysles

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

Vakare nuo 7:30 iki 9:30
j 3360 Emerald Ave. Chicago.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
KUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdai us. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dieną arba vakarais 
del jūsų parankumo. Už $10 
išmokiname jus sint visokius 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

Pasekmingai gydo
ma vėliausia metodą. Salvarsen (606) ir 
pagerintas Neosalversen (914) suteikiama 
be skausmo bei neparankumo.
GONORRHOEA. Išgydoma j kaip galima 
greičiausį laiką mano metodą. Visi skau
smai, paliuosuojami ir deginami sulaiko 
mi ir atvedami j sveiką stovį suteikiant 
jums nuolatines pasekmes.
VARICOCELE. Prašalinama be skausmo 
arba pjovimo, be peilio ir kitko skaudė
jimui. Sis kirmėlynas kaip susikuopimas 
j krūvą tankiai yra priežastim nustoji- 
mo gyvumo, leiskite man jums išaiškinti 
mano pavyzdingą metodą.
PROSTATIC kliūtis atgaivinama urnai, 
mano gydymas sumažina uždegimą ir su
tinimą ir daleidžia sąnariams išnaujo vei
kti savo veikmę atsakančiai.
MASTURBACIJA. — Jeigu Jus kenčia
te nuo pasekmių jaunystės įpratimų, pa
matyk it mane tuojaus, kuo anksčiau tuo 
geriau, pirm negu bus pervėlu.

PRARASTAS GYVUMAS. — Mano gydy
mas šiame atsitikime daug sugrąžino j 
gerą sveikatą, ji atitaiso dalis ir sustip
rina sąnarius.
INKSTŲ ir PŪSLĖS kliutįs gre’tai pa
lengvinama. Daug žmonių 
šios ligos delei neteisingo 
privatiškų ligų.
RECTAI. LIGA. Raudonoji 
la, ir tt. gydoma be skausmo arba pjovi
mo. Jeigu jus kenčiate nuo kokios nors 
Rectal kliūties, ateikit ir leiskit man pa
rodyt jums ką aš galiu jums padaryti, ir 
kaip tai yra lengva.
STRICTURA. Mano nauja metodą gydy
mui strikturos atdaro kanalo ir tekėjimo 
minos, nereikalinga didelio tyrinėjimo 
bei pjovimo, vienas gydymas kartais su
teikia jums pasekmes.
HYDROCYLE, ORCHITIS, SILPNUMAS, 
NUTEKĖJIMO URINOS, ŽAIZDOS ir tt. 
viskas gydoma pasekmingai vėliausiomis 
moderniškomis metodomis už žemiausią 
kainą.

kenčia nuo 
gydymo tūlų

gysla, fistu-

Mano gydymas gelbsti kuomet kiti nepagydo; jeigu jus nebuvote gydytas, kodėl ne 
atsiduot j rankas specialisto tokio, kuris turi gerai įrengtą ofisą ir patvrimą suteikti 
jums pasekmes, kurių jus norite. Nežiūrint kaip ilgai ir nuo ko jus kentėjot, aš noriu 
pakviesti jus į mano ofisą ir pavelyti man parodyti jums ką aš galiu jums padaryti. 
Mano X-Ray egzaminacija dažnai atidengia stovį, kurio kiti nepastebėjo, mano labora
torija ir vaistų skyrius yra prirengtas iki mažiausio mažmožio ir mano ofisas užlaiko 
prietaisus suteikimui jums tų pačių pasekmių, kurių jus norite. Neleiskite savo pinigų 
ilg’au be įgijimo pasekmių, aš nieko nerokuoju už pasitarimą ir visą egzaminacija. 
Ateikite ir pasipasakokite man savo negales.

ATEIK ŠIANDIE
DR. WHITNEY 505 So. State St., Kampas Congress St., AZXV. VVlUlllLI Prieš Siegel Cooper, CHICAGO.

Telefonas Canal >717

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims 
no m s. 
siškai

1739

ir mergi- 
Kalbu lietuviškai, angliškai, ru- 
lenkiškai ir slavokiškai.
S. HALSTED ST., CHICAGO, 

Ant antry lubų.

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

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

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

“NAUJIENOS’’
1840 S. Halsted St. Chicago, llliiTois ■

aptieko.se


iK* V Ai

bolėliL

1 > u t \vel

m.

Chicago.

m.
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Januta vičia.

CSS
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HU

Jeigu

formos.

*

CICERO.
Lietuviu Socialistu .Jaumiomc- 4. C

susi r;n-

NAUJIENOS, Chicago, H!

Pranešimai Pajieškojiniai
BEIKALAUJAMA: Buffer, (Poli

(PASARGA.—Draugiją pranešimas skelbiama 
ažmokestiea. Pranešimai betai tari bot 

(NrUwodami U vakaro, laiškeliu arba telefoną. 
Priduoti t* pačią dieną, kada spausdinamai 
■teraitia. nebegali hot jdėlL — “Naujieną

PAJIEŠKAU merginos prie namų 
darbo, prie mažos šeimynos. Gera 
mokestis. John Gritc, 
3352 So. Morgan St., Chicago, Ill

vairių darbininkų į restoranų, plum 
bėrio, $17, vaiko prie darbo į mo
kyklų, $35; 2 cinuotojų-kalvių; dar
bininkų, $2.50 į diemp Karų taisy
tojų; 2 dž.ianitorių, $60, vaikų į o- 
fisij, 1 I metų ir aiigščiau, $8. Bar- 
tcndeiio ir porterio, vežimų plove-

KADA
NORĖSITE

PONAS RANDU[gAMKE^ 
MOKĖTOJAU

idt

BRIGHTON BARK.

Brighton Park lietuviu valgo- 
m uju daiktų sankrovos bendro
ve laikys svarbu susirinkimą se- e* •» v

redoj, sausio 31 d., 8 vai. vaka
ro, Liberty Hali svetainėj (3925

Pajieškau draugo, Juozapo Rut
kausko, Vilniaus gub., Frakų pav., 
Butrimonių valsčiaus, češankos kai
mo. Girdėjau, gyvena Chicagoj, III. 
Meldžiu atsišaukti.

Moterų reikalaujama: 2-ros virėjos, 
merginų į dirbtuvę, 1 t metų ir aug- 
ščiaus. Gera mokestis. Restorano 
ir hoteįio darbininkių įvairios rū
šies, prosytojos. $10.

South Park Employment Agency
109 Porter St., Waterburv, ('onn

Pajieškau Prano Tilo, 
viršum augštiimo, šviesit! 

myli kaziru

su

ir lošti 
palėmytų ir pir-

Namą arba Lotą pirkti arba 
parduoti; Pasiskolinti Pini
gus; Išdirbti Raštus; Inšiu- 
rinti savo turtą; Geriausi 
patarnavimą duos jums pi
giai, patyręs ir nuo seniai 
visiems gerui žinomus —~

Gana pirkt kitiems namu

mus.

J. J. HERTMANOWICZ

na-

Marinis namas ant Union .Avė
St., storas ir 5 pagyvenimai; 
dos neša $600 per motus; i 
tik $4500; $1000 ar mažiau įmokei. 

2pagyvenimų mūrinis namas ant
Wallace ir .33 Sts. Kaina tik $2000.

ir .30
; ran
kai na

Malonėkite i 
skaitlingiausia.

lotai ant Lowe Ave 
po 8725.
pagyvenimai naujas 
mas ant 42 PI., arti

mūrinis na-

Raseinių
Kliubo 

mėnesinis susirinkimas ivvks ke c * 

tverge, vasario 1 d.. Malinausko

Halsted s b. Pradžia 8 vai. vaka
re. Kliubiečiai būtinai turite at
silankyti susirinkimai). Euriine

prašomi atsilankvli.

me bus nominuojami kandida
tai ateinantiems vasariniams ri
nkimams.

sKoselando, kingstono ir We

Pull mano “Blindos" lošėju 
domai.

sausio. Strumilų Broliu 
(158 E. 107 st.). Pradžia /

pa vie

5008 \V. lt si., Cicero. III
REIKALAUJAME indų plovėjos, 
sišaukite tuojaus.
02 So. Halsted St.. Chicago. III.

Jauna pora priversta paaukauti 
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie-

Puikus mūrinis namas, ant Era n cis
co ir Archer Avės. 2 pagyvenimai, 
tur hut parduotas už bile kokią 
kainą. Lengvos išlygos, 
kambariu stuba ant Artision Avė. 
ir 40 St., t ik $1800: lengvos išlygos

7

silankvt;

scenos.
pnsirod vt i mil 

mes tikimės tm-

tonai šios apielinkės. bei

J. M. Pačkorius

BRIGHTON PARK.

riaus nariu mėnesinis susirin-c

M.
žio svetainėj
aveles va

Lošėjai
Turime

v a 1 k i,i 
kabuti
m.o.
m iaus

.3 10.3

ia u n as 
mau-

Kauno

imiimi
1 DPI 11

m a ne

R e ] k a 1 a u j a darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Bin 

reikalauja daug darbininku

reikalau ja

1(1 prie 
10 prie 
I mašinisto

Išvažiavimui iš Chicagos reikalin-

įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. 'Faipjau ūkio darbams.

Vaikų skyriuje reikalaujamu dau
gybės vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 11 metų, dirbti leng
vesnių darini dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiimtinėjirnui, mokinlies Įvairių a- 
matu etc.

MOTERV SKYRIUJE reikalauja 
ma moterų ir merginų įvairiems da
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, namų

pal \ rusiu

Room

Nuosavybes 
Išsivystimas

rrimitvviskas komunizmas.
Šeimyna arba giminingasai 
mas.

Ian

M

COFFEEW
£

GARSI SANTOS KAVA 4 A 
Visur parduodama po 28c ir 1 
po 30c I V V
F-/ AZ N/ V-/ * • * • eea® • MS »M S<*4 )

SVIESTAS:
Geriausios 

pmetonoa, < | 
r«»ni«, negi. A Į p, 
kur jus ga- -Mi | y 
lit gauti ..

V EST BIT) B
Milwaukee At. I 
Milwaukee A v. 
Milwaukee A v.

W. Madieon St, 
W. Madison. Et.

RYŽIAI i COCOA
Ceri-HusuMi 

'njlief, 10c ve 
. "tęs, p«rii- 
iuoda ui ..

Geriausia * m 
lankės, euly- Į /į p 
link tu bent | *1 y 

■ tokia, Vi »v

ARBATA
Į PrlimnlRU- 
Ha, Gvaran- J| fl 
luotą, 'frtė*fl||f'

I Oo paniduo >wW 
la po...«

1>7>
2054
1045
1510
2850

MOS

I 1644
I 1836

2012
• 3217
' 1882
: 1818

W. Chicago Ar. 
Blue Island Av. 
W.S. s. 
w.

North Ar.
Halsted St.

Hateted S L 
12th SU

1101 \T. 22nd Bt.
SOUTH SIDH 

1052 Wentworth 
>427 8. Halsted 
4729 B. Ashland

NORTB BID! 
m w. Divtetea 
720 W. North Av 
2640 Lincohn >▼. 
>244 Lincoln 
1411 N. Clark

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo- 
kėiimai, mokinama dieno- 
mis ir vakarais, viskas pui
kiai, darbas kiekvienam 
žmoeui. .Ateikite arba ra-

0IJRKE BAfiBER SCHOOL
612 W. Madison St

gari] pardavėjų.

1119 NV. Division St.,

Pardavimui

į namą, 
murink

\ <)k;m

savo pini

12 kambariu. Gi

mažiau. Klausimai
I lizinas.

3802

mciie-

u-

i r 
•i- 
5 e

PARSIDUODA visokios rūšies na
minių rakandų, naujų ir senu, 20 

vargonų ir kitokiu muziku. Kaina
žema. Prisiūtum j namus

181.3-1815 Lake St., Melrose Park, Ill.

1100 Grynais pinigais, likusius 
alų marinis namas, 
pečium šildoma, ge- 
MOO. Remia $14.00 
mis. Atdara nuo 9

McDONNELI
26.30 W. 38lh St.,

PAILSI 1)UODĄ pigiai du bizniai: 
nkrova (Dry goods, cigarettes, ir 
) ir saliomis. Pardavimo prieža-

mu.
DROVER 6739.

P.\RSI DI ()D.\ Geležinių tavo- 
rii *• cimivimo šapa, lie-

'. įsteigta .32 melai; 
pardavimo. Rokun-gera

Oli-

ta opera uosi u s pini- 
;j viri;}. Pirk 5 kambarių 

murini namelįpirli 29-los ir Union 
avė. Kaina liktai $1600. Inm 
s200 ir mėnesinis išmokėiiimis.

Atsišaukite šiuomi

2901 Emerald Ave.,

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
NAUJIENAS?’

3
iXJCTSfc.f į- -•

MM

kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianą su 25 m. gvaraneija už $ 115 ir 
$225 Virt roki su brangiais rekordais 
už $‘50.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint

kitų namų, lotų ir farmų ant 
pardavimo ir išmainymo.

9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyveni
mo viela: 1922 So. Kedzie Avė., arti

TPRU]

Komodos, bra-
sinės lovos, paveikslai. firgnkos. 

s$‘0i) Grojantis Pianas už pirmą pa
siūloma; $225 viclrola ir rekordai

OLl^ęil IIUl 1 Cxi \ o pi cipui iy <l|L 

mainyti ant kitos, mes ap
mainysime greitai ir ant ko 
tik nori. Taip-pat mes bu- 
d a v o j’ a i n n a m u s, s k o 1 i n a m 
pinigus nuo $100 net iki— 
$100,000 ant pirmų ir antrų 
morgičių. Kiekviename rei
kale kreipkitės pas mus, mes

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
I_.  --------- KiO r E STONI) EN C1.1 IN IS SKYRIUS.— Kirkvie galt ii mokti

lai v-litai fa\o r.anrae-e iš lekcijų futaiaytą 
,i. š.s s j: a labai parankus kiekvienam* 
ai išmokti Ai r'ų kDbos, bet netari progos lan- 
ia ypacdskai. Geresniam pcr-itikrinimul,_ rtun- 

aa’škini.r.j 
dvi įmukęs

Amt r lent School 
of L ir fut .ces

Ai?*f .roT.rtva
MatrMk

DYKAI

Vartoti vos 90 dienu.
3019 Jackson Blvd., arti

------------- --------------------------- -------- ---- --------------------------- #-------ą—

E5CT3R.A

•"4* * *6* ♦ *#* * *»r w 4f* * db * fcf1,

nl* riKK SAU visas Plumbavoji- ♦ 
mui reikmenis tiesiai už "who- O 
!t sale” kainas. Mes parduosi-

4
•fr

♦

m<
H AL

1637 W. Division st., Chicago, 
Cor. Marshfield

4 
•j*

KUOMET Jus norite pirk

m siela lietuvių ir svetimtaučių ap-

Į ;> m i e s I a. Pa r si d u od: t laba i pigiai 
ir greitu laiku; ^įsišaukite

Cicero, III.

I L\ RSI 1)1’01 )A saldinas labai ge
roj vieloj, lietuviu, lenku ir rusu ap- 

savinin-

PARSIDUODA barbernė labai

& JOSEPH C- WOLON 2
V LIETUVIS ADVOKATAS 0

Bidr.,m.
Utar-

M Ruimas 902-004 N«tkma) Life
■ 29 So. La Salk St., Chicago,
0 'Jei. Central 6390-6RD1. Atdara:
Jk nir.ko, ketverge ir »ubato» vakarai# nuo
J 6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
Q 15<« MILWAUKEE A V K., CMco<«, III.
A T«l. Humboldt >7.
•BOOK) WOWCCl

I

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA <5
LIETUVIŠKA t-J

1IAPTIEKA
< > Sutaisau receptus su didžiausia ntyda, 

nežiūrint, nr tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie

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

EC. SidJaosRis
A|)tiekoriu« R BRvhiinkRsi 

SOUTH BOSTON, MASS.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED ir 3>ra GĄTViL

fe

patarnausim

L 4 CV- 4 V j / U L I » J 1 1 U 1 
rašvt mums.

iziame

—4 n.(

ianinė u''MHKVRI 'A ciliarinėl IvlYl JuJUA
Čia gali iiMnokti Angle, kalbos nuo pradingt-

ligi augbčiausiai, teipgi Lkl'j'.ių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; 
?<Dtcmatikos, Istorijos 
Ekonomijos, Knygvedy 
trkų 
t už b;
PRE
MA

3106 So. Halsted St.Cldc^
. -’iJF

Aritmetikos, Augsi. 
Geografijos. PcLaš. 

/tčs.DatliarašOio, Lai- 
>.eisiu ir tt. Čia galirašymo, Frekybo

dgU PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOI 
KYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKIA 
LILI U VISK AL

!
 Telephone Humboldt 127> Š2

M. SAHUD M. D. i
Senas Rusas Gydytojas Ir Chirurgas. Q
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai- Q 

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų. M
M Ol'lSAS: 1579 ^Milwaukee Ave., M
g Kampas North Ave., Kambarys 206. gL Q Diais Vakarais ofisas llŽdm'A tllSg VALANDOS.- 8:30 iki 10 išryto;

1:30 iki S ir 7:30 iki 9 vakars.

ypač tam t 
kuris neri 
kyties i n.' 
čiame graU 
DYKAI. I!

kiiU-t.-VO'
> k luAi.ą

KATALOGĄ 
prisiuntimuf

r r ii Ii | musų ao- 
!e.-as. Mokina* 
^o-e irgi turi- 

) i G<if iamokxHu 
euprantantfaoui

L — I icir.“ 
. r i ii’ e 
dų t.’ 

b u t
me daugj vai 
me atskirą kur- 
greitam tšmekii 
turime GKAM.MAR tr

N i-kas
a w.

a V ■ių
Daug j

1GH SCHOOL skyrius.
aiškinama Lietuviškai

JDvI mokyklas: 7'.l M. ISlh St., ir 1741 W. 47th 8t.
Laiškus sdresuokit: American School oi DinguaKc s 1741 Mest 4 71 Ii St., Chicaro, FU.

! PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
y Ant Durų, Lentų Kernų ir Stoginio Popierot 
Š CARR BROS. WRECKING CO.
X 3003-3039 S. Halsted St Chicago, Ill

K.NURKAITIS O. D
akinius pagal

St., Chicago.

rnom ; Yrari
AKIŲ SPECIALISTAI

A l< ‘ b J fe c>- xu n ii k u g 1 h m D } E Ai 
ai.do'- : N jo 9 ryto iki f 
r.•.:<? 10 iki 12 dier.^.

H49 8. ASU J. AND AVJK..

V 6 
iii:

Praktikuoja 25 metai.
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kerte 32 ®t.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Taipgi Chroniškų L 
Ofiso valandos: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet

lelephone Yards 50 J2

Dr.M.Stupnicki
310$ So. Morgan St., Chicago. 
VALANDOS: nuo « iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

DR. M. HERZMAH
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo ptilyręs gyd;. tujas, chirur-

G\<1<> aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikui, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, 1025 W. 18th
.. netoli I'isk
VALANDOS: Nuo 10 12 pietų, ir 

Telephone Canal 3110
Gyvenimas

Valandos : 8 tiktai.

Telcphone Drover 9693

Dr. 1 A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistai Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų ligų.

Vnlandoa: 10--11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedėliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted SI. irti 34 St. Chicago

Or
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

I I. EPSTEIN

Specialistas moteriškų, 
vyriškų Ir vaikų L;gų

Ofisas ir Gyvenimas t
3600 S. Halsted St., kam p 36 «t
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—Ii 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

Br. W. WSZKsEWiCZ

’ i. J l VIŠK AS AKIŲ GYDYTOJAS 
turi ūdar.Mas arta silpna* akte, 

,mą, atsilankykite pa«

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee At*.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietvj.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETtIVYS DEWTISTA

Ttitndofi: nwo 9 ryto IJd I VRft 
NcdfliomU iularimti, 

4712 So. Ashland Ave.
trti 47-tos gstvBa

Or. X win Psing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydytnat 
Speciališka medicina nuo 

u i. n uod i j i m o kraujo

Vandenėta medega slaptim Ilgėm
2059 W. MADISON ST., kampas 

lloync Avė., virš aptiekus

Dr. Ramsųir
AKIU SPECIALISTS

9 vak. nedėld. H)

Prirenka vifiemj tinkamu* akiniu*, 
nueja ir paturimu* duoda lykai. 
786-88 Milwaukee Ai f., arti Chicage 
lubos. VALANDOS* Nuo 9 išryto 
rui. Nadėliemia nuo 0 išryto iki S 

T»L Ilaymark<t 2414.

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą,

AKINIŲ
JTigti

Ar*. 1-ree 
iki rak*- 

po piet*.

■e

Tau skauda akys, 
skaitant raides susibėga į kruv<, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegi m 3 akių.
tau skauda nkvs skaitant arba tiuvajtf, t«akar| |«

listui akių, kuris turi 15 meta pa
tyrimo S v. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsy akiu b| 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
Akiu Speciali® t ne
3TMYK1T MANO UŽRAŠĄ-

M Kampas 18-tos gatves Ant Platt's Aptiekęs 2-raa angitaA, 
X Valandos: nuo U ryto iki 9 va. Nedūliouiis nuo 8 ruto iki 12 dien*, 
£ ” Tel. Canal

........ ......................C .1 I I.4'- ■■■■4— .... Ą

DAKTARAS^ WISSBį
Neturint kaip uiiiietiėjuaioa ir ncirgy^oinet yr».

Rp«cialiikni jrydo liga* pilvo, plaučiu, inkutg ir pu&lče, uinuodUlm* krgnj®, 
Hg»r, iair.dai, rwviaatiun^,' galvot ikausinur, ikRusuyjg nugaroj*, gfetkMh
»kMud«jiDi< ir i>MlaptingaB ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, aUIkfta Ha |g 
p«r»itikxinkK«, k* jis jums gali padaryti. Priiktikucja per daugeli aaetij ir UwU 
tukttančiua ligonių. Paiarimaa dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki • vaL vakaae. NadiJieiela Ud 11 
l»lt BLUK ISLAND A V B., ki»bM 11-U« I&U virUJ Baakaa.




