
WASHINGTONAS, kovo

RAGINA REMT NAUJĄ 
JĄ RUSIJOS VALDŽIĄ.

Anglai-francuzai stumia at
gal vokiečius 60 mylių 
fronte.

nevykusią 
norą

paskendo.
City of Memphis plaukė iš 

ew Yo-

vengta streiko 
kai pasiryžę ant žut-but lai 
mėti savo reikalavimus.

Nesnaudžia ir samdytojai 
Jau verbuojama būriai slap 
tosios policijos, 
nūs

savo 
vokie- 

Tatai jiems ir pavyko, 
puikai 

miestan,

Panamos kanalo išlaidos 
viršijo įeigas.

municijos dirbtuvėj Cologne 
tt.' kuri ten ištikusi pereitą ket 

vergą. Ekspliozijoj žuvę a 
pie 700 žmonių.

BRIANDO KABINETAS 
PUOLĖ.

ro savo
kovoje prieš vokiečius
O pavesdamas valdžią bro 
liui ir Durnai
“Dieve, gelbėk Rusiją!”

Vadinasi, tai paskutinis 
“iš Dievo malonės” honoras.

KAREIVIAI PRITARIA 
NAUJAI VALDŽIAI.

PETROGRADAS, kovo 
19. — Telegramos iš įvairių 
karės fronto vietų išreiškia 
pasitikėjimą naująja valdžia 
ir žada remti ją. Sako, ka
reiviai tiesiog entuziasiš- 
kai pasitikę žinias apie nuve
rtimą senosios valdžios. Ta
tai reikštų, kad senoji val
džia visiems jau buvo įsiėdus 
iki gyvo kaulo.

ipgy- 
kompanijų nuosavybes 

ir palaikius “tvarką”. Jau 
sukatoje kompanijos turė
jusios apie 2,000 tų “tvarkos 
dabotojų.”

Spėjama taipgi, kad prez. 
Wilsonas bandys paimti ge
ležinkelius valdžios kontro
lei!, jei kiltų streikas.

Well — šiaip ar taip, šian
die tečiaus dalykai turės pa
aiškėti galutinai.

Oil kompanijai 
plaukė iš New 
vre. Torpeduo 
gėjirno. Laivas 
Ward kompanijai New Yor

Anglai pagalios atsiekė savo 
tikslo — paėmė svarbų mili- 
tariu žvilgsniu miestą Bapa- 
ume. Prie Bapaume anglai 
jau senai veržėsi, 
sutelkė stipriausias 
spėkas, kad išstumu; 
čius 
Subatoje gen. Haigo 
Įžengė degantin 
kurį padegė besitraukiant 
vokiečiai.

gne gyventojų
ncuzu kanuoliu c
beiro eatvėn.

PARYŽIUS, kovo 19. — 
Pagalios Briando ministeri
ja neatlaikė parlamento ata
kų ir puolė. Vakar Brian- 
das ir jo ministerial inteikė 
formalę rezignaciją prezide
ntui Poincare. Prezidentas 
pakvietė iždo ministerį M. 
Ribot sudarymui naujo mi- 
nisteriu kabineto. Ribot kol 
kas nepriėmė prezidento pa
kvietimo: norįs pasiteirauti 
su kaikuriais parlamento na
riais.

Briandas buvo stipriai a- 
takuojamas 
Salonikų- kampaniją, 
diktatoriauti ir tt.

CHICAGO, kovo 19. — 
Vakar gaisras sunaikino 
Scottish Old Peoples Home 
prieglaudą, netoli Riverside, 
Ill. Žuvo 4 žmonės — nuo 
72 iki 92 metų amžiaus. Su
žeistų esą 33.

Gaisro priežastis nežino
ma. .

Cardiff, Anglijos, į 
r ką. Paskandino jį vokiečių 
submarinos kanuolės. Lai 
vas priklausė Ocean Steam 
ship kompanijai New Yorke. 
Laivas Illinois plaukė iš Lon
dono į Port Arthurą — tor- 
ped uotas. P r i k I a ūso Te x as 

Vigilancia 
Yorko į Ha 
:a be perse r 

priklauso

ka. Valdžia betgi mano, Kac 
ta suma lengvai busianti su 
rinkta — dargi su kaupu.

HAPERANDA (Švedija) 
kovo 19. — Finlandijos ka* 
riuomenės komanduotojas, 
gen. Ignatjev, išleido griau* 
denantį atsišaukimą, ragi
nantį kareivius remti naują^

PETROGRADAS, kovo 
19. — Naujasis Rusijos už- 
rubežinių reikalų ministeris, 
prof. Miliukovas, pranešė 
/svetimų šalių ambasadoms, 
kad naujoji Rusijos val
džia kariausianti iki galo, t. 
y. pergalės sykiu su savo tal
kininkėmis Anglija ir Fran
ci j a.

PARYŽIUS, kovo 19, Ap
la nkęc Compiegne vokiečių 
zeppelinas pateko francuzų 
kanuoliu ugnin ir rado sau 
galą. Tūkstančiai Compie- 

išbudinti fra- 
šuviais, iš- 
Zeppelinas 

spėjo dar numesti apie sep
tynias bombas iki į jį patai
kė francuzu kanuolė. Mi- K.
nioje kilo ovacijų, kuomet o- 
ro milžinas paskendo lieps
nos juroje. Buvo baisus re
ginys. Du ar tris iš zeppe- 
lino įgulos, matoma, apimti 
baisių kančių, velijo geriau 
iššokti iš liepsnojančio zep- 
pelino tūkstančio pėdų aug- 
štume. Zeppelinas nupuolė 
vienon žymesniųjų Compieg- 
gne gatvių.

Nei mestos zeppelino bom- 
i jo paties puolimas 
į žmonėms nepada-

Spėjama, kad paskandini
mas tu laivu turės dar labiau fc- c

intempti jau ir taip prastus 
Suv. Valstijų su Vokietija 
santykius. Washingtono 
valdžia kol-kas laukia dau
giau ir aiškesnių žinių apie 
vokiečiu subrnarinu atakas.

a e p p e 11 n a s, m a n () m a, ap
lankęs Compiegne grįžtant 
iš Anglijos, kuri irgi buvo 
užpulta vokiečių zeppeli- 
nais.

gei Panamos kanalas jau da
vęs jai nemaža nuostolių. 
Tai]), nuo atidarymo Pana
mos kanalo iki sausio 1 d. 
1917 m. Įvairiems jo pataisy
mams ir pagerinimams iš
leista $14,717,072. Įplaukų 
muitais buvo tik $9,461,717. 
Vadinasi, valdžia turėjo pri
dėti iš savo kišeniaus $5,255-

PEORIA, Ill., kovo 19. — 
Journeymen Tailors Unios v 
siuvėjai priverti samdytojus 
išpildyt jų reikalavimus — 
padidint savo savo darbi
ninkams algas. “Bushelma- 
nai” ir kt., dirba nuo savai
čių. Jiems dabar bus moka- 
mą-20 dol. į savaitę vietoje 
$18.00. K ę ¥-e s p. ją Rusijos valdžią

mene a

NATIONAL EDITION



naujojoje vai

Advokatas prisaiki-

Tuli gi’ parapijonai sako: kos laikraščiuose, per porą kar-First Lithuanian Daily it> America
atsidursi ant korio

re šyvių ir katalikų.LITHUANIAN NEWS PULL CO. Inc ir

susirinkime.

sumanymų, kad 5

BALTIMORE, MJ).

muose. joms, ir.josAsmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

ims uejc.

I' Redakcijos Straipsniai balsuokite, o aš ne* balsuosiu ir.
SHEBOYGAN, WIS.

mai ir keiksmai tiek Mantvido t

t

CLINTON^ INI). doblistai
Ii iš šios šalies produktų į Euro-

Žinomas savo

E. ST. LOUIS, ILIkokio tai branguma, o kitas prieš ka-žuvimo re

pae tarp jaunimo.

įmes
lik 3 mėnesiai.

aujienos”.

«

lodei patariu visiems

biaurios. uzT >

brolis broli užmuša. CICERO, ILL.
Lodei, nežiu-

icrio. nebekenčia

lid .kun. Nikolajų
Draugija. O

Dar mažiau kuri
plačiai visuomenei apie4 lai.

Biirlinmkai
a bart i nėjo

nueina pas toki

prisako

rios

dakta-

&

nekalčiausias žmogus, (2) Man-

savo pinigus

Montvidui pasipasakoti apie sa-

neprašęs iš Mantvido,

T O F HOUOE, PI: N b/S Y/ NPHlfl f)VL

Jie neturi są-

su-

. Wilsono
įs

išventinimo dienoje,
SUFFRRGįSTS- IN PRRRPp H ROUND WHITE HOUSE.

k

uą apie carą.

čia m kasdien tenka matvli

\ntano parapijonų,

cijų, kur kuruojama soeialislai 
ir rašoma neteisybe apie 101 L.

ši m t dolerių, kad kunigas pa
siųstų juos Tautos Fondan del

me kunigų organo numery j pa
galba keiksmų vėl nori priro-

nį ūsųc

randasi

mens, turintis sveikus bei nor
malius nugarkaulius niekuomet

\ 
t

■ 
S

se , Kad čia susitvėrė paseipme, 
neprigul minga prie Romos tru-

Tai matot, 
mą tie pienu 
avims.

Liesus atsakymas į tuos klau
simus butų daug indomesnis, 
negu visi kunigų organo ir ypa

ro dakiansKumų.
Kad geriau matytume panašių

to pagelba? Kodėl jam atmin
ti sugražino tik advokatas, o ko

no i
savo

vo Mani vidui? Kad .buvo užmir
šęs? 'Lai kodėl jis neatsiminė 
savo užmiršimo, kada jam Man-

Rašytojų ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
.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 
|ą ir išsiunčia krasos Ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Dr.” ir vienps srovės pa

1 Firmas Liiluviij Dienraštis Araarikoia I 
Leidžia NAUJIENŲ BENDROVE Ine.

^.Kasdien, išskiriant nedSldienius

nedeldieuius
('ris bažnv-

Fondan nebuvo pasiuntęs. Va
dinas, kunigas Ežerskis melavo.

nsim i. Apart 
žmonės, kurie 
kas, rinkdami

burtininkai (bypnotizuotojai) ir 
jiems panašus “daktarai” be 
vaistų. Homeopathai tiki, kad

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

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

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

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

European countries, 1 year .. $7.00

CH1ROPRAKTIKO 
IŠPAŽINTIS.

Alsibodo belaukti musu mies- c
lėlio žinučių “Naujienose”, iš

sipreimmeravo už organą “Nati

ne Cihcagoje, metams $5.00
metų ........................... $3.00
mėnesiams..................... $1/75

$1.00
$6.00

kalčiausis“ kun. Isžerskio ’’už
simiršimas/' svetimų ^50.00 ki-

KEIKSMAI — NE
ARGUMENTAS.

Keiksmininkas A. M. (“Meto-

lo; lik, gerbiamieji, neužkabinč- 
kile pašalinių žmonių su savo 
prašymais: “pasirašyk, pasira- 

susimildamas pasirašyk”...

pasčja - tą ir pjauna.
Well — parapijonai

mine? Kodėl jis greitai atsimi
nė lik tada, kada Mantvydas, 
išvestas iš kantrybės, pareikala-

sušauktas viešas susirinkimas.

su tais 50 dolerių. Katalikas.

rašė? Tas ir parodo, kad musų
“aidoblistai” visai nusmuko,

<ą už šią šalį.” Bet tuo 
Poviliukui nenusisekė 

“ai- 
Bet, *

didesnė v i s u o m e n ė < 
ė s e jo am- 
ji pasišiau-

susirinkime paskyrė Pbiladel- 
phijos streikieriams $3.00 iš iž-

to Kazio ir 
Prie šios n

Kurgi “aidoblistu”

Lika.
Graikų ir latinų kalbos - tai 

jau “fe”. Girdi: “Abi yra mi
rusios kalbos... jokios naudos 
neduoda cliiropraktikui.

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

centų savaitėje. Pačtu siunčiant, 
Chicagoje metams $6.00, pusei me
tą $3.50.

Kitur,
Pusei
Trims
Dviem mėnesiam ....
Kanadoje, metams . . .
Europoje, metams . . .

WX-," "" . ........................... 1 ........ ~~T

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.

Man tvidas, nc-

ben į teismą. Teismas 
jau, atsibus urnai. Mat

josi nusidėti prieš valdžią ir

gero žmogaus pinigus.

bininkų minias prie geresnės 
gyvenimo ateities.

Bet, sup
rantama, (?ar nežinia, kaip tik
rai bus. Tuo tarpu organizuo
jamės ir laikome mitingus kiek-

Juozapo d-jos narė įstoja L. S. 
draugijon, tad reikia tuos na
rius prašalinti iš šv. Juoz. drau
gijos. Žinoma tas jam nepasi-

I sios salies pmiguociai nori

vm < » o * u 
žmogų užm 
“buk sveikas

dark kiro-

nekalčia li
kim. Ežerkio “užsimiršima"

...........i—■■»■■■■ ■■•■ ■. iži !■■ »■■■!■!■■ fa. i m'mm i

Korespondencijos

N AU J IE N O S, Chicago, UI. Panedėlis, Kovo 19, 1917.

NAUJIENOS
Th© Littamim Daily Kfews

Rus ijos re v o Iii i cija 
ir Europa.

vimas cm isvies su ourzua- 
zija, vadovaujančia revoliu
cinėje1 valdžioje. Pasiremda-

Buržuazijos^ ir kariuome
nės vadų blokas yra toji 
kombinacija, kuri mėginama 
dabar sudaryti ant carizmo <z 
eriu\’ėsiu.

joje paliktų monarchija su 
naujuoju caru Mykolu arba

daugiau teisių, negu turėjo 
pirma; rinkimu įstatymą

ne
ne-

imperijos tvarką.

L .1

ginamai nedidelėmis auko-

m a tomą, geidžia viešpatau
jančiosios klesos Anglijoje ir 

I Erancijoje. Telegramos a- 
pie Rusijos revoliuciją, eina
nčios per Londoną, kiek ga- 

I lėdamos agituoja oasauli už

mu pažymi, kad Rodziankos 
ir Miliukovo ministerija nau 
dojąsi pilnu užsitikėjimu vi

ii ir vidurinė Ru

Bet koliai Rusijoje

nė m s 
dyt

ianko, Lvov, Miliukov ir k.) 
liko valdžios vadeles savo

kijos teritorijų.
Dabartinė valdžia steng

sis padaryt sutartį su stip-

ria naująjį “demokratinį” 
cara Mvkola. Tie asmens e-

u

mia” Rusijos revoliuciją,

apie Rusijos revoliuciją susi- 
pratusieji Europos darbinia

zmonems

Limentuose jau pradėjo at
virai atakuot savo valdžias. 
K a minios veikia, dar neži-

rtos didžiausia spėka šiandie 
yra kariuomenės viršūnėse. 
Armijos vyriausybė kone iš
tisai susideda iš bajorų. Na

•**'"*• J-'*

Bet ir , kariuomenės va
dams yra pilniausis išroka-

donai jau aiškiai rodo neri
masties ženklus.

cija jau buvo paėmus viršų 
Petrograde, Vokietijos kan
cleris netikėtai pasakė kalbą 
Prūsų landtage (karalystės 
parlamente), kurioje priža-

dėjo duot žmonėms po karės 
daug svarbių reformų ir lai
svės. Tais prižadais jisai, 
žinoma, norėjo užbėgt už a- 
kių gręsiančiam žmonių ju
dėjimui. Kad sugalvojus 
budus žmonių nuraminimui 
ir numalšinimui, kancleris 
nuvažiavo į Vienną pasitarti 
ir su Austrijos valdonais.

Europos ponams jau daro
si karšta nuo to gaisro, ku
ris užsidegė Rusijoje, nežiū
rint to, kad dabar tenai gi

nuo kitos. Tegul tik dau
ginus galios įgįja Rusijos re
voliucijoje darbininkų klesa, 
tai vaitojimas ir dantų grie
žimas prasidės ne tik Rerli- 
no ir Viennos, bet ir Londo-

vadino paleistuvėm (de. Pir-
meivės moteris nenusiminė: jos

katui), kad kunigužis išvadino j “Naujienas’ 
jas paleistuvėms etc. Advoka*

Bet visi “užmir- 
šėlių” keiksmai “Naujienoms” 
nieko nevodija. Dabar mobili
zuojamos davatkos ir verčia-

kp., LDLD. 25-ta kp., LMPS. 
28-ta kp., A. C. W.'unijos 218

I

I
ujienose aps-

Clinlono žmones žino, kad to- prieš maisto brangumų, o kita

aiškinimų,

varo

nurodinėjo, delkomusų

centais.

Philadelpbij os

kas pasakotų lai neno-
aidoblistuc

deri u, kurie 
rvli moldes.

čia surengė 101 kp. da niekuo
met nebuvo. Socialistišku pra-
kalbų ėjo klausylies visi susi
pratę žmonės ir buvo labai už-

dėdamas kalbėli, pasakė: “man 
malonu kalbėti tokiame susirin
kime, kur randasi visokių pa-

luvėj dirbu ir žinau labai ge
rai, kad čia nereikia nei vieno;

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos del streikuojančių Phila-

ti už amuniciją ir 11. Publika 
atidžiai klausėsi iki pabaigai.

Bobelės

daktarais

sa s.

nymai,

jos: DLK. Mindaugio, tautiška, Vienas Molderiu. v

Darbininkai molderiai, 
i šimtu žmonių, 

f 

nori susiorgani- 
Jau tris mene-

gimosi,
tai metodos chiroprak-

Trumpai kalbant,’ Lietu-

mišios laikomos ii

stalas

,4d

Skaitytojų 
Balsai.

penkiasdešimt dolerių ir prašęs

na lik bėda. Nežiūrint vi
sų metodologo metodologiškų 
keiksmų ir putojimų faktas pa
silieka faktas. Montvidas davė

t

mą, paduosiu niekurias ištrau
kas iš Ogden’o Examiner, Oct.
1, 1916. Lie daktarai netik ką., 
netiki į medicinos mokslus, bet 
jie ir aplamų mokslų nepripa
žįsta. Taip vienas jų sako: 
“Mokslas, kuris neturi sąryšio 
su tema bei pasirinkta profesi
ja. tampa vien tik apsunkinimu

■w

kam čia mokyties matematikos 
kad ir paprasčiausių skaitli

nių; geografijos, istorijos ir 
tam panašių pradedamųjų daly-



nu

Ašmi kritikuoti mokslus, pasirodo

Gydau

VYRUSMedicinos Studentas, J. T. V.

606-914

Alano mokslas ir pa

Mano

išgydoma visai

k

school’ėj" du ar daugiau mulu MY5TET1Nusipirk Mosto
dyti ?

Puikinusia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi-

*
Mielesnis, ar

koįvs-

<
Ut i

gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo special išku
rnu ir stengiuos išgydyti visas

mo-
tru-

Anglų kalbos 
Lietuvių kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės

našus uhiropraktikos žinovai ir 
praktikui) tojų i visai nesiskiria 
nuo Lietuvos bobučių. c

Mes turime didžiausius ir 
l iaus kirpimo-designing ir 
mo skyrius, kur mes

laiko bandydami, bet eikite 
pas geriausių Daktarų arba spe 
ciulislą pirmiausia ir ččdykite

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

visose jo formose kaip sutini
mo avim sustingimo sąnarių, 

mano gydymu.

tik’ii medikali.šką patarimą ir 
gydymą be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai ai įdėlio
si le< jus busite vienas iš dau
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai

su geriausiu daktaru pirmiau.
Išgydyti Ligoniai geriausias 

darodymas. Kuomet dėkingas 
ligonis sakys jums, kad aš jį

lit siųst ir slampoms.
J. RIMKUS

P. O. Box 36, Holbrook, Mass.

ge- 
sitivi- 

suteikiame 
kuomet jus

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir iarnu, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
šalčio galvoje, ect., e,et., Sutai
somas išdirbėjo labai pagarsėjusio

bailu. Toji mosi is išima pietums 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido.

ci am S.
Turim didžiausius plotus žemės, 

žiausios vietos Chicagoj. Mes galim par-

EGZ AMINAI U A DYKAI.

Valandos: 9 ryto iki 8 vakaro; nedeldie- 
niais nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
Mentholalum (!o. Prieš eisiant guli 
išlepk veidą mosčia per kelis vaka-

Kuomet prieina 
ria medica”, lai

1 THE MAGIC SHOP.
| Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos
2 dirbtuvę. Dirba visokiiį štukų daiktus. Jėi 
| nori Ratili štukų katalogą, prisiųsk štampą 
į ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
' THE MAGIC SHOP,
? P. O. BOX 309. HOLBROOK, MASS

ligos, fissures, fistulas arba kitos 
•žarnų išėjimui lauk negalės gy-

PASEKMINGI MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypališkas 

kinimas padarys jus žinovu į

ik-tų ligos, retas šl:4>inimasi -- 
jus tas trukdo laike miego, ar 

strėnose. Visas 
negales gydau savo systematis-

Panedėlis, Kovo 19, 1917

•aulas niekuomet nepažins mo-

nigai mokinimuisi ;

te

PAIN-EXPELLEHIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25e. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

* F. AI>. RICHTER & CO.
74—80 Washington Street. New York

Sutaisytas i s formuios- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoniuku,

fe I 11■» > ■* — —■ ^-,11   ■■—III ■ ■ ..1 >■ ■

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina:' 
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.

H A LSI E D ir JiZ-ta GATV&

Amerikos Lietuvių Mokykla į
Mokina Anglu kalbos H

ru, nu, ir

Typewriting $
Pirklybos teisių < 
Abelnos historijos < 
Suv. Vaisi, historijos $ 
Geografijos Į
PilietystČs <
Politines ekonomijos ) 
Dailarašystės S

Mokinimo Valandos:

NAUJIENOS, Chicago, Ill.

VYRAI: AR JUS TU
RIT B Y VIEN A Iš TŲ?

Ar jus esate nusidėvėję, ner- 
škas ir suiręs? Ar jums sto- 
mja vyriškos spėkos? Len

gvai sujudinamas, nulindęs, 
nesiiragus? Ar jus turite pra-

dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gala
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus linkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, sn- 
skylimas, dusulis, spuogai, ru
di pieniai, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate 
gydymo.

Jeigu jus pirmiausia esate 
atsargus nuo bile ligos arba

išgydžiaii. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
Pasitarimas dykai. Valandos: 
9 rvto iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d.

DR. SCHNEIDER
1553 W. 47 gtv. kam. Ashland 
Avė., antras augštas, Chicago.

Br. A. L EPSTE1S t
GYDYTOJUS ir CMIIRUS į

ftr esate s«“=»
- - - - - - - - - -r-- - - - - Užkriestas

JEI TAIP, ATEIKIT PAS MANE

Nuo 
Kraujo 
Ligų

Nuo
Kraujo
Ligų

Vartoja teisingą 1-mos, 2-ros ir 3 
dijoH ; be skausmo ; tikros pasekmės.

PHIVATISKOS LIGOS šlapinimosi kanalo ir
.l . i... m m. .rii ... įvairių keblumų tekč-

Į jimo šlapumo, tai lygiai uždegimo pūslės, aš 
I visai išgydysiu.

NUSILPNĖJE VYRAI: Ar Jums stokuoja li- 
..r"'■ 1 nksmumo, energijos
Į ir gyvumo, kuriuos gamta suteikė kiekvienam 
• vyrui, ai* jus prarandate savo spėką, ar jus c- 
į sate sutingę, silpnos atminties ir esate ner- 
J vuotas? Jeigu taip, tai pasimatykit su nia 
Į nim tuojaus.
! PUSLfcS iv

i»w»wil» ir.ii» Miw jwiwitt

I ■ , .• turite skausmą kryžmoje
šlapinimosi 
ku budu.
RECTAL

doma be p
RUPTURA pas vyrus gydoma be peilio ir 
........ ........ ‘ gaišinimo laiko.
IŠBĖRIMAI iš priežasties išbėrimo arba už- 
1 " ’ri... 1 degimo arba sutrukusių gyslų
gjdau tuojaus.
RAMATIZMAS

TO DAR NEBUVO
Turiu už garbę pranešti savo tautie-

gu pirksit kur kitur lotą, pamatykit mane. 
Aš jums paaiškinsiu kuoplačiausiai, kai]) ir

nereiktų vėliau gailėties.

mą ir per agentų prikalbinėjimą apsipirko,

pinigus i trumpą laiką per daugeli metų. Aš 
pardavinėdamas lotus, turėjau progos apsi-

išlygų, negu kita kokia nors kompanija, tu
rinti kelias dešimtis lotų. Todėl patariu 
savo tautiečiams negaišinti nei valandėlės

kainos
čius lotus mokėti dvigubai. Taigi negaišin
kite laiko, bet šiandie kreipkitės i mane, o 
aš jus nuvešiu ir parodysiu, kur tikrai yra

KRANAS TVERIJONAS, 
3402 Auburn Avc.

With WILLIAM D. MURDOCK and CO..

DA5TER
Dr. Burgess

422 So. State SI.

apkvaitimas, lakioji
118 N. La Salle St., Room

G EIIA NAUJI E N A 
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kent ančių vyrų ir mo
terų negauna pagclbos. Ko
dėl? Del to, kad tuksiančiai 
kenčia nuo sliičkinės kieme' 
les, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkines 
kirmėlės.

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus rinkini 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
nustojiinas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkes, svogūnų, uksuso, ir tt.
dargi žavėjantis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpnė

n 9„

mokysitės. )
Elektra varomos mašinos nni- 

siuvimo skyriuose.
Jus esate užkviečiami aplanky

ti ir pamatyti musų mokyklų bi
le laiku — dieną ir vakarais ir 
gauti spec.iališkai pigią kainą lai
ke šio menesio.

Petrenos daromos pagal Jūsų

Narystė.
Bankus, priklausančios prie Ckk 

ragus Clearing House yra po jos at-< 
sargia priežiūra. Laikas nuo lalk< 
bent sykį į metus, Clearing Hov»< 
revizoriai nuodugniai ištiria savg 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. ▼£ 
si pinigai j ra suskaitomi, notos, bOR-< 
dai. mortgage! ir kitos apsaugos per* 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygoj 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos var-* 
te gali but knygose parodyta. Ai>eJ«M 
tina Ivarka arba atsargumas, yrg 
ncdaleidžiamos. Jeigu banka nusto< 
ja savo Clearing House teisių, tat 
> ra ženklas, jos abejotino stovio.

Tiktai tvirčiausius ir saugiausio^

The Chicago Clearing House prta-L 
žiūros užmanymas .tapo įvesta* 
pirm dešimt melų, ir nuo to laikei

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

The American State Bank priklau
so prie Chicagos Clearing House, jr- 
ra po jos priežiūra, naudojasi jo! 
teišeini ir išduoda penkias pilnas at
skaitas į metus.

Ji taipgi x ra po valstijos prieita? 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas melą išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankinei Valdybai Illinois

Pinigai sudėti šiotje bankoje yr* 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

čia galima gauti pirmus Aukt« 
Mortgages. 'kaipgi Aukso Mortga
ges Bondus po $100.00 ir $500.00.

?šis bankas yra atsakančiausi* Lie
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir Lenki!-

Kapitalas ir perviršis; $600,008.ML,

AMERICAN STATE HANK, 
Kampas Blue Island Ave., Loo min fr 

18-tos gatvių.
Atdaras: Panedeliais, Ketverfaii i* 

Subatomis iki <8:30 vai. vakare.

Vyrišky Drapanų Bargesai
Nauji, neatimti, daryti ant hšm- 

kymo siutai ir overkotai, vertės 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po >11 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti ffatavi nuo m iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo 17iki

Pilnas pasirinkimas kailiu pamil
tu overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over-* 
koats ,vertės nuo |25 iki 185, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo S1.W Ik! 
$4.59. Vaikinams siutai nuo

Atdara kasdieną, nedaliomis ir 
kerajs.

S. GORDON
1415 S. Haisted SL, ChicaM*. H!« 'i

y

TURĖKITE
sivardu

*
iilllllllllllllllllilllllllllllllllilllllllffl

TELEPHONE YARDS 2721

<

Telephon® Turds 50S2j i

Kazimieras Gugis i kančiai.

DYKAIGyvenimas, 3412 S. Halsted
V^ltfryfoa: 8—9 ryte, tiktai.

I
CH»A«0,KtNOtl

DR. WHITNEY

$

*

AcioHcfttil, khool 
of Languages

Mes taipgi 
ant pianų, :

AnKrtliOnlltft 
fcUkykt*

minutes.
Paskola ant

Į 

t
<4

Specialistas moteriškų, 
vyrišku Ir valkų ligų

| 184.0 S. Ilalsted St., Chicago. X

Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn St.
1111-13 Unity Bidg.

Tel. Central 4111

Prieš Kaspšnes arba Pilvines Kirmėlės

A
TUNINU ir taisau pianus už J 

a pigia kainą, labai gerai ir al- X

| musų <e>» 
is. Mokta* 

Klesose irgi turi 
del pradžiamoksli? 

Daunau •uprantnntien®*

) Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pi et g. ) 
Vakare nuo 7:30 iki 9:30

į 3360 Emerald Ave. Chicago. )

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. Kasnicka, principalas.
416-417 Prieš City Hali.

DR. J. JOMKAmS i
MEDIKAS IR CHIRURGAS !

f* 3337 So. Morgan St., Chicago o 
y Kertė 83-Čio 1*1. ir Morgan St. ♦

tt., kurie paro-

SANBORN COMPANY
C-o Lithuanian (Colony director 

EAGLE RIVER, \VIS.

(Jonorrhoea Vaccine’, rib 
do polity viškai i nipkvn< 
Jei in* Mate n<’ t.'n žmo: 
tn* atidėliojimo ii- grįžkite 
ta rim ax dykai. L-----------
DR. WHITNEY, 505 S. State Gatvė, Kamp, ( oagress, 
VALANDOS: KASDIEN nuo 9 iki 8.NEDf:LH)MIS nu

su Dr. Wh tney 
ir Laimę, l’asi

Ofisai* Ir Sy't't'Miimau i
3600 .u. Haleted St., kamp
Ofisas atdaras iki 18 vai. ryto, 1—fi 
vo t'iet ir vakarais.

T®lephftwe Drov«>r 074

Vedu visokius reikalus, kaip kriminaliSkuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofitiaa :

1321 S. Hahted St.
Ant trečių lubų

T«1. Drover 1310

Chicago, ill.
> 19 iki 2

; « Te- v.*;.

l'ečimis, kiiip š\ics;i skyriusi 
«uo tamsos, Uiip tinktūrai (me
dicinos daktarai) skiriasi ihk

Pasinaudokite su Proga ’
Mes atradom daug žmonių, kurie norėtų pirkti farmas,

Jus gable juos turėti. Kiekviena* 
gali juos tureli. $5 iki $200.0G.

Moters* ar merginos, ar vedę ar 
pavienius, senos ar jaunos.
Mc.s skoliname del Slocky«r4g

...................... 1 W. ■

Dr. M. St up nick .1 į 
310» So. Morgaw St- ChicAg*. | 
VALANDOS: nuo ft tkl 11 H- t 
ryto, nuo & iki 8 vakar?;. Į

Šiai prop išmokti anglu kalbos, pur laiškus arba klesose
KOBESPONDENCIJINIS SKYRIUS.—- Kiekvienas gah ilmokt 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iš lekcijų sutaiajrtv 
ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai paranicus kiekvienam 
kuris nori greitai iSmokti Anglų kalbos, liet neturi progos Lūs 
kyties į mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, »iun 

.......... KATALOGĄ 
Rašyk laišką tuojaus; indčk dvi markes prisiuntimnl

ttic P h yh.rojMM, SerurTT , Bacterina ir 
ititraukIlso nuo jųsų iiž'ūeminio. 
kokiu jų; turėtumėt būti, pasitarkite 

w____ ant kelio, vedančio i Sveikatą, Stiprumą
Kviečiame atsilankyti.

v

i

Tele/ona* Drover 2163 —
Nariai Cook County Reni Estate Taryb. 
Nartai Chicago^ Underwriters Taryhos.

A. PRTRATIS & CO.’
REAL 8STATE AGENTŪRA 

Dwoda paskolas ant pirmų ir antru 
mortgičių. Perku. Parduoda ir maim> 

Namus, Lotus ir Firma.-.
Apsaugoja turtą nuo uv-nies. 

NOTARY PUBLIC
7.1 \V. 3 it ht h gatvė,

dūriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, žviinbi- 
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų * žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, imirmlenimo. ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
kimus, ruiovargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka

Jcžinkelio klerkams ir lt.

ILilsteJ.

elektros

W. 18th

pieta, Ir
St.
Nuo 10—12
Telephone Canal 8110

HPKCI \ LI A I

<į.n ą

gydo p.i- 
r.i priv.Tt.š- 
urą, I’uIIh- 
f.pek'j.H, He- 

i artojam

’ i ■
M ET ODOS įtom
■"•k minga i kaip '.a! ima

•.u ,< >,
v imą, 
morrimidus, S.lyną I’uslf, Inkstų L'gas ir tt. S

Tikrą Importuotą

OR. m. herzman !
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštriau ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-P»ay ir kitokius 
prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, 102S
St., netoli F is k

VALANDOS :

BrJčtahmg |
Vyru ChrsniJhs Ligos

Elek tri&kii Ciagmojis Ir Gydymas 
Specialilka notėti i oi n n nuo 

užnuodijimo kraujo

Vandenota Medoca Slaptom Ligoi 
2221 S. KEBZIE AVĖ.. 

Netoli 22-ros gtv.

Valandos : 1-—3 p« pietų ; 7—9 vak

i

Jeigu jus esate kankinamas 
slučkines kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinėjimu vaisių del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu <ap’o metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkines kir-

Prekybos
ir Kalbų

f Dienine ir
Vakarinė

Cla gali išmokti Anglų kalbos nno pradintv 
5 HęJ augSCdaaslai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 

Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Aup.M. 
Ma'firnattkos, Istorijos, Geografijos, Poli d J 
£ konornijos, Kuygvoay3tbs,Dailiara5čio, Lai
škų rašymo. Prekybas teisių ir tt. Čia sali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL HIGH SCHOOL 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halgted St..Clricą$i

kio jautimo bei sugaišiino nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti**

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

dr. Field,
740 W. Madison gatve, kampas 
Ilalsted Sir., 2-ras augštas 

Chicago. HI.

Gydė ir Išgydė Vyrus per 
Dvidešimts Metą.

Jeigu jus buvote kur nors kitur gy
dytas be pasekmės, ateikite ir pasi-

Su Sanborna plianu treciu kožnas vienas žmogus gali imsi 
pirkti fariną stebėtinai pigiai ir lengvais išniokesčiais.

Pirkit farinas kur žemė v ra pigi ir gvarantuota, kur mes 
turim 60,000 akrų žemės, kur yra kiampių ir somilių, kur žmo
gus nusipirkęs fariną gali gaut darbą prie kompanijos farmų 
arba kiampių bite kokią dieną metuose. Fanuos su dalim 
išdirbtos žemės ir nantais ir gyvuliais del pradėjimo. Gali
me duot geriausį paliudijimą nuo lietuviškų farmerių.

i suteikiame paskobį 
sankrovos įrenginio, 

arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrį imu. Me* 
nepaisome ką jus turi t ė 
jus uždedate, mes norim 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko hi» 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN 
COMPANY 
4647 So. Ilalsted Street,

i Kampas 47-tos gtv., 2-ras augM** 
į Telephone Drover 211&

'rūkstančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok patįs 
apie tai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kitų ligų ir 
lodei negali išsigydyti. ' . . .

Jei kaspinlnė kirmėlė'yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo 
glėvėlos išmotos, paeinančios iš kaspinines kirmėlės dalies.

žmonės sergą tąją baisia liga, paprastai jaučia didelį skaudėji
mą pilve; jiems rodosi, tartum kas iš viduriu slenka augšiyn j gerk
le, verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšline žarna, neturi noro 
valgyli, naktimis negali užmigti, jaučia didelį nusilpnėjimą, kar
tais labai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurių sukielijimai, gal
vos skaudėjimą, spingimą ausyse, 4aip-jau skaudėjimą po krutinę.

Daugolyj atvčjų įvyksta nervų suirimai, kraujapludis pas mo
teris, nereguliariškumas andrapanių, traukymas ir pagalios bai
siausia liga — nuoniiruiis.

Jeigu kas tokius apsireiškimus turi, tai 1)0 abejo jis turi kas
pininę kirmėlę ir jeigu nori iš lo išsigydyt ant visados, per kokias 
Į)(iikias (5) valandas, tegul tuojaus kreipiasi pas mnac.

Dr. Raithel t”?,..,"":,'?::"“'" . ....
Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare,

i
 PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS .

Ant Lentų Sftumų Ir Stoglnh) Popleros
CAĘR BROS. WRECKING CO.. ■

3003-3039 8. Helsted St., Chieago, IR

čiame RTAiUai iliustruotą, nu dauxqJiu paaiškinimų 
DYKAI.
KATALOGO.
It LES V SKYRIUS. — Tiems, kurio gali priimti 
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines k lt 
me daugiau valandų negu kitos mokyklos, 
me atskirą kursą, nutaisytą musų paiU'l 
greitam išmokinimui Anglų kaliais, 
turimo GRAMMAR ir HIGH SCHOOL,,skyrius.

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

Laiškus adresuokit: American School o|f Lanirunffes, 1741 West 47lh St., Chicar*. «.

Specialistes ir jo vėliausios Eur. melodos
Jei kiti negali išgydyti, 

mane. Mano prietaisai 
gi-X ir pilno įrengimo 
bornterija ir Kraujo 
dengia man jūsų tikrą

MOKYKIS SWT MOTERIiKUS 
KUBUS.

Išmokiname piešimo, 
mo formų siūti naminiu® daik
tus &rba ap rėdą lūs. Diplomai
kiekvienam, kurs i&simoklnit* 
Valandos dienę arba vakarai 
de) jūsų parankamo. Ui fit 
išmokiname jus siu t visokiai 
drabužius.
DRESS MAKING CO LLR G M, 

2336 W. Madison g. WtaUrs aft 
J *50 Wells gatvi.

SARA PATEK, MOKYTOM

tik rą 
Tik.as

JOSEPH C. MOLO* 1
IJETUVTg ADVOKATAS •

ateikite pas 
Radio-Scope Rag- 

Bacteriologiška la- 
Egznminacija ati- 
ligą ir jei aš ap

gydyti jųsų ligą, Juau sveikata ir 
>ua Jums sugrąž 
pecialistą ir ne 
specialistas neklaus jus, kur jums PI 
ir kokią jus >ii;ą turit*', bt t jis ra 

.'įsakys pals,\ po aj,žiūrėjimo. ; R

Ateikit pas 
imituotoje,

1>02-904 Netiocal lAf«
So. La SalU Cbiea<», £S 

T«l. CavtraJ 6880-Gafl. Atdara: BH* 
ninJro. Ustrargro ir kub&to* rak—'aU r* 
t Iki vai. vakare, pu nu—aite»

■ ■ • I w u k r lt * vw , CM—ra U
jums

DE. C. •!. : f U
ibinik eievatcrj. humbarye 122.

Prieš North American Cafe.
39 So. State St., Kampas Moproe. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka 
re. Nedėliomis nūn 10 ryto iki

WALTER F. SOMMK^S 
ADVOKATAS 

KECTOR BU1LDINF
W. M*nro« St., JL*

C h «ro. H!
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CHICAGOS ŽINIOS
I

Pranešimai Pajieškojimai
(PASARGA.—Draugijų pranešimus 
skelbiame be užmokesties. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va
karo, laiškeliu arba telefonu. Pri-

PAJIEŠKAU DARBO 
arba prie prižiūrėjimo 
šaukite šiuo adresu: 
2519 S. Halsted St., 3rd

prie »namų 
vaikų. Alsi-

fl., front.,

CHICAGOS ATEITIS.

Sakoma, kad prie visko gali
ma priprasti. Gal ir taip. Lš- 
pradžių, kada valgomieji daik
tai nepaprastai pradėjo brang
ti, žmones sujudo, sukruto. Bu
vo rengiami protesto mitingai. 
'Vėčiau, prabėgo kiek laiko ir 
žmones “apsiprato.”

Bėjo, valdžia ir-gi raminan
čiai kalbėjo: girdi, nėra ko ėia 
nerimauti —- mes ištiesime daly
ką ir padarysimi viską. kas ga
lima, kad tik palengvinus žmo
nių naštų, Tiesą pasakius, sal
džia daug kalbėjo, daug rašė, bet 
nič-nieko neveikė. Kur tau! Su 
savo “žmonėmis” negalima juk 
pykties. Vadinasi, išėjo lėlių 
komedija.

Betgi nepasitenkinta lik val
gomų daiktų branginimu. Iš- 
tikrųjų, kuom gi maisto speku
liantai geresni už kilos rūšies 
spekuliantus? Jeigu jie gali da
ryti tai, kas jiems patinka, tai 
kodėl gi kitiems nesekti jų pė
domis?

Irstai pradedama kalbėti, kad 
gazas turi būti pabrangintas, e- 
lektros šviesa kaštuos daugiau, 
važinėjimas gatvekariais bus 7c.

Ir reikia pasakyti,- kad tai ne 
tuščios kalbos. Aldermanas Ke
nnedy, soeialislas, užreiškė, jo- 
gei gazo, (dek t ros ir gatvekarių 
kompanijos deda visas pastan
gas, kad pabranginus savo “ta- 
vorų.”

Jei lai jiems pasiseks, tuo
met žmonėms ištikrųjų prisieis 
rie štai. Busimas paveikslas su
vis neužvydėt i na s.

Dar kol kas nežinia ar Iii' 
dalykai pabrangs ar ne, bet 
akyveizdoj viso to, kas dėjosi 
praeitais melais, galima pilnai 
to laukti.

to, kad šį karta dainavo liktai 5 
ypa los.

Publikai delnus paskaudo be
plojau! laike pertraukų vaidi
namo veikalo “neišdegė.” Vai
dino moterys. Ypač kunigas at
liko savo rolę, kaip tikras Lie
tuvos prabaščius.

Dainas m ir moterų duetas, ma
ža mergaite griežė ant korneto, 
visuomet akomponavo p. Gu
gi e n ė.

Daug įvairumo įnešė latvių 
vyru ir mišrus chorai. Dainavo 
sąžiningai, buvo iššaukiami po 
kelis karius, kaip ir visi dalyva
vusieji programe.

P-lė Grybinio sudainavo so
lo, akompanuojant p-niai Gu- 
gienei. šis numeris buvo ypa
tingai geras.

Deklemavo viena panele ir 
vyras, ypač paskutinis pusėtinai 
a tliko.

Da buvo skambinama ant 
mandolinos ir gitaros ir kit.

Puikius gelių bukietus gavo 
ponia Gugienė ir maža mergai
tė. grojusi ant korneto.

Progresyvūs moterįs labai c- 
nergingai veikė ir salėje: pri
žiūrėdamos tvarkos, bufeto, li
teratūros platinimo ir t.p.

Publikoje1 buvo dalinami įvai
riu kuopų ir draugysčių rengi
mų pakvieliniai. Čia progresis- 
tėms vertėjo uždraust dalinimą 
tokių lupelių, kmįc neturi uni
jinio ženklo.

Po lokio puikaus surengimo 
progresislūs moterys be abejo, 
vėl pavartos savo scenines jie- 
gas ir išankslo gali turėt preten
zijas skaitlingam atsilankymui 
mylinčios dailę publikos.

Reporteris.

Senatas užtvirtino W. B. Car
lile Chicagos pačios viršininku.

namas dienraštis, nebegali but įdėli.
—“Naujienų” adm.)

EXTRA NAUJIENŲ BEN
DROVĖS DALININKŲ 

SUSIRINKIMAS.

visuotinas

įvyks NEDeLIOJ, kovo 25 d., 
Mildos svetainėj, 3142 So. Hal-

to. 
m i

na s 
kti

Susirinkimai! bus įlcidžia- 
tik pilni Naujienų Bendro- 
dalininkai. Todėl kiekvie- 
narys būtinai privalo atvy- 

savo

ant vietos.
P. čereška,

aupenų liuku West
A

susirinkimas

vakaro, M. Meldažio svetainėje,

Visi šio distriklo

Valdyba.

ROCKFORD, I LT

surinktų aukų Philadel-

klaidu.c
ta viso

Taip-

I io, aukavusio 25c. — J. R.

KAS PAMETĖ?

ir

Pametusie-

PAJIEŠKO vaikinas (vienam) šva
raus kambario, su valgiu, tarpe 30 
ir 37 gatvių, arti Halsted. Kamba
ryje turi but staliukas, šviesa ir ši
luma, taipgi butų geistina, kad žmo
nes butų blaivus. Atsišaukite laiš
ku šiuo adresu:
4642 S. Mozart St.,

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

BANKER®
COFFEE

Chicago.

Pajieškau savo pusbrolio, Pranci
škaus Poškaus, Kauno g., Telšių pav. 
turbūt Varnių valsčiaus, Janapolės 
parap. Kuldobio viensėdijos. Apie 13 
metų kaip Amerikoje; taipgi ir jo 
dvi seseris. Meldžiu jų pačių atsi
šaukti arba žinančių juos pranešti. 
Rusiu dėkinga.

Elzbieta Tckarskis-Galiauskienč. 
157012 Harvey, Ill.

PAJIEŠKAU DARBO į 
Kalbu angliškai, rusiškai, 
ir lietuviškai. Atsišaukite

bučernę. 
lenkiškai 
laišku į

Reikalavimai
REIKALAUJU kriaučių ir mergi

nų finišerkų prie moteriško darbo. 
Darbas ant visados. Mokestis ge-

3117 So. Wentworth avė. Chicago.

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas DarbU Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

4 tapytojų

1 mašinisto
1 kalvio
2 c lėkt r mėnų
1 fotografisto
1 prie Gordon fyderio
1 automobilių dirbtuvėj
2 niolderių.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

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

Vaiky skyriuje reikalaujama dau-

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Mudiaon SU Chicago. HI.

REIKALINGAS siuvėjas prie vy
riško kostumersko darbo. Atsišau
kite tuojaus.
911 W. 33rd SI., Chicago. Ill.

REIKALAUJAMA pirmos klesos 
čeverykų dirbėjų. Pastovus (lai bas. 
Gera mokestis. Adresas:

A. M. Legg Shoe Company, 
Pontiac, Ill.

REIKALAUJAMA našlės su šeimy- 
* na apsigyventi Sycamore, III. ir duo

ti valgį ir kambarį merginoms, dir
bančioms dirbtuvėj. Gali, rodos, gau
ti 12 merginų kailio kvatierankas.

Chicago Insulated Wire A Mfg. Co.,

REIKALAUJAMA 5 apreitorių ir

vieno pr ešerį o.

3227 So. Halslcd St

Pardavimui

Chicago.

PARSlbuODA 
GREITU LAIKU 

SALIUNAS 
podraug ir didele svetaine, kurioj 
visos vietinės draugijos rengia ba
lius ir laiko savo susirinkimus, o 
vasaros metu čia visuomet buna ren
giami bažnytiniai fėrai.

Pardavimo priežastis — vesdamas 
tą biznį per šešioliką metą savinin
kas pailso ir nori pasilsėti. Norin
tieji pirktmalonėkite atsišaukti šiuo 
adpesu:

4837 W. 14th SI., Cicero, III.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, su gerais įrankiais. Elektros 
mašinos, senai išdirbta vieta. Prie
žastis pardavimo — mirimas darbi
ninko. Atsišaukite:
3244 S. Halsted St., Chicago, Ill.

GARSI SANTOS KAVA. J
Visur parduodama po 28c ir I |
k/VJ UUv twawe , ' team* *

SVIESTAS
Geriausios 

mnetonos, «♦- - rt 
reeni*, negu A Jp 
<ur jus 
it gauti ..

1871
2064
1046
1610
2830

WKBT HIDB 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av.

W. Madison SL 
W. Madison 6t.

RYŽIAI
Geriau* Io« 

tųli**, 10c ve 
parai'* 

iuoda vi . .

COCOA
lankės, «uly- Į /j p 
rink su bent į iU 
tokia, % «v

ARBATA
Frlimnlau- 

lla, G varan- A f* A 
luotą, vf-r
0c para id na ■ V V 

ia po....

i«u
1886
26)2
1217
)H82
1818

W. Chicago Av. 
Blue Inland Av. 
W. Nortot Av.
B. IlaUtod Kt.
B. it
W. 4«th BL

8101 w. »2nd BL

BOUTH BEDA 
1082 Wentworth 
8427 B. Halst*d 
4721 B.

NOKTI!
<•* W. DlrMbm*.
720 W. North « 
1646 Lincela A>« 
6244 Lincolw Aw.
Uit N. Churh

PARSIDUODA pigiai rakandai del 
6 kambarių. Visi mažai vartoti — 
nauji. Pardavimo priežastis — išva
žiuoju i kitą miestą. Kam reikalin
ga nepraleiskite progos — nesigailė
site nusipirkę.
3423 Emerald Ave., Chicago, III.

.... ............... ........ . ........... .. . -.. —.....

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, arklys, vežimas, expresas. Atsi
šaukite:
4015 So. Artesian Ave., Chicago, III.

$500 GRYNAIS pinigais, likusius 
lengvais išmokėjimais nupirksi pui
kų keturių fialų mūrinį namą, po 
keturis kambarius kiekvienas. Ma
udynė kiekviename flate. Visi plum- 
bavojimai baltai paliavoti. Augštas 
bcizmentas. Rendos už $50.00 j me
nesį. Kaina $5600. Parnell avė., ar
ti 32-ros gatvės, šis yra tikras bar- 
genas. Geriau pamatyk jį pirma ne
gu bus parduotas, šios rųšies pigu
mai ilgai nesitęsia.

JOHN'E. KUBES
623 AV.- 31 st Street, Chicago.

PARSIDUODA bučernė ir gro.ser- 
nė lietuvių ir kilų tautų apgyvento] 
vietoj. Tik viena bučernė ant dvie
jų blokų. Pardavimo priežastis — 
savininkas išvažiuoja ant ūkės (far- 
mų) Kas nori pirkti meldžiu atsi
šaukti greitu laiku šiuo alresu:

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas. Nepraleiskite 
šios puikios progos, nes jos retai 
pasitaiko. Pardavimo priežastis — 
savininkas išvažiuoja ant. farmų.

L'. Jacobs,
8104 Vincennes Ave., Chicago, Ill.

Dr. Povilas Žilviti* 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAM 

OFISAS: 8103 80. Habted Btrate.
Tek Drovę< 7179 

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

GYVENIMAS: 3341 8o. UbUm Aw« 
TeL Yards 687.

SGKSOOCCK

Praktikuoja 25 melai.
Gyvenimas ir Ofisas 

1149 S. Morgan 8L, kert* *1 ML 
Chicago, HL 

Specialistai ant 
Moteriškų, Vyriška ir Vaiki 

Taipgi Chroniik* Ugi 
Ofiso valandos:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po ntet 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Nrdėldite- 
ninis vakarais ofisas u Įdaryta* 

Telephone Yards 687

Phene: Tardė 411T

Dr. A.R. Blunevlhal

GIRTUOKLYSTE IR 
BAŽNYČIOS.

šiame mieste, kaip žinia, yra 
susitverusi taip vadinama sau
sos Cbieagos federacija, lo’de- 
racijos tikslas kovoti su gir
tuoklyste. Mieris, nėra kalbos, r 
geras.’ lėčiau, reikia gryną lie
są pasakyti, įrankiai labai atbu
kę. Eederacija visa (loma krei- 
pia į žmonių jausmus, manyda
ma tuo padaryti tinkamą inta
ką. Vienok praeities palvrimai 
kliopuikiausia parode. jog to
kios rųšies įrankiai toli gražu 
neatnešą laukiamu pasekmių. 

'Na, buk kaip nebuvę, visgi fede
racijos mieris remtinus.

Betgi reikia pastebėti vieną 
ypač akyvų dalyku: kai kurios 
bažnyčios griežtai atsisakė rem
ti federaciją. Kuo vadovavęs tu 
bažnyčių atstovai sunku pa
sakyti. Labai galima, kad dva
siškos “asabos” savo draugu ta- 
rpe turėjo gerus ’’frontus” sa- 
liunininka ms, todėl nesmagu 
buvo juos skriausti.

Iš LMPS. 9 KP. KONCERTO.

Devinta kuopa LMPS. vakar 
davė savo koncertą Mildažio 
svetainėje. Šienu' koncerte tu
rėjo ko pasiklausyti ir linksmai 
praleisti laiką skaitlingai susi
rinkusioji progresvvė Cbieagos 
v isuomenė.

Programas buvo platus ir 
įvairus, ( ž sulyginamai pigias 
bilietų kainas rengėjos davė 
progos pamatyti ir išgirsti skait
lingai publikai daug scenos da- 
lykų.

Koncerto fundamentu reikia 
paskaityti minėtos kuopos mo
terų chorą, kuris po vadovyste 
gerb. Gugienes sudainavo kelias 
dainas, kurių prasmė ir išpildy
mas užsitarnauja pilno pagyri
mo. Geistina, kad progresis- 
tės moterįs, laikui bėgant, vėl 
pasirodytų su savo taip dailiu 
choru.

Pusėtinai sudainavo moterų 
progresisčių sextetas, nežiūrint ’

Eugene Bose, 832 Taylor, a- 
rešluolas. Busta pas jį 700 plo- 
ščiu. v

John Bockley nušovė savo 
pačią. Dabartės jisai tardomas 
teisme.

Oscar Soboroff reikalauja 
persiskyri mo. Kaltina pačią 
neištikimybėj.

Piktadariai apkrauslė ponią 
Kruse, 21 L“) S. Halslcd si. Atė
mė iš jos $900.

Furman I). I pdike numirė. 
Eina gundai, buk jo sunai kė
sinosi jį nužudyti.

Sulig May King reikaJavinio, 
policija areštavo Louis Clark, 
1 120 Warren avė. Sako, kad 
jisai įžeidęs ją.

Horace Curzon Plunkett, an
glų diplomatas, sunkiai susirgo.

Policija sako, kad tariamasai- 
“grafas” Palmer Sparks buvęs 
llammonde tą dieną, kada liko 
nužudytas 11 iggins.

Iš E. J. Du Pont Narnoms and 
Co. pavogta 100 svarų dinami
to.

Julia Murphy ^kaltinama išei
kvojime $18,000, kurie priklau
sė J. Bussell Price.

Buvo užsidegęs delektivų biu
ras. Betgi greit pasiseko užge
sinti.

Chas. Eisele, 1511 Proll blvd., 
kaltinamas išeikvojime $o,000. 
Jį kaltina Florence Conlhoni.

Policija užklupo šaiką gemb- 
lerių. Vieta — 303 W. Chicago 
avė.

jaunesnių kaip 11 mėty,‘dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjimui, mokinlies įvairių a- 
matų etc.

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

LMPS. 9 kp. choro repeticijos 
eks šiandie, kovo 19, 8 vai.

nėję, 831 W. 33rd Place. Visos

REIKALINGA sena moteris del 
pridabojimo 1-nų metų vaiko. Gali 
but ir ženota, be vaikų. Gera vie
ta del gero žmogaus. Atsišaukite 
greitai. K. Jamonlas, “Naujienų” O- 
fisas, 1840 So. Halsted St., Chicago.

REIKALAUJU lietuviško aptieko- 
riaus registruoto Illinois valstijoje. 
Atsišaukite tuojaus laišku į:

LSS. 138 kuopos mišraus cho-

kovo 20 d., 8 vai. vakare, Tamn-

malonėkite
A.K. Linge.

NORTH WEST SIDE.
Didelis viešas susirinkimas.

SUSI-

Wubansia nve. Susirinkimas y- 
ru į>arengtas per socialistų kuo
pas 16-tame nardė. Kalbės an
gliškai, lenkiškai ir lietuvikai. 
Susirinkimo tikslas yra supažin-

su ateinančiais miesto
mats. Čia bus pajudinti svar
bus klausimai, kuriuos privalo

kios yra pareigos miesto gyven
tojų rinkimuose. Miesto tvar
ka priklauso nuo pačių gyven-

riti.

ROSELAND.
8 vai., ko- 
svelainėje.

susirinkimas

East St. Louis III.

REIKALINGAS bekeris — antra
nkis. Geram vyrui gera mokestis.

Chicago, 111.

REIKALAUJAMA merginą del 
Lino ir abelno darbo.

1753 W. Congress St., Chicago, 111.

REIKALAUJAMA pardavėjų.
Cbieagos didžiausia organizacija 

i* e i k a I a u j a e n e r g i n^ gų ir 
veiklių pardavėjų. Galima uždirbti 
$50 arba daugiau j savaitę. Atsišau- 
kileHarp 5—8 po piet. Kambarys 
(849—38 So. Dearborn SI. ir klauski
te pono (!. O. White.
_______ 2_______ ______ ________________________

REIKALAUJAMA — Kompelenti- 
ško vyro prie čeverykų, del vedimo 
čeverykų Departamento, suprantan
čio pirkimą ir pardavimą čeverykų, 
ir kuris galėtų parduoti bile tavo
ms departamentinėj sankrovoj. Turi 
kalbeli lietuviškai, lenkiškai ir ; 
liškai. Reikalingas paliudijimas. 
Antrašas atsakymui: D. 651 Mil
waukee avė., Kenosha, Wis.

Numirė buvusis teisėjas Arba 
N. Waterman. Trįs metai at
gal jis buvo pripažintas nenor
maliu.

kų atsibus šiandien — kovo 19 
d., 7:30 vai. vakaro, 2334 Šo. 
Leavitt st.,^J. Mikaliuno svet. 
Draugai, atvykite iš visų apie-

Kviečia Komitetas.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setn vėliausios stailčs už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

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

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

Chicaco. III.

GERA PROGA
PARSIDUODA labai pigiai štorc- 

lis cigarų, tabako, ice cream, saldai
nių ir tt. prieš pat mokyklą. Biznis 
gerai išdirbtas. Priežastis pardavi
mo — savininkas perka namą.

A. Lawrence,
1811 So. Union Ave., Chicago, 111.

ANTRU i)- trečiu mortgage suteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po 5 ir 6 proc 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybes, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

5 North I.a Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4845.

PROGA PRIE BIZNIO
Parduodu automobilių labai pigiai 

(Limuzin packer). Du barai—žiemi
nis ir vasarinis. Pardaviau biznį*ir 
išvažiuoju ant fanuos, todėl noriu 
greit parduot. Kreipkitės:

Chicago, TU.

PIRK SAU vfaag PlumbavojI- f 
mui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems.

LEV1NTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., I

1637 W. Division st., Chicago, f 
Cor. Marshfield Ave. ♦ 
Kalbama lietuviškai. i

PARSIDUODA pigiai grosernė ir 
bučernė. Greitu laiku atsišaukite: 

Joe Szklcinik.
angl 2118 22 Lake St., Melrose Park, Ill.

PARSIDUODA greitai saliunas, du 
arkliai, vežimai, pakinkiai. Pardavi
mo priežastis — važiuoju į kitą mie
stą. Parduosiu viską labai pigiai. 
8530 S. Vincennes avė, Chicago, 111.

REIKALAUJU agento ;gali uždirbt 
$300 i mfėnesį. Atsišaukite tuoj pas: 

WEST REALTY EXCHANGE
2015 So. Robey SI., Chicago, Ill.

PARSIDUODA:—Pigiai, ant leng
vų išmokėjimų, šešių kambarių na
melis, elektros šviesos, konkretu 
bcizmentas. Del platesnių žinių ad
resuokite: 
3753 Palmer Si Chicago.

.REIKALAUJU jauno vaikino į an
glių ofisą. Turi mokėti angliškai, 
lietuviškai ir lenkiškai. Atsišaukite 
greitu laiku šiuo adresu:

Aidenl Drungel and (’o.,
723 W. 120 St., Chicago.

Tel. Pullman 3563.

R EI K ALAUJAMA:—Jauno vaikino, 
tarp 18 ir 20 metų amžiaus, išsimo
kyti vaistininko (aptiekoriaus) a- 
mato; turi kalbėti gerai angliškai ir 
būti gabiu sumaniu vyru; tinkamai 
vpatai gera alga ir puiki ateitis. At
sišaukite tuojaus antrašu:

GOLD DRUG CO., 
Clark st. & Fullcnon Pkwy.

j Chicago, Ill.

Beveik naujas mūrinis 6 ir 6 kam
barių fialai, Emerald avė., arti 29- 
tos gatvės. Cementinis bcizmentas, 
skalbykla, karšto vandens šildyto- 
jas. Elektros šviesa ir gesas, ąžuo
lu pagražintas. Greitu pardavimu— 
$7150.00. Bandos $810.00. Ant išmo
kė įimo. McDonnell, 
2630 West 38th St., Chicago, 111.

Tel. McKinley 3543.

Parsiduoda grosernė lietuvių 
ir slavų apgyvento j vietoj. Gera vie
ta bučernei. Senai išdirbta vieta. 
Inėjimas iš dviejų gatvių. Parsiduo
da iš priežasties skyrimosi pusiniu į 
kų. Atsišaukite šiuo adresu: 
1622 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Humboldt 1271

M. SAHUD M. D.
Benas Rusas Gydytojas Ir Chlrmraaa. 
Sped alinta* Moterilkų. VyrUtex; Ir Vai

kiokų, taipgi CbronUtoų '
OFISAS: 157* Milwaukee Ave., 

Kampas North Aye., Kambarys IM. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 Wryto;

1:80 Iki 8 ir 7:80 iki • vakare.

TcL Drover 7141

Dr. C. Z. Vežei ls
LIETUVIS DENTIST4

Valandos: nao B ryto Iki 9 
NadMiomh pagal ■atarlmg

4712 So- Ashland An.
arti 47-tos ffatvM,

4—s—new į i i i sei wan į mi m i*   —s——

Telephone Drover >691

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Hpeciallat** MotorUUką. Vyrilką, Vaiką 
ir visą chraniibą ligą.

Valandų*: 10—11 ryto, 4—8 po pi«tq. T—I va
kar*. Nedėliomi* 10—1 po

3354 S. Halsted SI, arti 34 St. Chicago

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai

1 Gyvenimas yra taSihua
kuomet pranyksta re«- 
gėjimas.
Mes vartojame page- 
rintą Ophthalmometer 
Ypatinga doma atkrei- 

/ 1 ““ piama į vaikus.
Vąlando*: Nuo 8 ryto tid 8 vakar*; 
ml* nuo 10 iki 12 dim<.

4448 H. ASHLAND ATB^ t>Į8>— B* 
k !.?■ ■■■■■BŽI.-. 1.1 UM*, nii—i.*.'»!■ I■■ —m .m *■muilinu■I—WII ■■Ilin rnnr imiui

Dr. W. YUSZKIEWICZ

LIKTU VISKAS AKIŲ GYDYTOJA*
Ka* turi skaudančiiu arba ahfca. U8
raivo* akaud4jim«, atallankykita j>aa waiHM

Dr. W. Yuszkiewicr
Valandos: Nuo 9 ryto iki • rataaMk.
Nadfljomb nuo • ryto iki 1 mtoteg.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAI

nuejs ir patarimu* duoda lykaL
784-88 Milwaukee Avs^ arti ChicMO Avė.
)u)km. VALANDOS' Nuo V itryto !ki ya*.*- 
ruL Nedėliomis nuo 3 iiryto iki 1 >« ptato

']'•), Daymarket 8484.
............. ..... ...................................... . .....■■■.............................  .... i,..........-.4

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvot akaudčjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akly,
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu ___
. . - .reikalingai akiniu.

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 1* mMv Mk* 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jų*Q aki* lt 
aainiai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
Aldu SpeoialUitcLB

TRMYKIT MANO UŽRASA.
laoi SOUTH A8HL.AND AVĖ.

Kampu 18-toa gatvė* Ant Platt’s Aptiek oi 2-raa aaflMMh
Valandoa: nuo v ryto iki I va. Nedaliomis nuo I ruto iki 12 <MMb 

TeL Canal 5335.

Tau Hkauda akyn, 
skaitant raidės nuslhėga j krūvi, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių,

DAKTARAS
Spiclillstis IŠ

WISSIG,
seno krijitis

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ JR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽ8ISENKJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS T>*

Specialiikai gydo Ii«as pilvo, plaučių, inkwtu ir pu»lė«, ulnuodljim^ hnraK Mtob 
ligM, iaiedaa, reumatiamą, galvos skausmu*, skausmus nugaroje, koetjin^ VtoMte 
skaudėjimą ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo jus Ugydyti, ateikite Mn te 
persitikrinkito, ka jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metą te 
t u katančius ligonių. Patarimas dykai.

1 "uo 11 orto iki 8 vai. vakare. Nedtliemia Iki 11 tetate 
1808 BLUE ISLAND AVE^ kampa* U-tos gaL, viriu] Bankea. TeL Cam* ISO




