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VokiečL ' r,,sams 
taikyties

Didieji Rusijos kunigaikš. ati
duoda savo dvarus valstybei

I r111 Rfl"f... * . I

Franctizai artinasi prie miesto Quentin
Vokiečiai varo rusus atgal

VOKIETIJA SIŪLO AT
SKIRĄ TAIKĄ RUSIJAI.

/

LONDONAS, kovo 28. — 
Čia gauta pranešimai, kad 
Perline tik ir kalbama apie 
taiką, kurią buk vokiečių 
valdžia pasiukus Rusijai.

Išlygos vokiečių esančios 
buk tokios: pilna autonomi
ja Lenkijai, Konstantinopo
lis turi būti padarytas tarp
tautiniu miestu, rusai turi 
apleisti Aust riją, pagalios 
Rusijos globojimui paveda
ma Armėnija.

( ARO GIMINĖS ATSISA 
KO NUO TURTU.4.

PETROGRAD, kovo 28—. 
Vėl žinių aplaikyta iš Rusi
jos: didieji Rusijos kunigai
kščiai ir buvusio caro gimi
nės telegramoje, adresuoto
je į naująją Rusijos valdžią 
netik išreiškia savo nuolan
kumą laikinai valdžiai, bet 
paveda savo turtus, savo dva 
rus valdžiai.

Suprantama., kad ne iš ge
rovės jie tatai daro. Matyt, 
kad baimės perimti yra jie 
iki pat kulnų. Tik, deja, mes 
visai mažai žinių turime apie 
tikrąjį dalykų stovi Rusijoj.

Amerikos kapitalistų spa
uda paduoda, kad karės mi
nisteris Gučkov važinėjęs į 
Rygą atlankyti ten karei
vius ir kad kareiviai bei gy
ventojai visur jį sutikę entu
ziastiškai. Girdi, |) a t r i o t i z - 
rno ir naujosios valdžios pa
ramos dvasia visur viršijan
ti revoliucijos dvasią.

Bet kiek tuose kapitalistų 
spaudos padavimuose yra 
teisybės, tai klausimas.. Šios 
šalies spauda stumte stu
mianti šalį karėn negali juk 
sakyti, kad Rusijoj gyvento
jai reikalauja taikos. Ir to
dėl, jau iš to, kad ji pripa-. 
žįsta, jog esama Rusijoj žmo 
nių, norinčiųjų taikyties, rei
kia spręsti, taikos šalininkų 
yra daug daugiau ir jie dar
buojasi dau gsmarkiau, ne
gu apie tai praleidžia žinių 
Anglijos cenzūra ir praneša 
savo skaitytojams Amerikos 
presą.

PRANCŪZAI IR TOLIAU 
SPAUDŽIA VOKIEČIUS.

PARYŽIUS, kovo 28. — 
Prancūzų karės štabas pra
neša, kad francuzų pulkai 
paėmę kaimą Coucy-I/e-Cha - 
teau ir užėmę dalį miško 
Coucy,

Pietuose nuo Oise Prancū
zai daro taipgi progresą.

Besivarydami į šiaurę, 
link St. Quentin, centro vo
le i e č i ų a ps i gy n i m o linijos, 
francuzai ir anglai jau per
kirto du iš keturiu svarbiu- c C-
jų geležinkelių, kuriais būda 
vo pristatoma maistas į mie
stą. Francuzų kanuolės sie
kia jau ir trečiąją geležinke
li. Talkininkai vis arčiau ir 
arčiau slenka prie miesto.

Vokečiai deda desperatiš
kas pastangas, kad išmušus 
francuzus iš Essigny augš- 
tumų, iš kur francuzų ka
nuolės apšaudo gulinčius že
miau Quentin priemiesčius.

Prancūzams bereikia pasi 
varyti pirmyn dar tris my
lias,'ir jie atkirs paskutinį 
geležinkelį, einantį į Quen- 
tin’a. L

VOKIEČIAI LAIMĖJO 
RUSIJOS FRONTE.

PETROGRAD, kovo 28.— 
Kares štabas praneša, kad 
vokiečių atakos ant rusų iš
ilgai Shara, Baranavičių ap
skrity], pietryčiuos nuo Vii 
niaus, privertę rusus trauk- 
ties atgal.

KARĖ Už DEŠIMTIES 
DIENŲ—SAKO TAFTAS.

LITTLE ROCK, Ark, ko
vo 28. — William H. Taft, 
buvęs Suv. Valstijų prezi
dentas sako, kad Suv. Valsti
jos paskelbsiančios Vokieti
jai karę ne vėliau, kaip į 10 
dienu, v

NEPRIGULMINGIEJI ŽA
DA REMTI DEMOKRA

TUS.

WASHINGTON AS, kovo 
28. — Naujau kongresan iš
rinkta kone lygiai demokra
tų ir repub. Taigi sprendžia- 
skaitlius. Taigi sprendžia
mąją rolę loš šiame kongre
se vienas socialistas ri ketu
ri taip vadinami neprigul- 
mingieji.

Demokratai tikisi, kad ne- 
prigulmingieji parems juos, 
o ne republikonus.

REIKALINGA 25,000 ŽMO 
NIŲ TEIKIMUI DAKTA

RIŠKOS PAGELBOS.
NEW YORKAS, kovo 28 

— Čia pradėta kampanija, 
kad sumobilizavus 25,000 y- 
patų, reikalingų teikimui da
ktariškos pagelbos sąryšyje 
su kitokiais prisirengimais 

• prie besiartinančios karės.

KĄ PASIŪLYS PREZI
DENTAS WILSONAS 

KONGRESUI

WASHINGTONAS, kovo 
28. — Kaip žinia, pradžioj 
balanddžio susirenka šauk- 
tasai extra Suv. Valstijų ko
ngresas. Jam užreikšs Wil- 
sonas, ką jis nori.

Ką Wilsonas pasakys kon
gresui dar nežinoma. Bet 
manoma, kad jisai reikalaus, 
idant kongresas priimtų re
zoliuciją, paremenčią jo, Wi- 

i Isono taip vadinamą ginkluo
to neutraliteto politiką ir už
gintų tolimesnius prisirengi
mo žingsnius.

Antra, tikimasi, kad Wil
sonas reikalaus iš kongreso 
rezoliucijos, paskelbiančios 
karės stovį tarp Suv. Valsti
jų ir Vokietijos ir pagalios, 
kad butų priimta paskelbi
mas karės Vokietijai.

DU VOKIEČIAI PABĖGO 
į MEXIKĄ.

BROWNSVILLE, Tex, 
kovo 28. — Du vokiečiai ma
trosai suimtieji nuo vokiečių 
pagelbinio kruizerio Phila- 
delphijoj, paspruko iš sargy
bos nagų ir pabėgo į Mexika.

Amerikos valdžia pradėjo 
dabar derybas su Mexikos 
valdžia, kad tie kareiviai bu
tų išduoti.

SUNKIOS BAUSMĖS- 
ŠNIPAMS.

ALBANY, N. Y. kovo 28 
—New Yorko legislaturon į- 
nešta bilius, reikalaujantis 
bausmės 7 metų kalėjimo ir 
$1000 štriuopos tiems žmo
nių, kurie bus sugauti bešni- 
pinėjant po ar aplink val
džios ar privat. kompanijų 
amunicijos sandėlius ar dir- </
btuves. Tai bus minimum 
bausmė.

BELGŲ PADĖJIMAS VO
KIETIJOJ BAISUS.

HAVRE, Francija, kovo 
28. — Belgijos valdžia pas
kelbė laiškus, iš kurių maty
ti, kad deportuotųjų Vokie
tijon belgų padėjimas yra 
baisus.

Laiškuose sakoma, kad 
nuo 1 vasario jie begauna 
valgyt vos du syk dienoje. 
Tik skeletai teliko iš visų de
portuotųjų belgų. Taip sa
ko laiško autorius, patsai-e- 
santis nelaisvėje, Vokietijoj. 
Apsiėjimas su išgabentais 
belgais taipjau biaurus.

REIKALAUJA $1,000,000
ILLINOIS VALSTIJOS 

APSAUGAI.

SPRINGFIELD, Ill, kovo 
28. — Senatorius F. C. Cam
pbell įnešė Illinois senatan 
bilių, kuris reikalauja pas
kirti $1,000,000 Illinois vals
tijos apsaugai.

AREŠTUOTIEJI KALTI 
NAMI SUOKALBIU.

NEW YORK, kovo 28. — 
Areštuoti keturi žmonės. 
Kaltinami jie suokalbiu ga
benti slaptai į Vokietiją gu
mą.

BUVĘS MAINJERIS. 
FINLIANDIJOSįVADAS.

. J,.
Fnliandijos seriatas yra 

vyriausia šalies įstaiga. Se
natas susideda iš dvylikos y- 
patų. šeši senatoriai yra so
cialistai, kiti — žmonės ki
tokių partijų. į

Kadangi sociajistai Fin- 
liandijos senate yra intek- 
mingiausi, tai ir senato pir
mininkas išrinkta socialistas 
M. Tokoi, kur kadaise buvo 
Amerikoj ir dirbo čia kasyk
lose.

NAUJAS REKRUTŲ ĖMI 
MAS ANGLIJOJ.

LONDONAS, kovo 28. — 
Anglijos valdžia išnaujo per- 
žiurinės tuos žmones, kurie 
pirmesnėse mobilizacijose 
rasta netikusiais kareiviavi
mui, ir jei pasirodys tinkan
čiais, bus paimti kariuome
nėn. Tuo budu valdžia tikisi 
padidysiant šiek-tiek savo 
kariuomenę. r

Valdžia beto įnešė bilių, 
kuriuo pratęsiaina laikas 
šios parlamento Sesijos.

SPECIALĖ SARGYBA 
WILSONUI

WASHINGTONAS, kovo 
28. — Wilsonas turės specia- 
lę sargybą, kuomet jisai lai
kys kalbą į extra|)osėdin su
šauktą kongresą^ Bijomasi 
mat, kad kas nors pasikėsi
nimo ant jo gyvasties nepa
darytų.

PRADĖJO TYRINĖTI RU
SIJOS MINISTERIŲ 

DARBUS.
LONDONAS, kovo 28. — 

Reuterio telegrama iš' Pet
rogrado praneša, kad speci- 
alė komisija pradėjo tyrinė
jimus, idant suradus visus 
nelegališkus darubs, kuriuos 
papildė senosios caro val
džios ministerial.

Surasta Petrograde 600 
paslėptų įvairiose vietose 
kulkasvaidžių.

—Los Angeles Times.

Maisto Amerikoj užtektinai, tik bėda, lead jį spekuliatoriai išga
bena Europon.

I ANGLAI NENUIMS GRAI
KIJOS BLOKADOS.

LONDONAS, kovo 28. — 
Graikijos blokados ministe- 
ris, lordas Robert Cecil už- 
reiškė, kad Anglijos valdžia 
toliai nepanaikins Graikijos 
blokados, kolei graikų vald
žia neišpildys visų talkinin
kų reikalavimų.

Bus betgi leista įvežti 
Graikijon aprubežiuota mai
sto brnagumas.

Į atstovų užklausimą, ar 
buvo Graikijoj mirčių iš ba
do, ministeris atsakė, kad 
buvo keletas.

VOKIEČIAI PRISIPAŽĮ
STA PRALAIMĖJĘ.

BERLINAS, kovo 28. — 
Vokečiai oficialiai prisipažį
sta, kad francuzai atėmė iš 
jų miestelį Roisel.

ITALAI LAUKIA VOKIE 
ČIŲ OFENSIVO.

RYMAS, kovo 28. — Ita
lijoj labai daug šiuo laiku 
kalbama apie vokiečių ir au
strų pienus pavasariui atė
jus užgulti visu sunkumu 
ant italų. Generolas Cadar- 
na, vyriausias italų vadas, 
sakosi esąs prisirengęs prie 
to ofensivo.

RUSIJOS DIDIEMSIEMS 
KUNIGAIKŠČIAMS PA

SIŪLYTA APLEISTI 
ARMIJĄ.

LONDONAS, kovo 28.— 
Rusijos karės ministeris Gu
čkov perspėjo Nikolai-Niko
la jevič’ą, jog negeistina yra, 
kad jisai paimtų vyriausiąją 
rusų armijų komandą, nes 
jisai paeina iš Romanavų gi
minės.

Paskui, Londono laikraš
tis Times gavo iš Petrogra
do telegramą, kurioj sako
ma, kad visi didieji kunigai
kščiai rezignuosią iš kariuo
menės.

Iš RINKIMŲ KAMPANI
JOS.

CHICAGO. —Kadangi pi
rmuose balsavimuose 7 war- 
dos aldermanas Merriam 
(republikonas) tapo sumuš
tas, tai jo šalininkai nutarė, 
kad Merriam turi statyti 
savo kandidatūrą kaipo ne- 
prigulmingasai. Alderma
nas Merriam, kaip žinia, bu
vo vienas smarkiausių kovo
tojų miesto taryboje prieš 
mayoro Thompsono partiją 
ir prieš visokius grafterius.

4 wardos lietuvių kandida
tas į aldermanus, advokatas 
K. Gugis šiandie kalbės Mic
kevičiaus svetainėje, adresu 
3310 Morgan str., (pradžia 
8 v. v.). Gi nedėlioj, bal. 1 d. 
K. Gugis kalbės Healey 
School, kertė Wallace ir 30 
gatvių. Pradžia 2:30 po pie
tų.

Pasekmingą priešrinkimi
nę agitaciją varo John H. 
Weyer, socialistų kandida
tas i aldermanus 24 wardoj.

Smarkiai auga Ch. V. Jo
hns,ono šansai laimėti perga
lę 9 wardoje. Johnson yra 
Chicagos miesto reikalų ži
novas. Jo prakalbas skait
lingai lanko publika. John
son socialistas.

Priešrinkiminė agitacija 
rodo, kad 15 wardoj J. Louis 
Engdahl’io (socialistų kan
didatas į aldermanus) lai
mėjimas veik užtikrintas. 
Engdahl’io kandidatūra iki 
šiol yra stipresnė, negu jo 
priešų, demokratų ir repub- 
likonų kandidatų.

CHICAGO.! E 
SUSTREIKAVO 900 VE

ŽĖJŲ.

Sustreikavo 900 miesto da
rbininkų vežėjų, kurie apva
lo gatves nuo purvų, kurie 
išveža pelenus ir šiaip viso
kias išmatas nuo namų. 
Streikininkai reikalauja po 
$1 priedo dienoje tiems jų, 
kurie valdo dvejetą arklių ir 
$3 savaitėje tiems, ką valdo 
vieną.

Darbininkams seniau bu
vo prižadėta pridėti algų 
kaip šj mėnesį. Kadangi te- 
čiaus nepridėta ir miestas 
nėra paskyręs specialių pi
nigų priedui, tai vežėjai nu
sitarė paremti savo reikala
vimus streiku.

DŽINGOISTŲ MITINGAS 
CHICAGO.!.

CHICAGO, kovo 28. — A- 
teinančią subatą Chicagos 
militaristai rengia “patrio
tišką” mitingą Auditoriume. 
Apie tą mitingą dabar triu- 
bija visi kapitalistų laikraš
čiai. Suprantama, kad žmo
nėms, kurie nenori karės, nė
ra ko dalyvauti tame mitin
ge.

AREŠTUOTA 3 MOTERS 
MAISTO RIAUŠĖSE.

CHICAGO, Ill., kovo 28— 
Žydų apgyventose kvarta
luose delei košernos mėsos 
brangumo ištiko keletas 
riaušių. Policija areštavo 
tris moteris. Policija taipgi 
skaudžiai sumušė keletą mo
terų.

AREŠTUOTA DU VOKIE«
ČIAI, NUŽIŪRIMI ŠNIPI^

NĖJIMEj

Panedėlio vakare, Chica* 
go, Milwaukee ir St. Pauli 
stotyj areštuota du jaunu 
vokiečiu, atvažiavusiu iš SarX 
Francisco. Jų vardai: Paul 
Želi ir Kurt Eneche. Vald
žios detektivas sekė paskui 
juos visą kelią iš San Frau-, 
cisco. Valdžios agentai da
bar tyrinėja, bene bus jie tik 
šnipai.

IMS PRIEVARTA KA
RIUOMENĖN.

NEW YORKAS, kovo 28 
— Gubernatorius Whitman 
pirklių asociacijos vakarie
nėje užreiškė, kad jeigu ne
atsiras New Yorko valstijoj 
liuosanorių kareivių tiek, 
kiek reikalinga j ųturėti ka
rės metu, tai jis sumobilizuo 
sęs prievarta reikalaujamą 
skaitlių žmonių.

ŠAUKIA PRISIRENGTI 
PRIE KARĖS.

COLUMBUS, Ohio, kova 
28. — Gubernatorius Cox iš
leido atsišaukimą į Ohio val
stijos gyventojus kviesda
mas juos būti prisirengu
siais prie karės.

Gubernatorius kviečia gy
ventojus būti taupiais su 
maistu ir kitokiomis gyveni
mo reikmenimis etc.

ILLINOIS VALSTIJOS KA
RIUOMENĖ LAUKIA

PALIEPIMO.

SPRINGFIELD, Ill., kova 
28. — Pirmojo, penktojo ir 
šeštojo Illinois valstijos re- 
gimentų kareiviai gatavi ta
rnybai. Laukia tik paliepi
mų ir paskyrimų, kur kat
rie bus pasiųsti sargybos 
pareigų pildymui.

VOKIEČIŲ SUBMARINA 
PASKANDINO LIGONBUTIN| 

LAIVĄ BE PERSERGĖJIMO.

LONDONAS, kovo 28. — Vo- 
kiečių subinarina paskandino 
anglų ligonbutinį laivą Asturias 
be persergėjimo. 31 žmogus 
užmušta, 12 prapuolė. Be to du 
anglų torpediniai ‘laivai žuvo. 
Vienas jų paskandintas, kitas su
sidūrė su laivu ir paskendo.

-------- \
ATLEIDŽIA VOKIEČIUS f 

Iš DARBO.

EL PASO, Texas, kovo 28. —= 
Aliejaus kompanijos, kurių šal
tiniai randasi Tampico laukuo
se, atleido iš darbo 2,000 vokio 
čių darbininkų.

DEMOKRATŲ VADAI TARSIS 
DEL PASKOLOS PRANCŪ

ZAMS.
WASHINGTONAS, kovo 2&-> 

Demokratų partijos lyderiai ta* 
rėš posėdį aptarimui, ar paskos 
linti, ir jei taip, tai kokiomis iš
lygomis, Francijai 1 ,(KX),000^ 
000 dol.

NEW YORK, kovo 28. — We
stern Union Telegraph Company 
priėmė 8 vai. darbo dieną. Nau
jos darbo sąlygos prasidės nuo 
1 gegužės dienos.

PARYŽIUS, kovo 28. — Fra
nci jos valdžia šaukia kariuome
nėn 1918 m. naujokus.
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Šokių Mokykla

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

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

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St Chicago, IllinoisPRIĖMIMO VALANDOS

m*

[IŠRADĖJAI!
(Bus daugiau)

ATIDĖLIOJIMAI PAVOJINGI 
NEATIDĖLIOK, ATEIK ŠIANDIEN

» 3315 S. Halsted St., Chicago, f

Ugi augftčiausiai, telpgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politic 
Ekonomijos, Knygvcdy$tes,DailiaraSCio, Lai
škų rafiymo, Prekybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL h 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA UETUVIŠKAL
3106 So. Halsted St..Chicą$>

Išliuosavimo 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:

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora
lybės išsivystymą.

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
D r. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

nai pasiųsdavo moterį su laišku 
į kita parapijų. Moters tų pil
dydavo su didžiausiu džiaugs
mu, juk, mat, taipgi gaudavo

site, jus busite vienas iš dau
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai 
apgailestavo, kad jie nesimatė 
su geriausiu daktaru pirmiau.

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darodyinas. Kuomet dėkingas 
ligonis sakys jums, kad aš jį 
įsgydžiau, jus žinosite, kad aš 
išgydžiau. 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.

EVESKK) “-.NOKYKLA
TELEPHONE YARDS 2721

JONI6CAITIS

rasti ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI 
Rašykite lietuviškai, bent į katrų musų ofisų. AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES, (NO) 
; _______________ 309 Broadway, New York, Barrister Bldg., Washington, D. C.

Phone Canal 1256
Geo. M. Chernaucko svet, 1900 So. 
Union Ave. ir kampas 19-tos gatves, 
Chicago, III. Ateik į vienintelę Šo
kiu Mokyklą. Visi šokiai mokinama 
sulig naujausios mados, angliški ir 
lietuviški. Vaikinas ar mergina ne- 
mokantįs šokti neturi savyje links- 
mamo; mes gvarantuojame, kad iš
mokinsime į trumpą laiką šokti. Ne
užmiršk, kad ateis neužilgo vasaros 
laikas. Norėsi nusivežti savo mylimą 
i pikniką, o šokti nemokėdamas, ką 
keiksi, šokiai atsibuna kas, pa nedė
ti ir ketvergą. Pradžia 7:45 v. vak. 
fėmyk vietą. Muzika po vadovyste 
T. Bernotavicz. Mokytojas J. K. Bu
bėti*. Gyvenimo vieta: 1918 S. Hals-1

St., Chicago, 111. Tel. Canal 3922.

Kasdien ryto iki . 8 vai. vakaro. Nedaliomis 
nuo 10 ryto,'Ūki 2 vai. po pietų

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

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS.

. GILL
SPECIALISTASbet ir davatkėlės pačios jokiu 

budu vyrų nedaleisdavo prie tos 
klausyklos. Man pačiam nekar
tų davatkos suvarydavo ei ra ve
jamą adatą į pašonį.

Probaštėlis ir su parapijon- 
komis gerai sugyvendavo. Daž-

Kunigai buvo turtingesni už 
savo sėbrą — baroną Hoppa, 
nors pastarasis turtus kraudavo 
iš darbininkų p ra kai to eksploa- 

laukus, ir 
darbinin-

davo Į kunigus. Dvorcon turtai 
plaukė iš visų pusių.

Kunigų skaičius parapijose

Didžiausias įplaukas kunigai 
turėdavo iš griausmingų savo 
pamokslų, nes suvirkdinli žmo
nės atiduodavo viską, ką tik tu
rėdavo. Kuomet “rojaus” pro- 
baštėlis atsisėsdavo į spaviedny- 
čią, tad per dieną išklausinėdavo 
vos 10 ypatų, žinoma ,tik mo
teriškos lyties. Vyras jokiu bil
du negalėdavo pasiųsti Dievui 
savo nuodėmės per probaštėlio 
ausis: kunigėliui pačiam nebuvo

Anglų kalbos
Lietuvių kalbom 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirklybos teisių 
Aliclnos historijos 
Suv. Valst. historijos 
Geografijos 
Pilietystės
Politinės ekonomijos 
Dailarašystės

Mokinimo Valandos:
Nuo 8 ryte iki 5 vak po pietų. 

Vakare nuo 7:30 iki 0:30
3360 Emerald Ave. Chicago.

422 S. State Street, CHICAGO, ILL
Prieš Siegel Cooper and Co.

tuodamas girias ir 
ten versdamas dirbti 
kus vasaromis už 30 
dieną, o žiemą už 15 
Žmonės apdirbinėjan lįs kunigų 
laukus, nė tiek negaudavo.

ypatingai tie, kurie 
gydytos kur nors be 
įgijimo pasekmių

Nartai Cook County Real Estate Tarybos
A. PETRATIS & CO.

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ii 

mainu namus, lotus ir farmas.
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Peržiūri a patraktus, padaro popieras
NOTARY PUBLIC

751 W. 3.'>ta gatvė
kampas Halsted

Amerikos Lietuvių Mokykla f 
Mokina

ATEIKITE
Pas Mane j fU

Aš gydau pasekmi- k
ngai, ir už mažą mo- 
kestj, visas privatiš- 
kas ir chroniškas vy- 
rų ligas, kaip tai:— 
Užnuodijimą Kraujo;
Varicocele, Ilydroce-
le, Stricturą, Nustojinią spėkos, Silpną Pūslę, 
Skausmas nugajroje, Hentorrhoidus ir visas su
sidedančias Privatiškas Ligas.

Aš vartoju vėliausias metodas tokias kaip 
Prof. Ehrlich’o 606 ir 914 Neo-Salvarsan, Go
norrhoea Vaccine ir Rheumatic l’hylacogen, 
curios užtikrina tikras pasekmes be pertrau
kimo jus nuo darbo .
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Musu korespondentų pranešimai

o i susirinkimą nei

RACINE, WIS.

Nusirinkusieji

ims
! vvciams.

si rašė 1 nauji nariai. •

bkime.

Redakcijos Atsakymai1

P. Matonis.

J. A ceris, Cicero, III.

>0, Bayone, N. .L $31.56. .. 510.16 
er K. DeksnĮ iš Bridgewa-

Mass. (nepaŽĄ mėta nuo Svarbi žinia
Viso per vasario menesi

Viso su balansu ............ si 1,805.99

Išlaido

>, Mahanoy City,

nlon, Pa *12.10. Pillslon, Pa. 
*3.5 , Camden, N.J. ir Phila-

L. Dunduliui už techniški) dar
bu už Sausio men. 1917...........

Pp. Bulotai ir žemaitei už du 
menesius .lapkritį ir gruodi.

10.00

su prakalbom ir pragyvenimas 161.00

Viso per vasario mėnesį iš
mokėtu ............................................... >

Lietuvoje reikalu.

Draugija Hebrew Sheltering

America atsiuntė mums ir prašo

iriai šitokį pranešima:

susinešimai tarpe

mens, v.enok įienul 
cialisti.sk u principų.

susivėlavo Kovo 1, 1917 
b', iždininkę K

su-
kun. Makausko 

sutrumpinome,

.Šidlauskų *11,270.12 
i L. š. I*', iki
.....................Š3 1.959.28

Dund ulis,

los susiriesdamas siūlė šil’kor-

Rėkė. kad šeimyninkės privalo 
išvvti iš savo kambariu lokius * t
burdingierius, kurie drįso nuei
ti i laisvu žmonių susirinkimą, i € € <

Lietuvos Šelpimo 
Fondas

PASVEIKINIMAS RUSIJOS
REVOLIUCIONIERIŲ.

kiti kuogeriausios kloties jūsų

gavome nė jokio atsakymo. 
Iykas, matyt, buvo tame,

riea

si'

svetainė 
draugių. su kunigėliui:L C’

ATSKAITA
Ii nuo kariaujančių šalių leidi-

to: visi šnekučiavosi mandagiai,

Jam
nes

visuomet

ang-

vakarinių
’’Public

.1. M. 1, 1917

EAST CHICAGO, IND.

Sekretoriaus nuo Vasario 
Kovo 1, 1917. 
1917 balansas 
L. š. E. nuo 
Worcester, Mass.

Lietuvos Sunu Dr-ja 
<25 .................... ‘............. 125.00

iki
Vasario 1,
Per vietos 

suomenės iš 
*100 ir

Š133<83.83

kos draugus, kurie varo propa
ganda ir skleidžia ir šviesa ir
liesa miniose.v

Kur j ieškoma dvasios ramumo?

na,
žinoma, ir lietuvišku saliunu c v

netrūksta. Savo kruvinu pra
kaitu nesusipratėliai žmonės tu
kina ponus saliunininkus.

Ponai saliunininkai

šeimynas. Koks jun 
nimas, kuomet jūsų

vo giminėms Amerikoje. Jų 
maldavimas buvo išklausytas, ir

iš So. Bethlehem, Pa....................
Per L. Višniausk;) nuo Ma

riom Imi. visuomenes ir šv. 
Kazimiero Dr-tė aukavo *5; ..

L.D.L.D. 3 8kuopa West Pul
lman, III. aukavo ..........................

Per A. Bulotą nuo pp. Bulo
tos. Žemaites ir Bulotienės 
prakalbu: Akron, Ohio, *75.35,

Youngtown. Ohio *31.15, Ak
ron. Ohio *17.81, Dayton, Ohio 
*15.00, Courtney, Pa. *7.00, 
Pittsburgh, Pa. *31.00, už pa
veikslus *1.00, Donora, Pa.

Braddock. Pa. 
teiksi us 50c, Me

viso .

21.86

5.00

338,99

voliueionierius, jeigu ne darbu, 
tai bent pinigais.

tam tikslui.

aleities

Bed. $5

V. Prusis.

dan-

Red.

P. P. D. U. CHICAGOS RA
JONO PRANEŠIMAS.

apie save.

sai dovanai

naudotis šia

ten, kad nekuriu žmonės, pasi-

imdami nuo musų viengenčių 
po $1.00 ir daugiau už pajieško- 

j j ima. 'Todėl šiuo ir praneša- 
\ me, kad visokį paj ieškojimai gi
mininių gyvenančių Europoje per

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 SO. HALSTED ST
(Ant trečių lubų) 

Telephone Drover 1310.

Miesto Ofisas: 
127 R. DEARBORN ST. 

Room 1111-13 Unity Bldg, 
Telephone Central 4411.

k

£

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

į

Knygelė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys “Lietuvių Žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai
na 10c.

si merginos, tarnaujančios jūsų
gos ir Apielinkęs Rajono, jo agi-

kevičius Barine, Wis. . 5.60

Dr-stės išvažiavimo S6.10, v ra atliekamine
III. 10.00

9.00
nuo Hebrew Sheltering and Im-

šaulio pramoninių

Kaina 15c.
a

1840 So. Halsted St. Chicago, Ill.

121 kuopos prakalbu Barine 
\Vis. N.........................’..................

sus ryšius su
Grikštu, ir kviečia visas Rajo
nai! priklausančias kuopas ne-

Pa. *10.90, Erak- 
), Minersville, Pa. 
angos liko *7.70; 
a. *21.10, Wilkps

aiškėjo, kad nei Grikšto taktika, 
nei jo skelbiamasai “industria-

nigus kokiems agentams, bet

7.25

nuo visuomenės .......................... 36.61
Per .1. Shitku nuo Lietuvos

Sunu ir Dukterų Dr-stės kon
certo Kenosha. Wis. suaukauta . .6.25

Per K. Chesunas nuo drau-

ne

nio

ka rčia mosc.

W. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR

V. E. M AS! IK K 
prez. Piisen Lumber C

J. PESHEL
sek r. Turk M n f# C<>

OTTO KL’BIN
prez. A U M

[Brewing Ce

WILLIAM GETTING
prez. Getting Bros. Ice Co

CHARLES KRUPKA J
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS ____ _

kasierius, 
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

vice-prez. Nat. Ci tv Bank.
GEO. C. W1LCE 

vice-prez. T. Wilee Co.

w

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CIHCAGOJE. ‘ 

aausdoje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje įlankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) deposit! 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 JLCE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys

ka rėia mose.

ramumo jieško- 
raugijose, o ne 

Blinda.

ANA HARBOR, INI).

Puikios prakalbos.

nuošė

NAUJIENOS
1810 S. Halsted Street, Chicago, III.

' iu K. Armala vičiaus su M. Ka
čerginė iš Detroit, Mieli ............ 8.1)0

Per “Laisvę” nuo vestuvių
J. B'mbos su S. Valintaičiute 

iš Burlinuton. N..I.......................
>la nuo A. Bulo- 

ir Bulotienės

ci pais.
surengtas sorkes mes neatsako
me.

linkės Rajono Ko m it

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

t

neima.

pranešimai savo giminėms

4

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.

Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno.
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas.

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur

M. Lewis, sulietuvino Dr. A.*J. Karalius.
Išleido J. Ilgaudas.

TURIN Y S:
Thales’ iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas.”
Wesmann’o Paveldėjimo teorija.
De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
Atsakymas Haeckeliui.
Spcncer’io “Socijalis Organizmas”.
Spencer’io Individualizmas.

10. Civilizacija—Ward ir Dietzgen.
Kaina 50c.

“N
1840 S. Halsted St

HIENOS”
Chicago, Ill.

cialisti.sk
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NAUJIENOS, Chicago, Ill. Sereda, Kovo 28, 1917.

NAUJIENOS izeitung” sužvejojo ir paskel
bė indomų dokumentą: Vo-

mn tt oiii o ttn ofl TKiT kietijos valdiškos spaudos a-Th© Lnthunaunnaiini Dmy irtews genturos (Reichs-Press-In-

Firmų Liituvi’i Dienraštis Amerikoje I 
aidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.

► * Kasdien, išskiriant nedeldienius

First Lithuanian Daily in> America 
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

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 
year ..................  $5.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

tentų savaitėje. Pačiu siunčiant, 
Chicagoje metams $6.00, pusei me
tu $3.o0.

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

icr--  - ----- -..... -.. ' ■ ....==
Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
tu ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

Redakcijos Straipsniai \

Mėgina diktuot 
laikraščiams.

uos gavo t e leg ra 
vyno sekretoriaus

aujie-

reikia padirbėt kokį pusmetį

klausia priims antrą pieną, 
— tuo labiau, kad jisai ir

talkininkams

nų redaktorių, tasai | 
šono ministeris prašo

Daniels’ui negana.

rius da ir nuo saves, tam tik-

Valstijose. Kapitalistiška 
spauda, suprantama, ne tik 
išspausdino jas, o ir paskel-
bė tokius “editorialus”, ko
kių prašė laivyno ministeris.

siartinant karei ir jai iški-

siuntinėja K rasei a m s in-

dami tokioje dvasioje, kaip 
valdžiai patinka.

donai dar neturi galios pa
statyt laikraščius po cenzu-

juos intekmę “gerumu”. Vie-

vartos priemones.

bar ketina stot ši šalis, bus 
“žmoni-vedama už “garbę”, 

škumą” ir “laisvę”.

Kaip bus su 
paskoloms.

bar svarsto, kokiu budu

vaut Europos karėje

merika tuoj, kaip tik bus pa
skelbta karė, pasiųstų Euro
pon kuodaugiausia kareivių. 
Kiti pataria pasitenkint tal
kininkų rėmimu pinigais, 
maistu ir amunicija.

. Pirmasis pienas dabar, ži-

kareivių Amerika turi labai 
mažai; antra, tie patįs men
kai teišlavinti. Norint su-1

gų. Už prekes bus imama 
geros kainos, o už pinigus—

gų suma, kurią buv. Valsti
jos ketina duot talkininkų 
valstybėms, būtent: 5000 mi-

Amerikai bus nesunku; šian-

negu reikia.
Bet klausimas: kaip ji 

tuos pinigus atgaus po ka

rių butų suderėta tik po še
šis nuošimčius, tai Europos 
valstybės turėtų už juos mo
kėt kasmet po 300 milionų 
dolerių palukio. Bet Ameri
ka, be abejonės, paims už 
juos daug didesni nuošimtį, 
kadangi ji apskaitys pasko-

pinigų kursą. Tuomet me
tinė procentų suma nuo 5 mi-

arba 5 šimtų milionų dolerių.
Europa, sunykusi laike 

karės, vargiai pakels tokią 
baisią mokesčių naštą, kad 
■galėtų atiduot paskolas ir 
nuošimčius. O jeigu Euro
poje įvyks revoliucijos, tai 
naujosios valdžios ir nenorės 
vargint savo žmones del pi
niguočių labo. Revoliucinės 
valdžios atsisakys mokėt sko 
las.

kos bankininkai, sukišusieji 
miliardus kapitalo į pasko
las? Jie reikalaus, kad Dė
dė Šamas eitų prievarta iš- 
kolektuot jų pinigus iš sko
lininkų. Vėl praskambės

be” ir “šventas teises.” c.
Tik kad tie ponai nesu

klystų. Nuolatos aukaut sa
vim neva vardan “tėvynės”, 
o ištiesi] už kapitalistų biznį 
—gali pabost ant galo ir kan 
triems Amerikos darbinin
kams. Geriaus bankininkai 
apsižiūrėtų: kad, besivyda
mi paskui didelius pelnus, 
jie neatsidurtų toje baloje, į 
kurią jau pradėjo klimpt tū
los augštos asabos anapus 
vandenyno!

Lenkija ir Lietuva
Vokiečių socialistų dien 

daryt didelę gerų armijų, ’ rastis “New Yorker Volks

Apžvalga
stanz) aplinkraštį. Jisai bu
vęs išsiuntinėtas visiems Vo
kietijos laikraščiams tikslu 
duoti jiems nurodymų, kaip 

į jie turi laikyties vadinamam
“Lenkijos 
klausime.

Minėtoji spaudos agentū
ra tame aplinkraštyje duoda 
visą eilę instrukcijų, kaip 
reikią ginti ir aiškinti Vo
kietijos ir Austrijos kaizerių 
manifestą, kad jisai atneštų 
daugiausia naudos centra- 
lėms valstybėms. Tarp kit
ko tenai skaitome:

“2. Naujosios valstybės ru- 
bežiai: ypatingai negalima 
reikalauti išplėtojimo Lenki
jos ant Lietuvos, ant lenkiš
kų Prūsų ir Austrų provin
cijų, ant žemės, kuri randasi 
rusu rankose.”

Aplinkraštis, vadinasi, lie
pia stot už tokią Lenkiją, ku
ri susidėtų tik iš lenkų že
mės ,atimtos iš Rusijos. Pru-

BIEDNAS DIEVULIS.

paliuosavimo”

nori prikergi prie tos naujos 
valstybės. Šitas slaptas val
džios nurodymas kuogeriau- 
siai parodo, kad Vokietijos 
ir Austrijos ponams rūpėjo 
visai ne lenkų tautos laisvė, 
kada jie paskelbė lenkų “ne
priklausomybę,” o tik pasi
naudojimas lenkais savo sie
kimams.

Vokietijos ir Austrijos 
[valdonai norėjo padaryt, kad 
jų sutvertoji “laisvoji Len
kija” butų silpna ir nepavo
jinga jiems. Jie todėl išan- 
ksto perspėjo laikraščius ne- 
agituot taip-pat ir už pri
jungimą Lietuvos prie Len
kijos. Kaip jau mes žinome, 
Vokietijos valdžia paskui 
neoficialiais keliais paleido 
paskalą, kad ji ketinanti j- 
steigt atskirą Lietuvos kara
lystę.

Šitą Berlino politiką mū
siškiai tautininkai ir kleri
kalai pasveikino, kaipo nau
jos gadynės pradžią Lietu
vai. Jie ir dabar varo savo 
spaudoje agitaciją tos politi
kos prasmėje, kurstydami 
lietuvius prieš lenkus.

Musų patriotai nesupran
ta, kad jie tokioms agitaci
joms tarnauja ne savo tau
tai, o tik centralių imperijų 
dntrygoms, kurios geistų pri- 
steigt savo pasieniuose ma
žiukių valstybėlių, idant pas
kui galėjus jas išnaudot sa
vo tikslams.

Raudona vėliava.
Ant žieminių rūmų, ku

riuose gyvendavo caras Mi
kalojus II, dabar plevėsuoja 
raudona vėliava.

Visi ją šiandie sveikina, 
visi prieš jų lenkiasi.

Sveikina ja prof. Miliuko
vas, naujasis Rusijos užsie
nių reikalų ministeris, kuris 
keletas metų atgal viešai pa
vadino ją “raudona mazgo-

Lenkiasi prieš raudoną 
revoliucijos ženklą ir mūsiš
kiai atžagareiviai, kurie per 
metų metus purvais jį drab
stė.

Raudonos vėliavos priešai 
nesuteršė jos, niekindami ją. 
Jie nesuterš jos, ir garbinda
mi ją.
VOKIEČIAI BĖGA IšlŪ7

RIUOMENĖS.

pranešama iš Zwalle, 4000 
alkanų vokiečių kareivių pe
rėjo Holandijos rubežių jie- 
škodami maisto.

Viename klerikalų laikraštyje 
skaitome:

Dievas per pranašus, o ypač

žemės maišiai nepasiliauja. 
Dievas jau davė žemei autono
miją, vienok jos gyventojai ko
voja toliaus, — lur-but norėda-

Juos veda velnias.
nėms tikėjimo liesas ir doros 
taisykles. Savo įsteigtai Baž
nyčiai pavedė pridaboti, kad 
tos tiesos ir tos taisykles butų 
užlaikomos. Ir jau čia šituo; 
se dalykuose negali būti nei

t i iš po Dievo — Augščiausio 
Monarcho valios. Tai-gi. tikė
jime ir doros dalykuose ne
gali būti demokratizmo. Vel-

tebėgu n do žmones iškelti ir 
čia demokratišką vėliavą. 
Karlais jam pasisekdavo prie 
to “prikalbinti.” Ben Vien
valdis Dievas visuomet pakly
dėlius, nepaklusniuosius nu
bausdavo (aniolai, pirmieji

Bet yra daugybe žemiškų 
reikalų, neturinčių sąryšio su 
amžinu gyvenimu. Tai rei
kalai mąteri jališki, reikalai 
pragyvenimo ant šios žemes. 
Čia Dievas žmonėms paliko 
pilna autonomiją veikti ir

duotu meilės ir teisingumo

Toje tat srityje žmonės ir 
gali būti tikrais demokratais.

Bet į tą žmonių autonomi
jos šalį inejo velnias ir ėmė 
žmones klaidinti. Jisai ėmė

kad visas žmogaus gyvenimas 
ir žmonijos istorija lik iš tų 
reikalų ir susidedu ir kad to
dėl visai nereikia paisyti ko
kio tai Dievo, kad Jojo nie
kas nematęs ir 1.1, ir 1.1. (Po-

jalizmas, socijalizmas; nėra 
Dievo, nėra dusios, žmogus

šetono paleisti obalsiai ir jo 
inkvėptosios doktrinos). Dau
geliui galvas su tuo apsukęs 
velniūkštis ėmė ir užsisėdo 
ant demokratizmo vėluko. 
Ink i ūkęs į savo darbą dau
gelį šviesių paklydėlių, nuo 
franeuzų Voltaire'o pradedant 
ir musų laisvamaniais bai
giant, velnias inkvėpė jięms 
energijos organizuoties, veik
ti, eiti į visuomenes gyveni
mą, į puria mentus ir paskui,

vą iš mokyklų, teismų, palik
ti Jį tik bažnyčiose ir namuo
se... Bet Bažnyčių rakius 
velniūkštis liepė pasiimti savo 
tarnams, kad Dievas butų 
“pod nadzorom policiji” be-

Tuos visus.šėtono triksus 
Kristaus vietininkas ant že
mes šv. Tėvas Leonas XIII 
permalė ir suprato. Pasigir
do jojo komanda katalikų 
kunigams: “f nori della Sac- 
restia” — išeikite iš zakristi-
jų. išeikite ir apginkite liau
dį nuo šėtono pinklių. Eiki
te ir padekite žmonėms aprū
pinti ir materijalius jų reika
lus, padėkite prašalinti soci- 
jales nelygybes. Eikite į vi
suomenės ir politikos veiki
mą. r

Skaitai tą pasakaitę, ir išrodo, 
kad to ta ik uaščio Acdaktorius įsi

visapasa ulinį mpnarchą-despo- 
tą, nelyginant buvusįjį Rusijos 
carą. Prieš tą monarchą anio- 
lai ir žmones, girdi, kelia maiš
tus; jisai baudžia juos už ląit 
Bet danguje Dievui, matoma,

materializmas, socializmas, dar
vinizmas ir kitokie pragaištin
gi “izmai.” Dievas pradėta vyt

likta tik bažnyčiose ir namuo
se. Vienok jau ir bažnyčių rak-
lūs velniūkštis liepė pasiimti 
savo tarnams (kunigams?), kad 
pastačius Dievą po “policijos 
priežiūra.” Laime tiktai, kad 
tais šėtono triksais pasipiktino 
popiežius Leonas XIII ir šoko su

niukščio armija butų gal neužil- 
gio visai “sufaitavus” biedną 
viso pasaulio monarchiją...

“palapą”, kada žmonės dar ne
daugiau išmanė, kaip maži “bei- 

17-uose 20-jo amžiaus 
ir ji tilpo ne juokų 
o redakcijos slraips- 
kas nuostabiausia: las 
lis visai nemano, kad

jam su jo pasakomis apie “mo
narchą” ir “velniūkštį” yra vie
ta senovės liekanų muzejuje; ji-

metuose

nyje.

lįs mokint žmones!

NORI MEDALIO

nu-
meryje rašo.

Pastarųjų metų atsilikimai 
musų visuomenėje parode,

kimo laukus. Kovoje su grę- 
siančia busimai Lietuvos lai
svei spėka stovi tik vidurinė- 
ses musų sriovės spauda, — 
net pats bendras aukų rinki-

numą, puošnumą ir baimę 
laisvosios minties įtekmės... 
Kovoje prieš priespaudą, prieš 
neapykantą, už žmonių min-

tų būti pirmose eilėse socia
listai. Pas mus-gi to
Jie visomis pajiegomis pade
da klerikalamas pastarųjų

paž valgų žmones;

nėra.

rimis klerikalizmą. Tai ma
lant, nenoromis veržiasi klau
simas: ar musų socialistams 
klerikalai yra artimesni už 
liberališku paž valgu žino-
nes?

Kritikuot šitą straipsnį, tai 
l)iitų negerbt “Nau jienų” skaity
tojų. Jie ir be musų išvadžio
jimų supranta jo vertę.

lies” redaktoriaus uolumą rašyt 
tą, kas griežtai prieštarauja tie-

jisai pilnai užsitarnauja pažy
mėjimo ženklo: “medal za

Kur visi tie dai? 
ktai eina.

Prof. Scott Nearing.

Gyvenamųjų daiktų bran
gumas nebe svietiškas. Kai 
kurie gyvenimui butiniau- 
sieji daiktai taip pabrango, 
kad žmonės, kurių pajamos 
apribotos, stačiai nebegali 
jų nusipirkti.

New Yorke ir Philadelphi-

ir kits kito klausinėja: “Ka
da gi tie daiktai atpigs? Kas 
dabar reikia daryt? Kaip 
čia toliau begyvenus, kad 
nieko įpirkt nebegalima — 
taip vjsa kas pabrango?”

Taip žmonės skundžiasi, 
dejuoja. O tuo tarpu gele
žinkeliai vagonų vagonais iš 
visų šalies kraštų tik gabe
na ir gabena j pajūrių por- 
tus milijonus tonų" medvil
nės, kornų, kviečių, anglių, 
plieno, vario, vilnų, ir kito
kių daiktų, kad iš čia išga
benus visa tai į užsienį, di
džiumoj į kariaujančiąsias 
Europos šalis.

Finansiniai ir pirklybiniai 
šios šalies interesai neapsa
komai džiaugiasi didžiuoja
si, kad jie dabar tokių dide
lių rinkų turi svetur, kad ex- 
portas iš Suv. Valstijų taip 
milžiniškai pakilo. Viena 
didžiulių New Yorko finan
sinių įstaigų ką-tik išleistu 
savo pranešimu skelbia, kaip 
smarkiai bėgiu paskutiniųjų 
trejų metų pakilo Suvien. 
Valstijų pirklyba su Pietų A- 
merikos valstijomis. 1914 
metais, kada prasidėjo Eu
ropoj karė, Suv. Valstijų ex- 
portas į Pietų Ameriką sie
kė 91 milijoną dolerių ver
tės; 1915 metais siekė jau 
144 milijonus, o 1916 — 220 
•milijonų. Statistikas, kur 
šias žinias surinko, pažymi, 
kad vyriausieji exporto daly
kai čia buvo medvilnė, ang
lis, mašinos ir kiti manufak- 
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turos dalvkai.
Vienas vadovaujamųjų 

New Yorko finansinių laik
raščių linksmai sušunka, 
kad, girdi, dabar šios šalies 
exportas taip pakilęs ir vis 
dar labiau/kįląs, kad jis su
mušęs visus savo pirmykš
čius rekordus. Pavyzdžiui, 
šiais metais sausio mėnesiu 
iš Suv. Valstijų išgabenta 
svetur įvairių prekių vertės 
arti šimto milijonų dolerių 
daugiau, ne kaip kada nors 
pirmiau buvo išgabenta per 
tokį pat laiką. Būtent, per 
tą sausio mėnesį iš Suvieny
tųjų Valstijų išgabenta sve
tur daiktų vertės, viso už 613 
milijonų dolerių. 1915 me
tais viso išgabenta svetur 
daiktų vertės už 3i/2 bilijono 
dolerio. 1916 metais expor
to vertė siekė jau bili
jonų dolerių. Jeigu šiais 
1917 metais kas mėnesis bu
tų išgabenama svetur daik
tų vertės po tiek, kiek išga
benta per vieną sauio mėne
sį, tai visų šių metų exporto 
vertė siektų daugiau kaip 7 
bilijonus dolerių.

Visi tie milžiniški turtai, 
kuriuos išgabenama svetur, 
semiami iš šios šalies turtų 
šaltinių ir pagaminami šios 
šalies darbininkų. Suvieny
tosios Valstijos gamina bili
jonus turtų ir gabena juos 
svetur, — ir kokie to rezul
tatai? Tokie, kad keletas 
šios šalies kapitalistų-lobi- 
ninkų susisemia sau milži- 

įniškų pelnų. O visa milžini
škoji gyventojų didžiuma 
vis labiau stumiama vargau 
del neapsakomo daiktų pa
brangimo. šiuo laiku Ame
rika yra tokia šalis, kuri ap
rūpina visu kuo svetimuo
sius kraštus, o savo' žmones 
badu marina.

Keletas dienų atgal vienas 
tų žmonių, kur taip didžiuo
jasi Amerikos “prosperity”- 
gerove, taigi ta gerove, ku
rią jie turi iš išgabenimo

' visai sutrukdytų Suvienytų
jų Valstijų exportu į talki
ninkų šalis, ypačiai į Angli
ją, tai, girdi, Amerikos žmo
nės turėtų badu stipti... Tas 
vyras, be abejo, turėjo min
tyj tuos Amerikos žmones, 
kurie exportu užsiima ir iš 
to didžiausių pelnų turi. Jam 
mat atrodo, kad jeigu Ame
rikos žmonės negalėtų savo 
javų, savo duonos išgabenti 
svetur, bet pasilaikytų visa 
tai namie, tai jie visi turėtų 
badu pastipti.

Kaip jums tai atrodo?

Pabraižos
Dvasios ubagų himnas.

(Konkursui atsiųsta).

Musų biznį baisiai griauna, 
Kuomet “užmirštant” sugauna-- 
Advokatus pasišaukia, 
Ce re m o n i j ų nelaukia...

Del “nekalto užmiršimo”—- 
Pusšimčio pasiglemžimą, 
Nenusižengė klebonas.

Iš sakyklų prisakykim,

Kreivi, riebus, ar pilvoti.
Maliauskynės dumblan t ra u-

Vieton saino kryžių dėkit —

Tie balvonai, cicilikai, 
Avių mulkint mums neduoda:

Nors dalis parapijonų

Bet kas liko turim gązdint
Švetiiais žodžiais iš kantičkųc 

Strielbos, kulkos ir armatos, 
Perkūnai, žaibai, granatos, 
Ir smala pekloj tų laukia, 
Kur teisybės iš mus šaukia.

Musų armijos galingos, 
Klokit galvas už klebonus— 
Busit danguje laimingos.

Santakiškis. «• »

Apie gimdymo kontrolę.

Amžių amžiais moters buvo 
gimdomomis mašinomis. Tam

Kunigai taip sako.
O kunigai žįno ką saką.

šinos. Nebūkime trinkės. Su
silaikykime nuo gimdymo vąįkų

maitinti, nei žmoniškai išauklė-

Išeina scenon kunigas ir pa
grūmoja:

—Moterį Dievas sutvėrė vair-

mašina. Ji triušę buvo ir triu
šę turi but. Susilaikymas nuo 
gimdymo vaikų tuzinais, pasi
priešinimas triūsęs priedermei 
pildyti — nuodėmė, nedoras 
daiktas!

einasi geriau, negu ant žemės. 
Danguje buvo viena nepasek- 
minga revoliuciją ir daugįąu nė 

Rambiai, hi dūšios nebedrįsta 
prie^inties savo valdonui. O ant tik, kas Čia aplinkui dedasi nų karė nusisektų taip, kad^stįmpa

joj beturčiai kelia maisto 
•riaušes, žmonės visur nepa
tenkinti, susirūpinę, žiuri

svetur daiktų, o žmones na
mie badu marina, paganė, 
kad jeigu vokiečių submari-

kad tai daiktas nedoras.
★ w ★

Nes — kas yra dora?
Dora yra tai, kas kunigui pi

nigo neša.
Nedora — kas kunigui pinigo 

-neneša.
Mažiau moters gimdys — ma

žiau bus vaikų — mažiau 
krikštų ir mažiau šermenų.

Mažiau krikštų ir šermenų — 
mažiau kunigui dolerių.

O sumažinimas kunigui paja
mų — nedoras darbas, 
nedoras, bedieviškas darbas.

Tat, gerbiamosios moters, ne
prasimanykite sau nebūtų daly
kų. Kunigai geriau žino už-jus. 
Neapsilenkite su dora. Bukite
triūsęs ir gimdykite kuodaugiau- 
sia vaikų. O kad jų negalite iš
maitinti ir išauklėti, tegul jie 

Tuo didesne Dievui
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garbe, kunigui nauda, o jums f 
— vaikų!

Tokia jūsų priederme ir to iš 
jūsų reikalauja (k)ra.

* * *

Pastabu — Klebonijose gim
dymo kontrole praktikuojama. 
Bei tai visai kitas dalykas. Krik
štynos klebonijos šeimynoj vis- 
liek kunigui pinigo neneša. Pat 
čia gimdymo kontrolė yra daik
tas labai doras. Pabraiža.

sus vyrus!
Jo romanas su Nadežda Osi

povna prasidėjo mėnuo atgal, 
bet jos vyro jis dar nežinojo. 
Jam buvo žinoma tik tai, kad 
jos vyras franeuzas, jo pavar-j 
dė Buazo, ir kad jo užsiėmimas j 
komisionicrvstė. Sprendžiant

Modistka m-me Kalis at
siuntė poniai Buazo drabužius. 
Atleiskite, kad taip vėlai. Da
lykas lame, kad poni Buazo pra
šė prisiųsti drabužius kaip ga
lima greičiau... iki rytojaus... o- 
ras biatirus... tik-lik d<avažia
vau... Aš išvažiavau iš miesto

ne...
nes alsi-

žua, keturių dešimčių metų 
amžiaus, su nedidele barzdele.

Nesmagi Istorija.
Tavo, vežėjau, širdis ištepta 

degutu. Tu, broliuk, niekomet 
nebuvai įsimylėjęs, o lodei ir 
negali suprasti mano psychikos. 
Šis lietus taip jau negali užge
sinti mano sielos gaisrų, kaip 
ir ugnagesiai saulės. Įrauk 
mane velnias, kaip aš poetiš
kai moku išsireikšti! Juk tu, 
vežėjau, ne poetas?

— 'Tikrai taip.
Na ir matai...

Galop, Žirkovas išsitraukė pi-

Sukalbėjova mudu, drau
ge, rublį ir cvertkų. Imk hono
rarų. štai rublis, o čia tris gri
vinos. Penkapeikis ant arbatos. 
Sudiev, neužmiršk manęs. Tė
čiai!, išpradžiu nunešk šita 
krepšį. Buk atsargus: ten ran
dasi drabužiai tos moters, kuria v 
aš myliu daugiau už gyvastį.

Vežėjas atsiduso ir nenoroms 
uiulipo nuo vežimo. Pliauškė
damas per purvus jis nunešė 
krepšį ir padėjo ant laiptu.

Na, ir oras! siiinurinė-
jo jis ir traukdamas per uosiv
orų nerangiai užsirioglino ve-
žiman.

Arklys nedrųsiai pradėjo citi.
Rodos, turiu \ iska, kas rei

kalinga, svarstė Žirkovas jie- 
škodamas staktoj skambučio. 
Nadia prašė užvažiuoti pas mo- 
distkų ir paimti drabužius 
yra, prašė saldainių ir sūrio 
yra, bukietas yra. ’‘Buk pa
laimintas"... pradėjo jis dainuo
ti. - Bet 1<ur skambutis, trauk 
jį velniai?

Žirkovas buvo geram upe. 
Jis kų tik dabar gardžiai pava
karieniavo, gerai išsigėrė ir 
kuopuikiausia žino, kad ryto ne
reikės ankstį kalti. Priegtam, 
bevažiuodamas iš miesto, jis ge
rokai sušlapo; ir jauna pati... 
Gera ir sušalti, jeigu žinai, kad 
Inoj sušilsi.

Žirkovas, ant galo, surado 
skambutį ir paskambino, Už 
durų pasigirdo žingsniai.

--Tai jus, Dmitri (irigorie- 
vič? paklausė moters balsas.

—Aš, puikioji Duniaša! — 
atsakė Žirkovas. - Atidaryki
te greičiau, permirkau iki kau- 
lų.

- O, Dieve mano! — sušnab- 
ždĮčjo Duniaša atidarydama du
ris. — Nekalbėkite taip garsiai 
ir nesi be Įskilę. Juk ponas at
važiavo iš Paryžiaus! Prieš pat 
vakarų sugrįžo!

Išgirdęs žodį “ponas", Žirko
vas pradėjo trauklius atbulas. 
Jį apėmė grynai vaikiška bai
me.

“Štai tau, brolau, ir devinti
nes— pamanė jis, klausyda
mos, kaip atsargiai Duniaša už
dare duris ir nuėjo koridorių.

—Kas tai butų? Reiškia, vis
kas eina velniop? Merei, ne
laukiau

Ir jam pasitiki re juokinga ir 
linksma. Jo važiavimas tokiu 
laiku iš miesto pas jų, pasirodė 
jam žingeidžių atsitikimu. Da
bar, kuomet jis užklupo ant 
vyro, tas atsitikimas rodėsi dar 
kurioziškesniu.

—Indomi istorija, kaip Dievų 
myliu! — kalbėjo jis į save. — 
Kur dabar aš dingsiu? Važiuo
ti atgal?

Lijo, ir nuo stipraus vėjo ūžė 
medžiai, bet pa tamsy j nesimatė 
nei lietaus nei medžių. Žirko- 
vui ištikrųjų darėsi riestai: jo 
kailis pradėjo slapti.

“Ir kai tyčia sugrįžo jis tokiu 
laiku, — manė jis, juokdamos,

norėjosi papešcioti už ūsų ir pa-

mu ir sušuko: v
nuo na

mo, niurzgėjo žirkovas grįž
damas prie namų. Savo ve
žėja atleidau, o čia ir dienos lai-

mas!
būti!

ti su krepšiu nuo lietaus, Žir
kovas atsiminė, kad netoliese

Bel
krepšį ? G ru
doj i... Sūrį ir

permirkti

pavaišinlų mane

nueis...

Vienas Iii skirtumas —

vienuose Iii

no.

svetini tautišku 
“Dievuliau,

kia pameluoti

marškiniuose.

neimčiau 
ramuma, 

m-me Buazo prašė
atsiusti c
šia. A.‘ n

Gerai, pasakė Buazo rū
sčiai sutraukdamas antakius. -

Mano pati iki pirmos va-

ti šita bukietą ir sūri. 'Tamstos c c c
pati užmiršo juos pas m-me Ka-

l Ižvicš-

gėsi papasakoti savo atsitikima 
ir jam užsinorėjo iškirsti kokį 
nors šposų. Bet nieko negalė-

oras, sumur-
Tamsu, pur-

kmi.
Taip, monsieur, tamsia su-

Ir priegtam mano 
nuvažiavo. Nežinau, 1

man

turi būti, vyras, 
rkovas. Bei-

ar lai Zliučkino vasarnamis?

su savo Zliuškinu !

uiti.
darėsi vis kurioziškes- 
manė, kaip jis ryto pa- 
aįsitikima savo (Irau- 

ir

gams ir pačiai A adei, kaip jis 
imituos Prancūzo baisa. Drau-

žiai sušlaps! — manė 
Jeigu nebūčiau turėję

taus, bet nuo jo skrybėlės van-

negu iš debesų.

Pastovėjęs apie pusę valan
dos ant lietaus, Žirkovas atsi
minė apie savo sveikatų.

Ugų sugauti, — pamanė jis. 
Stebėtinas padėjimas! Gal 

luti? A? 
skambin-Duodu garbes 

siu... Jeigu v 
pameluosiu kų nors ir atiduosiu 
jam drabužius... Juk nesėdėti 
man čia visų naktį! Kur jau 
mano neprapuola! Skambink!

pasilikti.
A? Bien, monsieur. Jus

Tai nieko, galima.
raneuzas uždare duris ir isi-c

jam pažįstamų, salę, oaiej vis
kas buvo po senovei, tik ant sta-

siaurutis

Buazo

odai...
cousins. Prakeiktieji gilia.

Buazo pripylė pusę stiklo vy-

so. Les cousins ir kokis tai

re

r

niekšas vis skambina ir klausia 
Zliuškino.

Ir frąncuzas nutilo, nuleisda
mas galvų, turbut, laukdamas 
nustojimo lietaus. Žirkovas

- Tamsta, vadinasi, buvai 
Paryžiuj labai indomiame lai
ke. 'Tuosyk Boulange atsistaty
dino.

'Toliau, Žirkovas ėmė kalbėli

jo lik keletą firmų ir savo tau
te m-me Blesser ir daugiau n ie

si tiesė ant maįrašo.

Žirkovas. - Velnias 
per matrasas!

Franeuzas
oiilėio anie i

matomai,

žino kas

užsimerkė. Pa-

suniur-

11 y a la un monsieur roux, 
qui l’a apporte une robe.

pasa
is su-

mane

Žinoma, nuduosiu, kad nepažįs-

Pasigirdo šlamėjimas drabu
žiu, atsidarė duris, ir Žirkovas

lvas nuo ih-mc

tai per komedija? Iš kur tam
sta tokis purvinas?

Žirkovas paraudo, pažiurėjo 
kreivomis į Buazo ir nežinojo

jo poni. Tu, turbūt, Žako

Na, merei, 
nes aš nik

nai vyrui, 
kelionės.

noriu

ėjo prie butelio vyno, žirkovas 
ir-gi patraukė pečius ir nuėjo su 
Nadežda Osipovna.

t— . ■ ....
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VYRAI: PABUSKITE
Salinkitės Operacijos Stalo.

0R> f w JI0DGENS> 
Ištikimas Specialistas,

Aštrių ir Chroniškų Vyriškų Lirų.

ar jus gydykitės, ar ne.
Jeigu jus peržengėte gamtos įstatymus, jus neturite mąstyti a- 

pie vedimą iki jus galutinai pasveiksite.
Daugelyj valstijų tiesos reikalauja daktaro apžiūrėjimo prieš 

išėmimą1 pavelijimo, Illinois, be abejo, greit turės tas pačias liesas.

Užnuodijimas Kraujo
gydoma ant visados ištikimu ,turinčiu ypatingą veikmę kraujo gy
dymui, gyduolių. Jos veikia tiesiai ant kraujo celių, panaikina

bojo senate aiškiai faktiškai nurodo, kad tuksiančiai daktarišku 
operacijų atliekama bereikalingai vien tik del godaus pasipelny
mo. Paskutinėje prakalboje, laikytoje D r. John AL 'T. Finney, 
įžymaus autoriteto Philadelphijos, jis tvirtina, kad didelis nuo
šimtis daktariškų operacijų yra ženklu nepasisekimo ir visai ne
reikalingu. Keyes, galbūt įžymiausias autoritetas šioje šalyje, 
sako: “Yra lik viena sąlyga reikalauti operacijos, ir tas yra sto
ka visų kitų gydymų.” Daug daktarų iki šiol tvirtina, kad vienin
telis būdas išgydymui tūlų ligų mano speciališkumu yra peilio 
vartojimas. Aš duosiu jums darodymą, kurs pertikrins kiekvie
ną teisėją ir prisiekusiųjų teismą, kad aš prašalinu priežastis 
nuo chirurgų peilio ir dargi už mažesnę negu paprasto ligon- 
bučio mokestį. Aš galiu tiek daug jums suteikti. Per kelias die
nas tiktai aš duosiu jums dykai Phizišką ir X-Ray examinaciją,

nuodus ir sugrąžina vidurinius organus j uo

Patinę ar pasididinę gįslos 
SILPNI KBAUJO SUDYNAI, prasta cirkulia
cija, širdies plakimas, rųgštis pilve, silpna 
atmintis, žemas gyvumas—lėta cirkuliacija.

------  _ - v z i A W T -1 Y %. V z'i *___________________
T  , »*** = W -------7 ---------  ............................V A • >> U I t <<V J I <{,

VIENU SAVAITĖS GYDYMU UŽGANĖDINS JUS JO TEISINGI 
VAISTAI. Ar jus kentėsite ilgiau nuo tų negalių ar atsiduosite į jo 
rankas ir buk ant visados išgydytas tiesioginiu budu ir kuogreičiau 

Silpni, nervuoti vyrai S;
tingumo, pabaudą nuo nenuosaikumo ir užgavimo, pamatysite, kaip 
greit tikra gyduole tikroje vietoje ir laike atliks darbą. Prašalins 
nustojimą energijos, ambicijos ir stiprumo, sustiprins ir sušvelnins 
svarbiausius organus, priklausančius žmoniškumui.

BEUA1A 1OS KLIŪTIS ant visados išgydoma į 30 dienų, jeigu nėra kilų susidėji-
I U31VO niŲt $jos b’gos sistematiškaiir gatavai pasiduoda kraują darančiom ir kradją va

lau č i o m gy d uol ėm s.
A 11OTOl. zNLODIN TOS III SU 1 INEgilės, gauna kasdien alidą ir yra jiastovinčiai isgydo-
rloll Vo llgvo, nios į keletą dienų, šios ligos,jeigu nesulaikius, pasieks neišgydomą susidėjimą. Pro
tingam žodžio pakanka. ATEIK DEL PASIKALBĖ.J1MO UžDYKA.

Dr. Ilodgen’s .pilnai įrengia laboratorija ir N-Hay egzaminacija ištirs ir parodys tikrą stovį vidurinių 
organų. Nėra spėliojimų. Dykai X-Ray egzaminacija.

Melodos išmėgintos ir pagerintos, kaipo geriausios gydymui ligų ir silpnumų ypatingai del vyrų. Jus gy- 
dydamies pas jį pamatjkile jį ypati.skai ir įgysite nau(|.| jo daug metų patyrimo. Jus žinote su kuo jus tu- 

Varky’-‘ P1#1?11*?1 mokestis. DIDŽIAUSIAS IB GERIAUSIAS INBENG1- 
AIAS OFISO IB LABABAIOBIJOS aprupmimui Jl l arba pagerinto ()06. Jus galite turėti “Paslėptą plėgą” 
ir to nežinoti. Alsi ligųi apsn eiskimai greitai panaikinami. Neatidėliokil. Ateikite šiandien.

w Moksliskiausią ir vėliausią metodą suteikianti 911. Pagerintas G06 Be ilgų gurno vamzdžių, kaip senu 
budu. Be skausmo, pavojaus arba gaišinimo nuo darbo laiko.
DR T W HODGFNS 35 So- Dearborn St., Crilly Building, antras augštas, kambarys 208-209.

. iivvuLinu kampas Dearborn ir Monroe Sts., Chicago 111VALANDOS: 9 ryto iki 8 vakaro. Ularninkais ir ketvergais nuo 9 ryto iki Aukuro. Nedaliomis nuo 9 iki L

purvinų kelių ir manė:
Purvina! Ir kur tik ne- 

prisieina inteligentiškam žmo-
gili a įsidurti!

pasilaiko (ai su žmonėmis, pa

pradėjo manyti apie savo kam
barį, knygas ir nesulaikomai jį 
pradėjo traukti namo.

žinia kodėl vis lindo jam į gal
vų. Su vežėju jis visai nebekal
bėjo. Jo siela buvo tokiame

Vertė K. A.

Telephone Yitnh MM

Dr. M.Stiipnickl 
>109 So. Moro* Cfalcago. 
VALANDOS: nuo • iki 11 li
pyto, nuo * iki i vakare.

Didžiausias šios die-1 
nos klausimas yra | 

Socializmas
Socializmu šiandie- j* 
užimti visi, kurie x 
tik visuomenės I 

•• klausimais inte^ t 
resuojasi. O kas ? 
gi jais nesiintere- +• 
suoja, kam jie ne- $ 
rupi ? Nebent tik y

■ tamsiausiam žmo J 
geliui, kurs apsk- į. 
ritai nieko nežino i

: ir nieko nenori ži- 2 
noti. Ž

R* o iiirzBBnrMMBr.XMTW SI

ir tamsai liežuvį, paskambino. 
Niekur nieko. Jis vėl paskam
bino.

—Kas ten? :— piktai paklausė 
kokis, tai vyras.

•—Ar čia gyvena m-me Bua
zo? — mandagiai paklouse žir
kovas. •’ . ,

—A-a ? Kuriems velniams Maisto brangumas viską prarįj a.

InSLL Socializmas di-
I\ skusuojamas su- 
1/ slinkimuose: di-
yW-Cz. ' skusuojamas spa-

ūdoje. Apiesoci- 
| --- " 2^ I Į alizmą kalba soči-
alistai, kalba ir jų priešai, apie ji kalba ir rašo svie- 
tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja.

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi
suomenes klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei- 

- kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti.
Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soci- 

: alizmą yra “Naujienų’’ išleista vardu SOCIALIZMO 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 

h ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.
Patariame tode] kiekvienam tą knygą įsigyti. 

, Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis
■ raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny- 
! ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveiksle- 
i liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių
dailininkas p. Jonas Šileika.

Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau
dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar- 

‘i duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku-
■ binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; 
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00.

Pinigus siųskite adresu:

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St, Chicago, III



NAUJIENO S, Chicago, IH. Sereda, Kovo 28, 1917.
■ ■ —.......—H»y

SVEIKATOS SKYRIUS šalin t palikusį nuo operacijos kuodą ilgiausia atidžios į dalyką, 
(b) stengkis dalyką tikrai su-

paranoia”,

Red. Pastaba.—šį skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skai
tytojus kviečiame kuoplačiausia naudoties maloniu vedėjo patar 
naviniu. Be įvairiu straipsnelių medicinos ir higienos klausimais, 
Dr. Karalius pasižada taipjau duoti šiame skyriuje atsakymų žmo
nėms, kurie norėtų gauti iš jo šiokių ar tokių daktariškų patarimų. 
Kreipianties į jį klausimais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. A. J. 
Karalius. 1811) S. Halsted St., Chicago, HI.

Atsakymai:
ktiose, kuriuos nori atsiminti.

(o ro i
Sutaisytas ts formuios- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

Turgaus Žinios
ženklas Bankos Saugumo,
Chicago Clearing House f

Naryste.

ują sulig Wasscrmann'o nuro-

Valgomieji produktai
CHICAGO, Kovo 27, 1917. 

Žemiau paduodamos produktams 
ainos dera tik uzdamu (wholesale)

PLAUKŲ SLINKIMAS.

Plaukui susideda iš tų pučiu 
elementų, kaip kad gyvūnų ra
gai, nagos, paukščių plunksnos 
arba musų pačiu pirštų nugai. 
Plaukai susideda iš anglies, azo
to, vandendario, degio, sieros ir 
dažų.

Odoje randasi maži spuoge
liai, iš kurių plaukai auga ir 
gauna maistą; tų spuogelių ran
dasi ant visos odos, bet pas žmo
gų tik tūlose vietose jie palaiko 
plaukus.

Į tuos spuogelius ateina krau
jo sudynėliai, kuriuose esantis 
kraujas suteikia plaukams mai
stą. Plaukų augimas nėra dau
giau niekas, kaip tik nuolatinis 
išstūmimas laukan celių, kaip 
kad augimas nagų. Mat odoje 
kas minuta milionai celių tam-

C v
pa išstumiama laukai). Tūlose 
vietose jos galutinai žūva, tūlo
se vietose sulimpa, padaro na
gus bei plaukus ir tūlą laiką gy
vena. Ir juo oda gauna daugiau 
kraujo, tuo tos išstumtos celės 
arba plaukai ilgiau gali gyventi. 
Todėl aišku, kaip diena, kad iš 
viršaus kokiu nors skystimu 
galvą tepti tiek pat gerą padaro 
plaukams, kiek kad kokis nors 
linimentas, sakysim, pilvui.
I epti kuom nors plaukus ir lau
kti, kad jie nuo to pradėtų aug
ti. reiškia laukti, kad koki nors 
išgarsinti skystimai kokio nors 
senio plikę geltonais plaukais 
apdengtų. O vienok kiek pi
nigų išmėtoma lam tikslui!

Kodėl plaukai krinta arba 
slenka? Mokslas aiškiai da ro
dė, kad plaukų slinkimo tikra 
priežastis randasi stokoje mais
to. I. y. kraujo. Kada galvos o- 
da negauna užtektinai gero 
kraujo, tai ji susitraukia, džiū
sta ir plaukai slenka, sic* daly
kai suardo galvos kraujo cirku
liaciją ir pagamina plaukų slin
kimą: skarlatina, karštinė,
smegenų uždegimas. drugys,» 
kraujo ligos, permaina klimato, 
ankštos kietos skrybėlės, neiš
vėdinti kambariai, pleiskanos ir 
taip tolinus. Visuose atsiliki
muose kraujas yra arba užnuo
dytas arba jo užtektinai plaukų 
šaknis nepasiekia.

Jus lankiai pastebėjot, kad 
stipraus žmogaus plaukai v i suo
mei yra geri, o paliegėlio 
puola.

Kaipgi kovoti su plauku slin
kimu? Ar gulima ką nors pa
daryti? Be abejonės, kad ga
liam. Šių žodžių rašytojas tu
rėjo progą susipažinti su plaukų 
specialistų melodomis, kurios 
stebėtinas pasekmes suteikia ir 
net daktarus nustebino. Ką-gi 
nenustebins, kad paprastas dak
taras težino vien lik receptą pa
rašyti, o apie plaukus mažai ką 
rūpinasi arba žino. Minėtas 
plaukų specialistas suprato odos 
bei plaukų l'iziologiją ir lodei 
žinojo kaip pasielgti, kad gau
ti geras pasekmes. Jis nevarto
ja jokių iš aptiekęs skystimui, 
bet vien masažą, elektrą, van
denį muilą ir šepetuką bei šukas. 
Jis nėra daktaras, bet silpnes
niam pacientui liepia pirmiau 
sveikatą pataisyti.

Todėl, turiu pasakyti, kad 
plaukų auginu* galima daug ką 
padaryti. Pirmiausia reikia ru
piu ties abelna kuno sveikata; 
paskui plaukais. Čia nėra vil tos 
paduoti visas metodas kas link 
plaukų auginimo. (Apie lai ka
da nors vėliaus parašysiu). Čia 
daug priklauso nuo asmens. 
Kiekvienam reikia kitaip savo 
plaukus prižiūrėti, nes kiekvie
no žmogaus sveikata arba gyve
nimas yra kilok is. Aplamai kal
bant tris kartus į savaitę gerai 
galvą muilu ištrinkti ir šepetu
ku arba pirštais gerai ištrinti y-*

ra labai geru daiktu. Odos trin
kimas ir trinimas kraujo dau
giau atgabena odon ir tas yra 
reikalingiausias daiktas plaukų 
gyvenime, Galvą trinti reikia 
kokia 15 minučių pirštais ar 
šepe tuku; tik nereikia taip trin
ti, kad kraujas prasitrintų. Aš
trios šukos taipgi galvos odą 
drasko ir lodei tokių nereikia 
vartoti. Mazgoti geriausia van
deniu su miniu. Jei yra pleis
kanų. lai reikia jas naikinti.

Dr. A. J. Karalius.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

“Nauj.” Skaitytojas iš Auro
ra, III. klausia:

1) duriu skaudamą koją; 
skaudėjo per 5-6 mėnesius 
lur but narinis reumatizmas. 
Kas daryli?

2) Kaip išnaikinti “black 
heads” (juodgalvius) ?

3) Ar yra reikalas naudoti ko
ki skystimai po nuskutiino 
barzdos ir ką gero jie padaro?

I) Kaip sulaikyti (liaukų slin- 
k i m a ? v

5) Kas daryli, kad man labai 
privargsta akis mą> ilgo skaity
mo ir rytais bėga ašaros? 
Atsakymas:

1 ) Sunku patikėti, kad tai 
butu “narinis reumatizmas.” c
Jei skauda narius, lai kas diena C 
juos gerai išbraukyk karšiu 
vandeniu; lam tikslui labai tin
ka sausas nariu šildymas, elek- C V
Ira. Žinoma, “reumatizmas” 
nėra liga, lik ženklas, kad kūne «
kas nors negerai. Labai tankiai 
vidurių nedirbimas pagamina 
tą “reumatizmą”; kartais kokia 
gi m lies ar šiaip liga.

Kaip ten nebūk rūpinkis vi
durių dirbimu visųpirmiausia. 
Jei buitim daugiau apie savo 
sveikatą parašęs, tai butų gali
ma daugiau apie gydymą pasa
kyti.

2) Paimk tyrą lininę skarą ir 
su ja gerai kožną pučką iš
spausi;; paskui su muilu veidą 
numazgok. Galima veidą plau
ti su alkoholiu. Arba paimk 
saldžios grietinės (smetonos), 
į lasyk po 2 lašu karbolinės rūg
šties ant kožno šaukštuko, gerai 
išmaišyk ir tepk veidą vakare.

3) Nėra reikalo ir naudos.
I) Skaityk straipsnį šiame 

’’Nauj.” nr. “Plaukų slinki
mas.”

5) Pirmiausia pasirūpink ge
rą šviesą tokią, kad neitų tie
siai i akis. Paskui tankiai šal- c
lame vandenyje akis maudyk ir 
dėk ant jų šaltą vafidenį su lini
niu audeklu. Kaip kada įlašyk 
į akis po lašą borinės rūgšties 
ištarpos (Saturated Solution of 
Boric acid). Kol sustiprės ma
žiau skaityk.

Jonas (’. iš Rochester, N. Y. 
klausia:

1) Ar galima išgydyti epilep
siją ir kaip?

2) Ar sveika basam vaikš
čioti?

3) Kaip tikrai galima pažinti 
kad žmogus serga sifiliu?

I) Ar sveika daug obuolių 
valgyt ?

5) Ar tiesa, kad alkoholius 
pagaminu beprotybę?

6) Kas yra hydrophobia?
7) Ar tie^a, kad vaikų para

lyžius yra užkrečiama ir net e- 
pidemišką liga?

8) Kas tai yra vadinama an
titoksiną ?

9) Ar Tiesa, kad kariais vai
kas nuo įčic'pijimo staiga mirš
ta?

10) Ką reiškia ligoninės ra
portas “Koch’s bacillc in spu
tum”? Ar lai reiškia džiovą?

II) Kodėl tūli žmones labai 
visko nusigąsta?

12) Ar galima kaip nors pra-

vdrophobia — tai pap- 
vadinamas pasiutimas,

statisli-

iš virš 2000 žmonių, kurie su li
goniais susiduria vos 15 ta li-

na nuodus.

“Koeh'o bacilai
Tas nevisada rei-

Paranoia

simaišymas sprendiitio;

duoda vandens

J. S. iš Roseland, III.

darbo prausiuosi.

6) Tai nedrąsumas,

reiškia silpnumą
kimo.

žinogui.

klausia:

II

klausia*

lais atsikosiu smirdančia

Atsakymai:

Tas tan- 
silpnam

Kenosha, Wis.

>erti ką lik pa-

liūs kiaušinius į dieną? Kokia 
iš to kūnui nauda?

3) Ar nekenkia, kad vasarą 
dirbant farmoje dideliai pra-

Atsakymai:

3) Nekenkia.

klausia:

Kar
ine-

pasi-
Atsakymai:

stirnų su mikroskopu.

apsireiškia csqs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, ger

toji klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
n~j skaudėjimo, nustojimo apetito, 
■ I ialčio galvoje, ect., ect., Sutai- 
H1H somas išdirbčju labai pagarsėjusio

i®) PAIN-EXPELLER1O
Beno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
Už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 
* F. An. RICHTER ® CO. 
14—80 Washlagton Street. No* tart

10) Nuo ko pareina žiovovi
lnas ir kaip sustabdyti?

duonos gorimą panašu į alų, ži-

Atsakymai:

mas.

z upių.

mo. Duok oranžių 
“grape juice.”

Keikia rvtev

džiovintas

6) Nuo vidurių nedirbimo;

stiklo vandens.

širdį visai

8) Reikia

įlinkės moka brangiau:
Sviestas:—

Extra Creamery.........

Oleomargarinas 
Stalui .x.... 
Kepimui ...

Kiaušiniai

Paprastieji first . .
Maišyti ....................
(’.heck ....................
Purvinokai ...........

Suris:
Twins . . .
Daisies . ..

šveicariškas ........
Limburger .............
Brick.......................

Paukščiai, gyvi:—
Kalakutai (svarui)

Viščiukai

........ 40
39 ’/2—U) 
. 36—38'/2

28—2!) '/2

22—24
16—18

26—29
24—25

25 Vi

... 25 y2 
30—32
... 25 
.... 23V2

—20

... 23‘Z>
21—23
13—16

Paukščiai, išdariniu:
Kalakutai (svarui)
Vištos .....................
Antjs .....................
Žąsįs .....................

Veršiena:—
J50—60 svarų, svarui .. 14^—151^ 

60—80 svarų ” 15%—16%

26—27 
22—23 
18—22
15—19

ne
būt 

nosyje kas nors auga; gal but
nėra.

J. C. iš Dunloop, W. Va. rašo. 
“Mane nuo seno kankina ne

žinoma liga. Naktimis miegant
9) Nieko nereikia daryti, nes

10) Oras plaučiuose valosi, 
mainosi. Sustabdyti nereikia ir

ža vena ir kraujas bėga. Plauk 
nosį vakare prieš prausimą su

Kas čia gali būti ar pavo- vandeniu;

vandeniu, o

persi maino; nepavojinga.

Stanley iš Rockford, Ill. klau
sia :

visuomet

3) Kaip geriausia priprasti 
prie gero ir greito atsiminimo?

4) Kaip geriausia sėdėti mo-
kinanties?

jei prisieina kalbėti su sve-

ir apima baimė?

guzas tai vienur, tai

A įsakymai:

Jauja, žinoma, geriau mažiau, 
bei gero maisto valgyt, negu 
daug nelikusio.

tai nereišaia.

Atsakymas:
Kraujas nesustoja. Tankiai 

tas paeina iš vidurių supimo; iš 
perdidelės vakarienės; iš netyro 
oro kambaryje'. Tai nepavojin-

gerk pieno, žalių
Aplamai, užkimimas

mas.

Barzdaskutis klausia:

Mat
<»■

2) Kada dirbau sunkų darbą, 
tai jaučiausi geriau, o dabar

Atsakymai:

2) Barzdaskučio darbas nėra 
blogiausias. Parašyk plačiau 
apie save, tai duosiu tinkamus 
patarimus.

skaudejimą ir skaudėjimą šone;

2) Man labai 
skauda blauzdas ir kelių narius;

mažam vaikui skaudančias a-

kiek?
5) Ar gerai numaudytą kudi-

vandenio?
5) Nuo kokios priežasties pie

muo ėda ir kaip atsikratyti?

dį skauda (diegia) ?
8) Kas daryti, kad silpna, bet 

svarumas nepuola?
3) (a) Visuomet atkreipk 9) Ką <MrytW persigandus

Juoz. Juž. iš Milwaukee klau
sia.

ryti, kad sumažinus nosį?
2) Ar tiesa, kad yra tokių 

vaistu, kuriais galima mergi-

Atsakymai:

<>) Vaistų nėra, bet balsą ga
lima kitokiais bildais pagerinti-.

Dr. A. J. Karalius.

Geriausia Šokių Mokykla
CHICAGOJE

Ateik | vienintelę Šokių Mokyklą. Visi lo
kiai mokinama sulig naujausios mados, mo
kinama: -waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padespan, vengerka, taipgi ir ki
tokį lokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
Šokti nętur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojame, kad išmokysime jus j trumpą laiką 
šokti. Šokiai atsibuna kas panedėlį ir ket- 
vergą, 7:45 vai. vakare.

Puiki Muzika J. Keturakio.
Prof. J. Klowas Tel. Canal 7270 
iProf. Slazas, Tel. Canal 3922. 
'J. Hrinevič’io Svet. 1843 So. Halsted

’ St., priešais! “Naujienų” Redakcijų

90—100 svarų ” 
140—145 sv.; kauk

Jautiena No.l 
.19 
.27 
.15 
.14% 
.12

Loins 
Rounds 
Chucks 
Plates

No.2

.14

12—14
No.3

.13^2

.ny2

2.30—2.65
1.50—2.40

Bulves, bušelis...................
Saldžiosios, gurbas ....

Daržovės:—
Barščiai, statinė ....
Kopūstai, did. gurb. ..
Morkos, statinė ...........
Kalafiorai, dėžė ...........
Salierai, pintinė ...........
Agurkai, dėžė.................
Salotos, gav., gurbas ..
Cibuliai, 100 svarų ....
Žal. pipirai, pintinė ... 
Ridikėliai, tuz. rišulių . 
Špinatai, statinė ...........
Tomėtės, pintinė...........
Grieščiai, statinė...........

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė...........
Grapefruit, d. 46—96 št 
Apelsinai, dėžės ...........
Citrinai, dėžė ...............
Ananasai, gurbas...........
žemuogės, kvorta ........

Cukrus, už 100 sv.:—
Pjaustytas, H. and E.............. 9.08
Standard cane, smulkus .... 7.90 
Burokų ,smulkus ................... 7.70

3.50— 6.00
2.00—2.75
2.50— 6.00
1.25—1.50
2.00—4.00

.75—2.50
3.00—3.50
7.50— 9.00

5.00 8.00

3.00—5.00
3.00—4.50
4.00—5.00

3.00—7.00
2.50—3.50
2.50—3.50
3.25—4.00
3.00—5.00
. .20—.30

Vasarių kviečių—

Prastosios rųšies .. 
žiemkenčių kviečia—

Ruginiai

. . 10.20 
. . . 9.50 
.. . 9.30

5.75—6.00

.... 9.05
8.10—8.50

Tamsieji .............................

Gyvulių turgus

Renta šiaip: 
Galvijų

Paduodamos kainos:

. . 8.66
8.00

. 6,000
. 3,000
18,000
18,000

Jaučiai, parinktieji .. 11.50—12.95 
Kiek menkesni .......... 9.50—10.75
Mituliai ....................... 10.75—12.00
Sotckers and Feeders . . 7.50—9.35
Veršiai, parinktiniai .. 8.00—10.75 
Karvės, vidutiniškos .. 7.00—9.50 
Buliai ........................  7.00—10.00

Kiaulės:
Sunkios (250-400 sv.)
Vidui. 200-250 ..........

14.90—15.15
14.85—15.10

Paršai, geri
Avj s:

Mitules ....
Senes, geros 
Avinai, geri 
Erai.............

11.00—12.50

12.00—14.00 
9.00—12.00 

11.00—12.50 
13.00—14.85

Gyvulių rinka kitur
Kovo 27 į sekamas vyriausias A-

vo atgabenta

Omaha
E. St. Louis

South St. Paul 
Pittsburgh 
Buffalo

sekamai:
Galvijų Kiaulių Avių 

9,000 
9,800 
4,500 
3,000 
2,000

I 2,100

300

13,000 
18,000 
10,500 
8,800 

10,000 
5,500 
3,000 
3,000

10.000
10,000 

500 
200

800
300
400

1.16— 1.20 
1.85—2.08 
1.68—1.70
1.16— 1.35

......................  63 %—67% 
ŠIENAS .

Motiejukų, geriausias 16.50—17.50 
Motiejukų No. 1.......... 15.00—16.00

Motiejukų No 2.......... 14.00—15.00
Mot. No. 3 maišytas ..13.00—14.00 

Kultu motiejukų .... 8.50—10.50 
Dobilų, sulig rųsies .. 13.50—15.00 
Prerijų, sulig rųšies.. 9.00—14.50 

Packing ....................... 7.50—8.50
šiaudai, ruginiai ........... 9.50—10.00

Kvietiniai ....................... 7.00—8.00
Avižiniai ............. .. 7.00—8.00

Komai .

Miežiai

Bankos, priklausančios prie Odk 
cagos Clearing House yra po jos 
sargia priežiūra. Laikas nuo 
bent sykį j metus, Clearing Bom$ 
revizoriai nuodugniai ištiria 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. VĮ* 
si pinigai yra suskaitomi, notos, 
dai, mortgagee ir kitos apsaugos 
žiurinimos ir patikrinamos; puutfBil 
kituos bankuose patikrinti ir knyM£ 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos 
tė gali but knygose parodyta. AbefMF 
tina tvarka arba atsargumas, jrs* 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nusftfc* 
ja savo Clearing House teishr 
yra ženklas, jos abejotino stovia^

Tiktai tvirČiausios ir saugiatwfaBI 
bankos gali but Clearing House BAS 
riais.

žiūros užmanymas tapo
pirm dešimt metų, ir nuo to isfibK 
nei viena Clearing House iNMti* 

nesubankrutijo., Reikalui esaafe 
Clearing House bankos ateina vii* 
na kitai su pagelba.

The American State Bank prikiš* 
so prie Chicagos Clearing Houses * _  __ _ V ♦ * M _

skaitąs į metus.
Ji taipgi yra po valstijos prislhfi 

ra, yra reguliariškai tyrinėjama 
kas metą išduoda penkias pilnas * 
skaitąs Bankinei Valdybai liliaeli 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje bankoja ym 
išmokami ant kiekvieno pareikite* 
vimo.

čia galima gauti pirmus AbBhnB 
Mortgages. Taipgi Aukso Kori** 
ges Bondus po $100.00 ir $500JK

šis bankas yra atsakančiausis M#* 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir I rnMA 
kai.

Kapitalas ir perviršis; $600,MAJ*

PrPTirlnn f

AMERICAN STATE BANK* 
Kampas Blue Island Ave., Lo»b*s K 

18-tos gatvių.
Atdaras: Panedčliais, Ketvergaiitt 

Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

Vyrišky Drapan y Bargnii
Nauji, neatimti, daryti ant bSmt* 

kymo siutai ir overkotai, verti* B2S* 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po SMI 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo *1* MT 
$35 siutai ir overkotai, nuo *7J0 te 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimai kailis paotek 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir onr* 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, Alter 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1 te te 
$4.50. Vaikinama liūtai nuo tete
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedfillomia ir v** 
karais.

141* 8. Hahted 8U Chicane. Bfe

et

TURĖKITE-] 
PINIGŲ 
Jus galite juos turėti. KiekvieBBB R 
gali juos turėti. $5 iki $20&te

Moters ar merginos, ar vedf Br & 
; pavienios, senos ar jaunoa- g 

Mes skoliname del Stockyartefe

ležinkelio klerkams ir tt. »
Paskola ant algos padaroma | *| 

minutes.
Paskola ant rakandų — ji vb- 

landas.
Mes taipgi suteikiame paštete 

ant pianų, sankrovos jrengiisaa 
arklių, vežimų, apdraudos 
šių ir bile kitų užtikrinimų. Mmb- 
nepaisome ką jus turite arba te 
jus uždedate, mes norim darote* 
jums kad musų mokestis matt— 
šia mieste. Tas yra delko jga 
turite veikli su mumis. Mes km**- 
Čiame jus pasiteirauti musų te 
manymu, patirti, kad mes pahrfar^ 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAMI
COMPANT
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras aagiteB
Telephone Drover 211C

. ......... ................ .............. .......... ......................... tutini JBP. 

MOKYKIS SIUT MOTERK1KUB1 
RUSUS.

Išmokiname piešimo, kbf** 
mo formų siūti naminius 
tus arba aprėdaius. DiptaMt? 
kiekvienam, kurs f i 11 innfcfK 
Valandos dieną arba valuMMte 
del jūsų parankumo. UI KK 
išmokiname jus sint yfsoMMD 
drabužius.
DRESS MAKING COLLBCOHb 

2336 W. Madison g. Western 
1850 Wells gatvi,

SARA PATEK, MOKYTOlfe

i JOSEPH C. WOLON
LIBTUViS ADVOKATAB

2 BulmM >0ž-W4 National Ltta BM*h 
■ 19 So. La Salio BU Obieaca. Ik
Q To). Central 6190-4M1. AWare i VMB 
M nlnko, kotr«r*o ir inbataa vakarak IMI 
g • Iki 8 vai. vakare, po muMrtat
Q 1M8 MILWAUKEB AVB^ CMeaM, HŠ 
X Tok RuMboUH M.

WALTKR F. SOMMKM 
ADVOKATAS 

RBCTOB BUILDMI

Oliioaro. DL



Sereda, Kovo 28, 1917.
Ilf .■II I IIBUMR—MH^II lllll llttmMUMWWOgy

NAUJIENOS, Chicago, Ill.
■g.ĮU.Įl'mj-JJ—J.'.'J-.' .............. '-L-Į.J .... . II ...........  I ■■ ... I ...................  ,f:Įiiii.iĮĮi.ĮlHiĮĮii... ................................IR—

*'■ " ....  ■——mw........... ................■■—'"■■■. . ....... ....... ..  ...... .............. .... ,»• ikii—■■■ ......... . k« y itk » tMi "i * 4 ww nM. » min.......- -MM—..
J«>«nii.i wail ■ll■l■■■ll■l ,1. IlinIII a įauMM! »>■»■ liną.......m> ..I..—.,. . . —- R—■ Il > *• ll> ■mMMMBarr. W«S??TX ............. ....... ............................. ............ I > I l|-i r ■«■■■ „<■ I «. Mrrw-ww»t\X

I CHICAGOS ŽINIOS!
A LDERMONŲ RiN KI MA MS 

BESIARTINANT.

Vienas devizų, vienas obalsių, 
kuriuos skelbia kandidatai, ei- 
liantįs į miesto tarybos narius, 
y ra kova su didžiųjų Chicagos 
korporacijų užmačiomis. To
sios didžiules korporacijos yra 
sekamos: gatvekarių kompani
jos, gazo kompanijos, elektros 
kompanijos ir keletas kitų.

Gatvekarių kompanija nori 
pravaryti miesto tarybon “savo" 
žmones ir gauti iš miesto leidi
mą pratęsti kontraktą valdymui 
karų lini jų dar 30 metų daugiau. 
Gazo ir elektros bei telefonu L 
kompanijos turi taip jau išroka- 
vimus pasodinti miesto taryboj 
savo aldcrmanus.

Atsiekimui savųjų tikslų kom
panijos pavartojo didžiąją Cin
ingos spaudą. Jos duoda tiems 
laikraščiams milžiniškus apgar
sinimus, o laikraščiai už lai agi
tuoja savo skaitytojus remti 
kompanijų statomus alderma- 
nus kaip žinių skyriuose, taip 
redakcijos straipsniuose.

Prieš tuos tai kompanijų 
samdvtinius smarkiausia agita- 
viją varo socialistai ir Chicago 
Ownership League Chicagos 
Darbo Federacijos organizaci
ja. l iek socialistai, liek minė
toji Chicagos Ownership League 
nori pravaryti tarybon savus 
kandidatus - žmones, kurie 
žiūrus visuomenės, o ne keleto 
stambiųjų kompanijų reikalų.

Socialistų, kaip Ownership 
Lygos kandidatai — gi ypač so
cialistai rengiasi patekę į mie
sto tarybą, paskelbti mirtiną 
kovą minėtoms korporacijoms. 
Jų tikslu yra visupirma ne tik 
ne pratęsti 30 melų kontraktų 
su gatvekarių kompanijoms, bet 
kuogreičiausia paimli pačius, 
gatvekarius i ‘ miesto rankas. 
Tatai gi reikštų daug pigesnį 
važinėjimą karais ir atsakan- 
tesni patarinėsimą publikai.

Paskui socialistai nori kuo
greičiausia paimti į miesto ran
kas telefonus, elektros ir gazo 
dirbtuves.

AŠTRIOS BAUSMĖS ’ 
DARBININKAMS.

šc.ius kriaučius nulestė pra
ėjusią sereda teisėjas Baldwin 
užprasižengimą prieš streiko 
injunction’ą. Teismas buvo už
draudęs jiems pikietuoli dirb
tuves, kur eina streikas, o jie 
pikietavo. Ir už tai teisėjas 
Baldiwhi pasiuntė juos kalėji
mam Sol. Seidman’a 75 dienu, u L

Steve Summer 70 dienu, Lizzie 
v

Wexler (merginą) 3)0 dienų, 
baigime Dalcy 20 dienų, Lizzie 
Dorffman ir Faina Kunin (mer
ginos) 20 dienų.

Visi nuteistieji išleisti, kuo
met už juos uždėta parankos. 
Baldwiuo nuosprendis bus aps
kųstas augšlusniajin teisman.

CHICAGOS MOTINŲ LYGA.

Chicago) susitvėrė taip vadi
namoji Molinų Lyga. Naujos 
organizacijos tikslu yra kovoti 
prieš maisto brangumą. Moli
nų Lygą remia organizuotieji 
(’hieagos darbini ūkai.

Kaip žinia aldermanas Rodri
guez (socialistas) įnešė miesto 
tarybon rezoliuciją, reikalau
jančią ūmaus sutvarkymo mies
to reikalų Chicagoj: įsteigimo 
municipalių (miesto) marketų, 
miesto anglių sandėlių, miesto 
duonkepyklų, kur gyventojai 
galėtų gauti maistų prieinama 
kaina.

Šitą rezoliuciją svarstė vakar 
taip vadinamoj miesto tarybos 
teisių komisija. Daugelis mo
terų, ypač naujosios moterų or
ganizacijos narių, dalyvavo po
sėdy; ir reikalavo priimti rezo
liuciją.

MOONEY’O PALIUOSAVIMUI 
JAU SURINKTA VIRŠ 

$17,000,

Chicagoje, nedėlioj buvo mil
žiniškas mitingas protestui prieš 
neteisingą pasmerkimą miriop 
San Francisco darbininku vado c
Mooney.

Susirinkusieji išnešė rezoliu
ciją, reikalai!jaučią, idant Suv. 
Valst. kongresas padarytų visos 
Mooney bylos tyrinėjimą.

Laike prakalbų rinkta aukos 
Mooney'o paliuosavimui. Aukų 
kiek žinia, tam tikslui jau su
rinkta virš $17.000. Bet los su
mos, toli gražu, dar neužtenka, 
kad sujudinus kongresą ir visą 
Ameriką pažvelgti į tai, kaip ne
kaltai kapitalistai rengiasi pa
smaukti keletą darbininku va
du, c

Taigi, darbininkai turi aukau
ti tam reikalui kiek išgalėdami.

KARĖ CHICAGOJE.

Ne kova, bet tikra karė siau
tė pancdčlyj miesto taryboje. 
Priežastis tos kares — lai noras 
C.hieagos gatvekarių kompani
jų gauti miesto tarybos parėmi
mą kompanijų išdirbtų pienų, 
sulig kurių, jei juos Illinois le- 
gislatura priims, gatvekarių 
kompanijos gaus kontraktą dar 
keletą desėtkų metų valdyt Chi
cagos miesto transportacijos si
stemą. Parėmimas ("hieagos 
miesto tarybos kompanijoms 
reikalingas tam, kad Illinois 
valstijos legisla t uroj, Spring- 
fielde ir paskui kitose instan
cijose kompanijų klopčiai turės 
stipresnių argumentų už savo 
pienus, būtent — kad ir Chica
gos miesto taryba pripažinus, 
parėmus jų sumanytų plonų 
naudingumą.

OI delei noro gauti tą parė
mimą ir ėjo aštriausia kova 
miesto taryboj kaip panedelyj, 
taip vakar. Grūmėsi (supran
tama, ne kumščiais, bet argu
mentais) sanžiningesnieji al- 
dermanai su kompanijų papirk
tais.

Pačiame debatų karštume pa- 
nedėlyje gatveparių kompanijų 
pieno šalininkų vadas, alderma- 
nas Capitain, matydamas, kad 
didžiuma aldermanų yra prie
šinga kompanijų užmačioms, 
staigu pertraukė debatus. Nors 
pažengesnieji aldernianai rei
kalavo tęsti juos iki pabaigos, 
iki nuodugnaus apkalbėjimo, 
bet kompanijų šalininkai paėmė 
viršų ir debatai transportacijos 
klausimu tapo pertraukti.

Kokios gi to debatų pertrauki
mo priežastįs buvo? Gi ta, kad 
arlinanties rinkimams alderma
nų į miesto tarybą daugelis al
dermanų, ypač nurijančių išnau- 
jo airi aldermanų, bijojo bal
suoti už kompanijų pieną; bijo
jo, kad žmonės pamatę už ką 
jie atidavė savo balsus, atėjus 
rinkimų dienai, t balandžio, ne
atiduotu savo balsu kiliems ka- c c

ndidalams. Antra, kompanijų 
agentai, matyti, norėjo prieiti 
prie* svyruojančių aldermanų 
kitokiu būdu - - skambučių pa
galba.

baigi, jei pasirodys, kad va
kar, t. y. ularninke, kokie nors 
aldermanų perėjo gatvekarių 
kompanijų pusėn, iš to galima 
bus spręsti, jog kompanijų auk
sas įveikė juos. Ir rinkėjai tegu 
žino, ką privalo su tokiais al- 
dermanais padaryti 4 d. balan
džio, naujų aldermanų rinki
mo dienoje. Duris tegul rinkė
jai parodo jiems tą dieną, o ati
duoda savo balsus už tikrai 
zoninių, už darbininkų atstovus 
-socialistus.

Kovoje su kompanijų klūp
ėtais miesto taryboje — kaip 
panedelyj, taip utarninke — y- 
pačiai pasižymėjo socialistai al
dernianai Kennedy ir Rodriguez.

Net kapitalistiškoji anglų spau
da, kuri labai nekenčia minėtųjų 
dviejų darbininkų atstovų, ir lo
ji pripažįsta, kad Kennedy ir 
Rodriguez tiesiog vadovavę ata
koj prieš kompanijų interesus 
g y n 11 s i 11 s aldcrmanus.

P. S. Paskutinės žinios gauta, 
kad kompanijų pienai miesto 
taryboj amžinai sumušti.

IR CHICAGOJ RENGIAMASI 
PRIE KARĖS.

Suv. Valst. jūreivių lygos 
Chicagos skyrius aplaikė tele
gramą, liepiančią rungties prie 
ateities. Lygos skyrius Chica
goj lodei nusprendė: padėti val
džiai rekrutų ėmime į laivyną; 
padėti mobilizuoti laivyno rezer
vus; pradėti rinkti reikalingus 
dalykus, kaip drabužius, įvai
rius daiktus, ligonbučiams in- 
taisyti etc-.; ir pagalios ėmė ren
gt ies, jei kare kiltų, rinkli ir da
lyti pagelbą reikalaujantiems.

Ryto Chicagos motorinių lai
vų savininkai turės antrą posė
dį prie krantų apsaugos prisi
rengimo reikalais.

KLAIDŲ ATITAISYMAI.

Panedėlio Naujienose, nr. 72, 
(’.hieagos žiniose buvo išspaus
dinta žinutė, kad koksai ten 
Alex Žilius bandė išsprogdinti 
Metropolitan Stale Bank (462 
S. Halsted) saugiąją šėpą. — 
Toje žinutėj paduota neteisin
gai banko vardas. Turėjo but: 
Metropolitan Loan Bank, šiuo 
ta klaida atitaisome. K C

Vakarykščio “N.“ numerio, 
“Vielos Žinių” skyriuje, Augš- 
laičio koresp. iš .Brighton Park, 
kas link koncerto —- paskutinia
me paragrafe įsibriovė nemalo
ni klaida. Ten pasakyta. ...“kaip 
Pilypas iš kanapių pasirodė to 
vakaro, pirmininkas, žinomas 
chicagiečiams “artistas”, ir per
statė koki tai J. Ų.”... Turėjo bū
ti taip: “Kaip Pilypas iš kana
pių pasirodė žinomas chicagie
čiams “artistas” —• J. U. Pirmi
ninkas to vakaro jį perstatė, kad 
jis, t.y. J. U., padainuos ruskai.”

To vakaro pirmininkas teik
sis atleisti už nemalonią klaidą.

ATSIŠAUKIMAS.
Kovo 21 d. laike perstatymo 

“Tautų Vėliavos” nežinomi va- 
gįs pavogė 5 dalyvavusių vaidi
nime žmonių ploščius. Kas pa
stebėjote lokius “paukštukus,” 
kurie jau ligi to įsidrąsino, kad 
nenustoja vogę svetimus rublis, 
iš Pulaskio svetainės, malonė
kite pranešti šiuo adresu:

J. Aceris, 
1510 So. 50lh SI.

Cicero, 111.
f.i—į—,— ---------------- --—.—;—    —

Laiškai iš Lietuvos.
Chicagiečiams.

Vietos Immigrant Protec
tive League gavo vėl pundą 
laiškų iš Europos visokiems 
Chicagoj gyvenantiems žmo
nėms. Žemiau paduodame 
tų laiškų sąrašą.

Laiškus galima ~ atsiimti 
minėtame Imigrantų Apsau
gos biure, nr. 1140^ So. Mi
chigan Ave., Sčios lubos. Biu
ras atdaras kasdien nuo 9 
ryto iki 5 vak. Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 dienos, o sere- 
domis dar nuo 7 iki 9 vai. va
karo. Vizituotoja

Marė Jurgelionienė.

Anchirewich Silvester 4541 S Her
mitage ave.

Augaitis J 4600 S Paulina Street

Baltuschnik Joseph 2342 Leavitt St. 
Bartkevičius Mikolas 3119 S Morgan 
Bcnedikovilz Wladyslaw 135 — Ro

seland
Bernotas Jan 3327 S Morgan str
Bocziunas b 172 State street
Burba Anna ?
Butatos Julian 1208 Chicago Ave J 
Caslis Geovicus 2425 West 45 Place

(’arabo William* 1210 Hasting Str 
Dereszkowicz Alex 721 Eda Str 
Elzbergas Vladas 5259 S Halsted st 
Gcczias Johann Jushm av. S Chicago 
Girzot Feliks 4535 S Marshfield avc 
Gordon F 1416 S. Trumbull avc 
Gotautas Antonas 318 West 53 Str 
Grablauskis Juozapas 4137 S Wood s 
Jalczewska Paulina 195 Casalport av 
Jazdowski Stanislaw 812 West 33 St 
Jeruscvicz Kazimieras 714 West 19 pl 
Jokūbaitis Anna 830 W 33 Place 
Judzentalis Maria 7618 S. Fifth avc 
Jurbikas Jonas 933 West 33 street 
Jurokas Franciszkus 917 W 33 Str 
Juzonis Boleslavas 1753 Wabansia or 

Wabash Avenue.
Kasiausios Joseph 3257 Emerald av 
Kasmauskis Toni 21547 Hermitage a 
Ken ūsaitis K 843 — 32 Place 
Koszulanis Stanislav 1112 Marsh

field Avenue

Siekis Anton 4611 5 Ave 
Slrolok C 731 West 16 str 
Szievas Jonas 4554 So Rockwell st 
Talmund C-o B Tarszclski 4450 So.

Wood str
Tamijevski Bonifac 3144 Auburn av 
Unguraitis Anna 6700 S Rockwell st 
Urbonas Juozapas 102 Mill street 
Vailokaitis 5001 Marshfield avenue 
Zcnbcris Jonas 4502 So Paulina str 
Ziprytc Stanislava 670 W 18 Street 
Zak Andro 3222 So Morgan str 
Zibarbos P 4570 Hermitage Ave 
Zinielski Waclaw 1027 Hermitage st 
Zuisi.s Petras 3349 Auburn Avc 
Žukas Franz 212 West 47 Str 
Zymantis John 112 West 31 Str

MA5TER

Kosulis eorge 3246 S Halsted st 
Kraginski K 150 S Wood Street 
Kroyer Aleksander 3219 Pierce avc 
Kroycr Robert 1830 N Sawyer Avc 
Kuras Vladislovas 2903 West 25 Pl 
Lawcdanski Witold 4621 Winchester 
Lukasevich Adolf 2842 West 23 pl 
Lukošius Stanislav 4549 S Hermitage 

avenue

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedCliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir »2-ra G AT V*.

PASEKMINGI

Salle St., Room

5Y5TEH
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyrų ir moterų drabužių.

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpą laiką.

Mes turime didžiausius ir ge- 
riaus kirpimo-designing ir siuvi
mo skyrius, kur mes suteikiame 
praktišką patyrimą kuomet jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku — dieną ir vakarais ir 
gauti speciališkai pigią kąiną lai
ke šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jūsų 
mierą — bile stailės arba dydžio, 
iš bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.

Štai proga išmokit angly kalbos, per laiškus arba klesosi
GARY IND.

Marcinkicvicz Joseph 1625 West 18 s 
Masiulevicz Stanislav 1258 Holt Ave 
Matzus Ignac 2358 S Saclcw Ave 
Mazunas Ludvikas 8821 Justin avc 
Merkin Joseph 203 S Hermitage av 
Mikalauska Domis 1358 S ePoria st 
Mi liekis Anton 3252 — 54 S Halsted 
Miccvicz Vincent 1122 S Halsted 
Nausakaitis Antanas 1721 S Halsted 
Noreiko Adalbert 520 Bunker str 
Palusky Tony 3252 S Halsted st 
Pamcdintas Alexander 3344 Auburn 
Petrowsji Jalius Melrose Park, Ill. 
Pctrovski Mathias 1370 S. Halsted s 
Pioraitis Monika 3252 So Halsted st 
Puiris Kasper 2013 Canalport Avc 
Raczovski sieve 4620 — 22 South 

Marshfield avenue
Raczunas Rosa 1534 Haddon avc 
Satatis August 4557 Winforth ave 
Stancikas Vincentas 4549 South Her

mitage avc
Stasiulis Wilhelm 4346 Honorc str 
Smith Peter 102 W Ohio Str 
Spakowsky Kazimierz Pullman, Ill. 
Sarwinski Marlin 85 — 13 Str., 

North Chicago.
Satatis A 4600 S Paulina
Sekavicia Juozapas 3312 S Halsted s

Kiekviena diena “Naujienas” 
galima gauti pas David Bessin, 
1211 Broadway (Jewelry store). 
Jis sutinka patarnauti norin
tiems “Naujienas” .skaityti.

-- į--- - - ■■ -.................................................... ■ į

LAIŠKAI Į LIETUVĄ.
Laiškus į Lietuvą galima siųsti, 

bet reikia juos surašyti vokiškai.
Vokiškai laiškus parašo ir nuro

do, kaip juos išsiųsti M. Jurgelio- 
nienė, 751 W. 32nd Street, Chicago, 
Ill. Kreipkitės vakarais nuo 5 iki 8 
valandai.

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantų. Mes vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą už 
mažą kainą.

TWIN CITY DENTISTS 
virš E. and W. Clothing Store, 

SIOUX CITY, IA.

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mcntholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima pletmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės $1.00. Pinigus galite 
siųst ir stampomis arba popierinį do
lerį indėkit į laišką.
’ J. RIMKUS

P. O. Box 36, Holbrook, Mass,

KORE8PONDENCIJINIS SKYRIUS.— Kiekvienu# limoktl 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iš lekcijų sut<i*ytl 
ypač tam tikslui. Sis kursas yra labai parapKUs kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progo# lan
kytiem į mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, tiun- 
čiame gražiai iliustruotą, bu daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaus ; indčk dvi markes prSiuntimui 
KATALOGO.
KLE8Ų SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti i mu«ų aąa- 
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamoksliu 
greitam išmokinimui AnaJu kalbos. Daugiau tupranlajutisass 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOLlskyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. 18th Si., ir 1741 W. 47th St.

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chic&ge, IL

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroi 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chici f IiL

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

1709 So. Halsted St.,

Kas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų^ 
Salutaras Bitteris. A6 per praeitus 4 metas 
buvau vos tik gyva. AŠ kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Matai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavę 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas viduriu- Dieg
liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnose. 
Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikatos. ; 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit
teris ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbi, ' 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. KsdL ' 
na $1.00. Galima gauti geresniuoąe saliunuo- t 
#e ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis į:

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION ? 
žolės nuo visokių blogumų.

P. J. BALTRENA8, PROF,

DR. WHITNEY
Gydė ir Išgydė Vyrus per 

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

matykit su juo tuojaus.
Jis Rydo tiktai vyrus, ir Jo SPECIALIAI NAUJOS 

METODOS išgydė kuomet kitos negelbėjo. Jis gydo pa
sekmingai kaip galima trumpiausiu laiku, visas privatiš- 
kas ligas, kaip tai Užnuodijimę Kraujo, Stricturą, Pulia- 
vinię, Žudymu, Švaros, Nutekėjimu, Nustojimę spėkos, He- 
morrhoidus. Silpną Pūslę, Inkstų Ligas ir tt. Mes vartojam

Tikrą Importuotą 
Prof. Ehrlich’o 606-914

Gonorrhoea Vaccines, Rheumatic Phylaroges, Serums, Bacterins ir tt., kurie paro
do pozityviškas pasekmes be atitraukimo nuo jųsų užsiėmimo.
Jei jus esate ne tas žmogus, kokiu jus turėtumėt būti, pasitarkite su Dr. Whitney 
be atidėliojimo ir grįžkite ant kelio, vedančio į Sveikatą, Stiprumą ir Laimę. Pasi
tarimas dykai. Kviečiame atsilankyti.
DR. WHITNEY, 505 S. Stute Gatve, Kamp. Congress, Chicago, Ill. 
VALANDOS: KASDIEN nuo 9 iki 8,NEDfiLIOMIS nuo 10 iki 2.

$1-00

Tel. Canal 6417 Chicago, III.

Prieš Kaspines arba Pilvines Kirmėlės
Tuksiančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok patįs 

apie tai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kitų ligų ir 
todėl negali išsigydyti.

Jei kaspininė kirmėle yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo 
glėvėtos išmotos, paeinančios iš kaspinines kirmėles dalies.

žmonės sergą tąją baisia liga, paprastai jaučia didelį skąudčji- 
mą pilve; jiems rodosi, tartum kas iš vidurių slenka augštyn į gerk
le, verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšlinė žarna, neturi noro 
valgyli, naktimis negali užmigti, jaučia didelį nusilpnėjimą, kar
tais labai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurių sukietijimai, gal
vos skaudejiiną, spindimą ausyse^ laip-jau skaudėjimą po krutinę.

Daugelyj atvejų įvyksta nervų suirimai, kraujapludis pas mo
teris, nereguliariškumas andrapanių, traukymas ir pagalios bai
siausia liga — nuomirutis.

Jeigu kas tokius apsireiškimus turi, tai be abejo jis turi kas
pininę kirmėlę ir jeigu nori iš to išsigydyt ant visados, per kokias 
penkias (5) valandas, tegul tuojaus kreipiasi pas mnae.
T £ <4- M-m o’! 1332 Milwaukee Avenue
•M—■ AvL <4 * vi. I C 1 Inėjimas nuo Ellen Street 

Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare, 
nedaliomis ir šventėmis, nuo 9 ryto iki 12 pietų.

®l®l

X-Ray EXAMINACIJA
I

šis specialis paaukavimas tiktai trumpam laikui.
Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja. Aš negydau vienų simptomų, 

aš vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymą kraujo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir 
šlapumo, ir tokiu budu surandu tikrą priežastį jųsų negalės.

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pajiegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies.
Suranda žmonėse aiškiai pilnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, ženklai, kurie parodo staigią mirtį, gali apsireikšti bile laiku. 

Kaip randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm laiko senstate. Alano kraujo spaudimas pasakys. ATEIKIT— 
leiskite man išpasakoti jųsų širdies ir kraujo sūdymų paslaptis — tuokart galima bus jums tikrai patarti kas gedausią yra jums daryti.

Nemokėk man
, Po priėmimo egzaminacijos, jei ji 

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

Vyrai ir Moters
Kurie sergate, kenčiate ir nusimi- 
pasinaudokit šia didele auka. Tik- 
trumpam aikui aš suteiksiu X-Ray 

examinaciją
nę, 
tai 
ir daktarišką exami naciją už $1.00, 
daug expertu ima nuo $5.00 iki $10.00. 
Jus nebusite priversti gydytis. Aš duo
du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
mot erei šioje apielinkėje progą žinoti, 
ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau 
daug metų patyrimo pasekmingo gydy-

kliūtis, dusui], 
ių, au

sų, nosies ir gerklės, chroniškų ir ner-
vo kliūtyse, taipgi privatiškų vyrų ir 
moterų ligų.

Y* * i • 1 __ Y 1 1 • I t

silpną nugarą, apsvaigimą, prietvarą, 
atsiraugėjimą gazų, skausmus pilve, 
murmčjimą žarnose, nustojimą apeti
to, nuovargi, nusidėvėjimą, pajautimą, 
nerviškumą, ir palengva nykimą, tai 
yra priežastis, kuri turi but Žinoma.

Šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės,-kuri lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jus sergate ir norite greitai pasveikt, 
atsineškit šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X-Ray ir daktariškos egzaminacijos už $1.00. ,

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS.

Valandos: 9 ryto iki 8. vai. vakaro.
Nedėlioiųis- 9 ryto iki pietų.

DR.C. R. LAYTON
14 So. Halstęd St., arti Madison St., sekantis prie Mid City
Bank Buifding. Visas 2-ras augštas, Chicago.

TAIGI NELEISK $1.00 STOVĖTI 
TARPE JUS IR SVEIKATOS 

------ATEIK-----  
PASITEIRAUK
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Chicago, Ill.
Eta

Ar Esate Amerikos Piliečiu?’ 'I BAN KES’Pranešimai bes Charles V. Johnson ir

Jtemas dienraštis, nebegali but įdėti.
30 tapytoju

Extra Susirinkimas Šios pra-
•)

skardžiaus COCOAwet., 3001 S. I (aisled st.
DVEJOS PRAKALBOS.

Pir-Draugai! Jus mus

Gliudi-Liudituno.

IR KITOS LYRIKOS EILĖS

■M

Naujienų Ofisą No KM.

IB.

1878
2064
1045
1510
2880

Mickevičiaus svetainėje,

8

REI K ALAI .1 AM K patyrusios par
davėjos (merginos) prie moteriškų

mas ant mažesnio

RYŽIAI
Geriausloc 

rųlies, 10e v« 
parai* 

iuoda u* ..

NAUJIENOS,

rf

BURKE BARBER SCHOOL
G12 W. Madiunn SL. Chicago. III.

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
malininkų kitokiems darbams.

PARDUODU medinį namą arba 
mainau ant 1'arm.os. .Namas vertas 
s300. Viskas išmokėta. Bandos ne-

Gerlanarte « « 
3»nke», «uly- Į /j p 
rink «u bent | 
tokia, ev

951 W. 19th SI., , 
. ..... ...... ....... ..... ... ..

ARBATA
Priimniau- 

»la, Gvaran-j|An 
luotą, v*HAs(l||P 
Oe parsidue ■ W I 

la po....

SVIESTAS
G«riaueio« 

Smetonos, g«- . m 
r«ania, negu n JO 
cur ju« sr-HJu 
it gauti ..

\ isiiomc-

Mildos sa

re.

nun.

r. Shedwillo svel.

PARDUODU pirmu morgičiu bu
rn ės

ICPASARGA.—Draugijų pranešimus 
Melbiame be užmokesties. Praneši-. 
Wai betgi turi but priduodami iš va- 
A»ro, laiškeliu arba telefonu. Pri-

U i I I 1<I I,

BRIGHTON I’.ARK.

Komitetas.

PRAKALBOS.

u K os, žais-

rengia n-

atsilank vii.

Komitetas.

KENSINGTON, ILL.

mo ■ I Jthu<iiii;in Com inercini

ROSELAND, ILL.
West PuJlniano, Kensingtono

kite šios progos:
Kovo 28 d. 7:30 vai. vakaro 

Stančiko svetainėje, 205—207

Johnson yra vienintelis musų 
wanlos kandidatas į alderma- 
nus, kuris žino kas darbinin-

(ltd nic4<as nepraleiskite pre 
i*os. Moteris ir vyrus kviečia.

Komitetas.

30-

Kvi(<i;imi x isi iiupiiiniršli pas
kelbtų vietų ir laiko. Įžanga

Komitetas.

PRAKALBOS.

I’nšnlpiiiis Kliubas pėt-

Pajieškoiimai 18 10 So. llalsled St.

<,,.Įstami bei draugai ir draugės, 
vienas gaus širdingą ačiū. Aš

kalniškiu kaimo. Mano adresas

pesKau dviejų pusseserių — U- 
ir Olesės Ribinskaičių; paeina 
įkiš parapijos. 'Telšių pav., Kau-

su:

Chicago, III.

Pajieškau Jono Pranelio, Kauno g., 
Raseinių pav., Tauragės par. ir val
sčiaus, Šakalinės kaimo. Girdėjau, 
kad jis gyvena Chicagoje. Prašau 
atsišaukti ar kas jį žinote pranešti 

3133 Emerald ave., Chicago, Ill.

paslalxino prosijamos mašinos. Kad 
Imlų užeinama vieta: barzdaskute k- 
la ar kitokia. 'Turi but šviesi. Kas 

platesniu žinių:
Chicago, III.

liaus. Praeitą metą g\ veno Chieagoj. 
'Turiu svarbu reikalą. Prašau alsi- 
šaukti šiuo adresu:

Kasias Šinkūnas
Box 108, Hazel Green, Wis.

Pajieškau savo parapijom), Jurgio 
Narkevičiaus. Kauno guh., Panevė
žio pavieto, Krekenavos miestelio. 
Pirmiau g\ veno Chicago,!. Jis pats 

o maonės pranešti. 
William Mars
Ave., W. Pullman, III.

Ko mi tetas.

Reikalavimai

KEIK AI.AU.IAMA 
(Coal Maker) prie 

gero kriauėiaus 
kostumieriško

Wm POCIUS
Ave., Chicago,

arti Clifton Park ave.
Tel. Lawndale 6300.

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

5 mechanikų

mašinistų 
dažų dirbtuvėj 
siuvėjų 
molderių 
prie žiedų dirbimo 
prie rakandų apmušimo 
l'otogralislo

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

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiunlinėjimui, niokinlies įvairių a- 
matu etc.

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

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:

švie-

220’1

nuo

mk ile I uojau

kautis kotu dirbėjas. Mokestis nuo 

1. Paleliui,

10 vyru dirbti j

nori n t ieins d i rbl i.

suvaiko pagelbėti i duoi 
rankiotojo. išmušėjų ii 
press hand: screw machine opera
torių, darbininkų įvairios rūšies j 
holelius ir restoranus, darbštaus vy- 

pcnlerių pagelbininkų. 2 saliuno po
rterių. vaikų j ofisus ir restoraną, 14 
mėlti ir senesniu, 6 ir $12; 2 janito- 
rių. 1 sargo, $60, peekurio ir pagel-
hininko, 2 v\rų dirbti prie medžio 
mašinų, 2 prie pataisymo pielininkų. 
Rl'IKALAU.IAMA moterų: merginų 
I I metu ir senesnių prie lengvo dar
bo. Virėjos $14, moterų prie .siūra
vimo, trumpos valandos, patarnau
tojų prie stalo. Invairio.s rųšies da
rbininkių i restoranus ir holelius.

SOUTH PARK EMP. AGENCY 
1193 So. Halsted St., 2-ras augštas. 
Visi darbai South, West ir North pu
sėse. Kalbama lenkiškai.

REIKALAUJAMA merginų prie o- 
pr ravimo “punch presų”. Patyri
mas nereikalingas. Š8 savaitėje iš

uždirbti nuo savaite.

Continental Can Co..

REIKALAU.IAME moterų del šu- 
ravimo ir valymo. Mokestis $25 į 
mėnesį. Kambarys ir valgis. Trum
pos darbo valandos'— 5 valandos į 
dieną. Atsišaukite:

NICLSON HOTEL, 
Rockford, III.

REIKALINGA 2 kriaučių prie seno 
ir naujo darbo. Nuolatinis darbas.

Chas. Kasevich, 
2620 W. 17th st. Chicago, Ill.

IllO-

REIKALINGI 2 teisingi vyrai su 
mažu kapitalu prie Žemės Kompani
jos; darbas ant visados, gera 
kės t i s.

CIIAS. ZEKAS, Mgr.
127 N. Dearborn st,. Room 

Chicago, Ill.
808.

Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no-M 
rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti^ 
knygutę. ę

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street, Chicago, Ill

Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)
Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to

melis, kur telpa apie šimtas įvairių eilių.
Knygelė 106 puslapių, su gražiais popieri

niais viršeliais. Kaina 50c.
“N A U J I E N O S”

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

alima uždirbti nuo š8 i savai-

Cont inena

Pardavimui
PARSIDUODA salicilas labai ge-

PARSIDUODA —pieninė paranki

e 1110 So. Wood SI.

varl oi i.

PARSIDUODA pigiai “lee boxis”, 
tinkamas hučerniai ir grosernei. Ma
žos micros, taipgi parsiduoda ark
lys su vežimu. Atsišaukite j

PARSIDUODA pigiai rakandai del 
6 kambarių. Visi mažai vartoti — 
nauji. Pardavimo priežastis — išva
žiuoju j kitą miestą. Kam reikalin-

lėsite nusipirkę.

PAPSI DI ODĄ greitai saliomis, du 

mo priežastis — važiuoju Į kitą mie
stą. Taipgi PARSIDUODA gera jau- 

8530 S. Vincennes avė., Chicago, Ill.

PARSIDUODA pigiai 3-jų krėslų 
irzdaskut\ ka. Gera vieta lietuviui.

miešta.
Chicago, III.

PASINAUDOKI TE PROGA 
Parsiduoda pigiai puikus restoranas 
ir 5 kambarių fornišiai. 'Taippat 
parduočiau ir atskirai. Biznis iš
dirbta nuo seniai. Lietuvių ir sve
timtaučių tirštai apgvventa apiclin- 
kė. 1619 So. Halsted Št., Chicago, Ill.

PABSIDUODA del 2 micganiŲjų 
kambarių rakandai. 2 ąžuolinės ko
modos, bresinės lovos, springsai ir 
mat rasai. Valgomojo kambario bu
fetas — ąžuolinis. Vartoti 3 mene
sius. Priežastis pardavimo — aplei-

Parsiduoda groserne lietuvių 
ir slavų apgyvento] vietoj. Gera vie
la bučernei. Senai išdirbta vieta. 
Liejimas iš dviejų gatvių. Parsiduo
da iš priežasties skyrimosi pusiniu 
kų. Atsišaukite šiuo adresu:
1622 So. llalsled St., Chicago.

PARSIDUODA pigiai saliunas iš 
priežasties kitokio užsiėmimo.

Priešais McCormicko dirbtuvių.

PARSI DUODA pigiai arklys, du le
dui vežioti vežimai ir ledo pardavo- 
jamos vielos. Atsišaukite i
3360 Wallace St., Chicago, 111.

PARSIDUODA namas ir tolas ar
ti liet, katalikų bažnyčios, arti 18-tos 
gatvės. 2 tvirti mediniai namukai. 
Raudos $32.0(1 Kaina $2200. Par
davimo priežastis — senatvės, nepa- 
jiegiu prižiūrėti tos vietos. Telefo-

•iW*

PARSIDUODA bučernė su namu 
arba be namo arbfi išsimaino ant fa
nuos. Namas verias $8,000. Biznis 
$1900 su arkliu ir vežimu. Atsišau- 
kit<? lajšku į Naujienų Ofisą N 103

ANT IŠMAINYMO Mūrinis namas

PARSIDUODA pigiai nuosavybė,

.). Mi vi 
Atsišaukite: 
2751 W.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpei as $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 Ave. 

Chicago. Ill.

ANTRU ir trečiu mortgage suteikiama pa
skola nuo $100 iki $0000.00 po 5 ir 6 proc 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interesų aut 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jūsų nuo
savybes, arba jei jus pirkliaujate i)’ reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
M O RTGAGE BANK ER S

5 North La Salle Street, Chicago.
'Telephone Main -1845.

PIRK SAU visas PlumbnvojL 
mui reikmenis tiesiai už “who
lesale” kainas. Mes parduosi
me visiems.

LEV1NTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

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

❖ 
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PARSIDUODA pigiai groserne. 
Pardavimo priežastis pasitraukimas 
iš biznio.
2005 Canalporl ave., Chicago, 111.

PARSIDUODA pigiai grosernės 
sakrova vertės $750.00. Už $500 nu
pirksi ją. Priežastis paręlavimo — 
pasitraukiu iš biznio.

John Sontag, 
2000 W. 23rd si., kampas Robey st.

PARDUODI! elektra skambinamą 
pianą naujausio išdirbinio, už $300. 
'Taipgi vieną kambarini pianą už— 

nų, šampano, degtinės ir sigarų. 
Kam reikalinga tokiu daiktų, malo
nėkite atsišaukti šiuo adresu:

3031 So. Union ave Chicago.

Jauna pora priversta paaukauti 
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se-

Vėliau.sios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių (livonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir
už $60.00. sis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės jialirli nežiūrint kur 
jus gyvenai. Viskas variola vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo

Beveik naujas mūrinis 6 ir 6 kam
barių fialai, Itmcrald ave., arti 29- 
tos gatves. Cementinis beizmentas, 
skalbykla, karšio vandens šildyto- 
jas. Elektros šviesa ir gesas, ąžuo
lu pagražintas. Greitu pardavimu— 
$7150.00. Raudos $840.00. Ant išmo
kėjimo. McDonųcll, 
2630 West 38th St., Chicago, Ill 

Tel. McKinley 3543.

COFFEEXy 
19c SBGARSI SANTOS KAVA. 

Visur parduodama po 28c ix 
PO 30c

WEST BID, 
Milwaukee Ar. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Ar.

W. Madison St. 
W. Madison BL

1644
1886
2612
1217
1882 8.
1818 W.

w. Oh!e*i« At. 
Blue I»lau4 Av. 
W. Norttb At. 
B. Ht.

“ “ ileted BL
th BL

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar sultoną su namu 

arba be namo. Lietuvių apiclinkė- 
je ir kur kas daugiau randasi lietu
vių mūrinių namų.

0 Tel. Canal 2118 $

h Dr. A. L. Yuška I
Gydytojas ir Chirurgas ® 

1749 So. Halsted St, kampas 
18-tos gatvės, Chicago, 111.

Or J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriika Dingnoza Ir Gydymas 
Spccialiika medicina nuo 

ufnuodijimo kraujo
Vandenota Mcdega Slaptom Ligom 

2221 S. KEDZIE AVE.,
Netoli 22-ros gtv.

Valandos: 1 3 po pietų; 7—9 vak

Telephone Humbmdt 1278

M. SAHUD K. D
Benas Rusam Gydytojus Ir Citinarffui.
Spccifeliatas Motoriikų, Vyritkų ir Vai- 

klikų, taipiii Chroniškų Li<ų.
■ OFISAS: 157* Milwaukaa Ava., 

Kampas North Ava., Kambarys 2*4, 
VALANDOS: 8:50 iki 10 iiryto;

1:80 iki 8 ir 7:8* iki 9 vnkara.

VMNW

Tel. Drover 7043

t

LIETUVYS DENTISIA
Vekndou: hmo 9 ryto iki 9 

NtdCllomls pegal
4712 So. Ashland Ave.

arti 47-tos gatvių

Telephone Drover S6IS

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Bpeciallatae Moteriiku, Vyriikų, Valkų 
ir vinį chreniikų

Valandoe : 10—11 ryto, 4—* po pietų, T—1 va
kare. Nedėliomie 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. aril 34 St. Chicago

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

Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimu akių,

.reikalingaB akini,.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 11 meta *9* 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Jųių aki, (f 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
ARiki Specialistas

TGMYKIT MANO UžRAŠA.
1601 SOUTH ASHLAND AVE.

Kampas 18-tos satves
Valandos: nuo

Ant Plate* Aptiekos 2-ras aagltaak
va. Nedaliomis nuo I nito iki 12 
Tel. Canal 5335.

DAKTARAS
Specialistas Ii

WISSIG, 
ssno krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YBA

Specialitkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, utnuodijimą krauje, eAM, 
ligas, žaizdas, reumatizmą, galvoe skausmus, skausmus nugaroje, kosčjimt, gerkime 
skaudėjimą ir paslaptingas liftas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 4U te 
persitikrinkite, jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir ii«y4C 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki .8 vai. vakare. Nedaliomis Iki 11 BteMj, 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gaL, viriu) Raakos. Tel. Caaal tSU

8108 W. 12 n 4 BL

SOUTH MIDI 
8012 Wentworth 
1427 R. Halsted 
472* 0. Aehleui

NOBTB •!>■ 
414 W. DivUteB 
720 W. Nortk A<i 
1648 Linoola £▼« 
1244 Lincoln Afi 
8411 N. OlarM

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Balsted BtrxL
Tel. Drover 7179 

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

GYVENIMAS: 3341 8o. UbIob
Tel. Yards 537.

Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisas 

1149 S. Morgan St,, kertė 13 sk
Chicago, III.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 087

Fhou«: Yard* 4 81Y

Dr. A.R. Blumenthal

i L.ę h-

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

Gyvenimas yra tuščiai 
kuomet pranyksta re
gėjimas.
Mes vartojame page-

piama į vaikus 
Nuo 8 ryto iki 8 vakara;Valandos :

tais nuo 10 iki 12 dieną.
4448 8. ASHLAND AVteM kampas ii tL

Dr W. YUSZKIEWICZ

LIBTUVHKAS AKIŲ GIDTTOJAB
Km turi ikaudančiaM arba silpnu akla, KS 

Kalvos skaudėjimą, atsilankykite pas

Dr. W. Yuszkiewicz
1165 Milwaukee Ava.

Valandos: Nuo * ryto iki • vakara. 
Nadčliomis nuo 8 ryto iki 1 p«

—H—* s !   —— •  *«■

Dr. Ramsęr
AKIU 8PKCULUTAJI

Prirenka Visiems tinkamus akinius, ecaaalh 
nuoja ir patarimus duoda lykai.
781-88 MHwaukrs Ave., arti Ubkage Are. IKM 
febo*. VALANDOS* Nuo 9 ilryte iki vakar 
rul. Nedaliomis nuo * ii ryto iki 1 Btet*.

Tel. Haymarket 1414.




