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SUDEGĖ MOTERŲ PRIE
GLAUDA KANADOJE; 46

MOTERS ŽUVO LIEP

NAUJIEJI L. S. S.
VIRŠININKAI.

KARAS KONE ĮKRITO 
UPĖN.siu pa 

ame vokiečiai
W30tŲ .,
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Iš Darbo Lauko.

Rusai nustumti 13 mylių atgal; 
1,000 jų pakliuvo vokiečių 

nelaisvėn

Villa vėl prie Chihuahua
Vokiečiai sutraukia kariuomenę prie 

Šveicarijos rubežiu
DAR DU RUMUNŲ MIES 'VOKIEČIAI SUTRAUKIA

SNOSE.

QUEBEC, sausio 2. — 
Švento Ferdinando priegla
udoje sergančioms proto li
gomis moterims, St. Ferdi
nando Halifax’e (Megantic 
paviete) kilo gaisras. Ketu
rios dešimtis penkios nelai
mingos moteriškės, buvu
sios prieglaudoje, žuvo liep
snose. Iš seserų, kurių glo
boj buvo ta prieglauda, mi
rtį sutiko tik viena. Gaisras 
kilo nuo neapsižiūrėjimo. 
Moters sudegė tik ačiū neti
kusiai tvarkai prieglaudoje, 
koki visuomet buna visokio
se davatkiškose prieglaudo
se.

AMERIKOS KASYKLOS 
DAVĖ $3,000,000,000.

STU PAĖMĖ VOKIEČIAI.

BERLINAS, sausio 2. — 
Rumunijoj fieldmaršalo von 
Mackenseno pulkai paėmė 
Herestran ir Ungureni, du 
rumunu miestu Pabala klo- v
nyj. Be to 1,000 nelaisviu, 
keturios kanuolės ir keletas 
kulkosvaidžių pakliuvo j vo
kiečių rankas. Vokiečių ka
rės štilio pranešimas skam
ba .

Tari Uz ir Putna klonių 
vokiedų ir austro-vengrų 
dwwlrrrtri paėmė kėletą au- 
gštumų. Jie atmušė smar
kias rusų-rumunų kontrata
kas.

Unguieni, gulintis Pabala 
klonyj atsidūrė taipjau fie- 
idn? 3 ra 1 o vo n M ackensen o

IJ

msturue priešus atgal nuo 
p\s Himną link Patroanu,

atga u s US

vokiečiu
pozicr r-—* I—

netoli nuo Maciu n SIW’
♦ ė 1000 nelaisviu. Ke~

paėmę du miestu.

IR VĖL PRIE

komar

PASO, sausio 2. — 
>s valdžios kariuome- 
nti generolo Murguia 
doje Chihuahua, ap-
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DAUGIAU SPĖKŲ PRIE 
ŠVEICARIJOS RŪBE 

ŽIAUS.

rubežyj vokiečiai sutraukia 
daugiau kariuomenės ir va
ro eiles tranšėjų. Prancū
zai bijosi, kad vokiečiai ne- 
plenuotų užpulti ant Franci- 
jos per Šveicarijos žemę.

CENTRALINĖS VALS
TYBĖS NORI SVARSTYTI 
TALKININKŲ SIŪLOMAS

WASHINGTONAS, sau
sio 2. — 1916 m. visose Suv. 
Valstijų kasyklose iškasta 
verčiu už tris milardus do- u
lerių. Vieno vario buvo iš
kasta 1916 metais daugiau 
kaip už $520,000,000, kuo
met metais anksčiau, buteįit 
1915, vario šioj šalyj buvo 
iškasta tik už $243*000,000, 
o 1913 — tik už $193,000,000.

Apskaitliuojama, kad ap
lamai imant, 1916 m. kasyk
lų produkcija buvus 25 nuo
šimčiais didesnė nekad 1915 
metais.

WASHINGTONAS, sau-
RIAUŠĖS ARIZONOJE

DEL GUBERNATO 
RIAUS.

Referendume L. S. S. iš
rinko šiems, 1917^ metams 
sekamus viršininkus:

Pildomasis Komitetas: J. 
Šukys, Brooklyn, N. Y.; J. 
V. Stalioraitis, Bridgeport, 
Conn.; J. A. Bekampis, Bro
oklyn, N. Y.; J. Jukelis, New 
York, N. Y.; A. žd ynas, Ne
wark, N. J.

Sekretorius-Vertėjas: ? J. 
V. Stilson, Philadelphia, Pa. 

“Kovos” redakcija: I Red. 
K. Vidikas, !! Red. V. Kap
sukas, Philadelphia, Pa.

Literatūros Komitetas: J. 
Baltrušaitis, Pittsburgh, 
Pa.; E. J. Stočkięnė, Mone
ssen, Pa.; K. S; Urbaitis, 
Scranton, Pa.

Visi čia pažymėtieji as
mens jau yra tarnavę L. S. 
S. įstaigose, išimant pasku
tinius du Lit. Kom. nariu. 
Socialistų judėjime apie juos 
nebuvo iki šiol plačiau gir
dėt. 1

Senasis P. K. narys, J. P. 
Raulinaitjs (iš Sd. Bostono) 
neišrinktas. “Kovoje” prieš 
jį buvo varoma agitacija.

IMPERATORIAUS KARO
LIO KORONACIJA.

BUDAPEŠTAS. — Suba- 
toj, 30 d. gruodžio (1916 m.) 
atsibuvo Austro-Vengrijos 
imperatoriaus Karolio koro- 
nacija Budapešte. Iškilmė
se dalyvavo apie 1,500 Aus
trijos ir Vengrijos “augš- 
tos” kilmės bajorų. Iš carų 
buvo tik vienas Bulgarijos 
karalius. ■ '

CHICAGO, UI., sausio 2. 
—- Ant North Halsted gat
vės tilto užvažiavus karui, 
tiltas staigu pradėjo atsive
rti. Susyk pasirodė pavo
jus, kad karas su visais pa- 
'sažieriais įgrius vandenin. 
Tečiau tokios nelaimės visgi 
neatsitiko. Publika, kurios 
kare buvo 40 ypatų, labai tik 
nusigando. Viena ypata ta
po sužeista gatvekario lan
gų stiklais.

ATVEŽTA 9 VAGONAI 
KARIŠKŲ PABŪKLŲ Į 

TALKININKŲ BAZARĄ.

' CHICAGO, sausio 2. — 
Devyni vagonai, pilni viso
kių karės pabūklų atvežta 
Chicagon, talkininkų baza- 
ran. Tuos pabūklus suteikė 
Francijos valdžia. Jie bus 
išstatyti bazare, Colizeume. 
Matyt juos bus galima laiko- 
tarpyj nuo 11 iki 20 sausio 
šių metų. Vertė atgabentų 
dalykų buk siekianti $900,- 
000. Čia yra ir aeroplanai, 
ir milžiniškos francuzų ka
nuolės ir daug kitokių žudy
mo įrankių.

tas taikos * išlygas, kurias 
stato talkininkai. Vokieti
ja ir jos talkininkės sutinka 
kalbėti ir apie talkininkų 
reikalavimus, kad butų at
statyta Belgija, kad butų 
atlygintos nuoskaudos, pa-

suprantama,
turi

mindymą pastarosios neut
raliteto. Vokietija sutinka
nti kalbėti ir apie ateities 
užtikrinimus.

PERSPĖJO, kad
TUS SUBMARINŲ.

i *•

DABO

., sausio 2

vai, esantis /vmeriKos pak
raščiuose, perspėjo bevieliu 
telegrafu visus pirklybinius 
laivus, gabenančius talkini
nkams karės reikmenas, kad 
nuo šio laiko ypačiai stro
piai dabotus vokiečių sub- 

I marinų, kurios, manoma, 
atnaujinę pojurinę karę vėl 
nepaprastu smarkumu At- 
lantiko vandenyse.

<ad Murguia TALKININKŲ ATSAKY- 
kareivių. Gi j MAS J WILSONO NOTĄ.
s spėkos yra PARYŽIUS, sausio 2. — 
Villa veik vi-' Anglija ir Francija susitai-

irę. Bet ir nui į jo pakvietimą pasaky- 
2000 villistų ti taikos išlygas. Manoma, 
Chihuahua, kad atsakymas į prez. Wil- 
vs ’ atkirsti I šono notą bus kone visai te

kis pat, kaip atsakymas ce-pasitrauki-į

J tarųjų pasiūlymą taikyties

PHOENIX, Ariz., sausio 
2. — Arizonos valstijoj di
džiausias trukšmas. Dvi y- 
patos rodo savo pretenzijas 
užimti gubernatoriaus vie
tą. Minios, ypač gatvinės, 
remia Tam Campbell. Bet 
pirmesnis . gubernatorius 
statęs savo kandidatūrą ant
ru kartu į gubernatoriaus 
vietą, neužleidžia jos Camp- 
bel’ui. Vakar kone išdaužė 
kapitelio langų, kad Camp- 
bel’o nepripažįstama.

KARIAUS IKI PERAGLĖS
— SAKO MILIUKOV.

BERLINAS, sausio 2. — 
Vokietijos valdžia nutarė 
dar labiau suvaržyti neutra
lių šalių karės koresponde
ntus. Dalykas tame, sako, 
vokiečiai, kad daug karės 
korespondentų yra šnipai. 
Taigi frontą aplankyti bus 
leidžiama ateityj tik labai iš
tikimiem korespondentam.

PHILADELPHIA, Pa., 
sausio 2.*— čia tapo nužu
dyta* Mrs. Grace Roberts. 
Roberts buvo nepaprastai 
graži moteris. Ji buvo pa
garsėjus plačiai kaipo mode
lis įvairių moteriškų paveik
slų apgarsinimuose.

Jos namuose rasta pėdsa
kų, kad ji turėjo pažintį su 
daug stambių ir žymių ypa
tų. Detektivai sakosi jau 
užtikę ypatą, kuri nužudė 
Mrs. Roberts. Tas žmogžu
dys, manoma esąs stambus 
chicagietis biznierius, vedęs 
platų biznį su New Yorko 

1 ir Philadelphijos firmomis. 
Užrnušystės priežasčių nu - 
žiūrima pavyduose;

PETROGRADAS, sausio 
2. — P. Miliukov, lyderis ka
detų partijos, užreiškė iš 
Durnos tribūnos, kad rusai 
nepaliaus kariavę tol, kol, 
savo tikslus atsieks. Na, o 
tie tikslai, — juos jau senai 
caro ministerial paskelbė — 
tai svajonės apie Konstan
tinopolį.

LONDONAS, sausio 2. — 
Pirmutinis naujosios Angli
jos valdžios įstatymas, ku
riuo stengiamasi sutaupyti 
d u on os šuva rt o j imą A n gi i - 
joj, įėjo galėn vakar, 1 d. sa
usio.

įs ta ty m as n u r o d o, k o k i e 
turi būti kepami duonos ba- 
kanukai. Manoma, kad ši
tąja priemone bus sutaupy
ta bent 18 nuošimčių dabar 
suvartojamų miltų. Neužil
go valdžia išleis daugiau įs
tatymų, turineiii tikslu su- 
taupymą miltų, suvartojamų 
šalyje.

P-ni Skeffington u* jos sūnys. P-nios Skeffington vy
ras socialistas-redęktorius ė jusio Dubline laikraščio ta
po sušaudytas laikje Airijos revoliucijos. Poni Skeffin
gton dabar atvykbj Amerikon papasakoti, kaip spaudžia 
ir persekioja liberališkoji Anglijos valdžia airius.

S. VALSTIJŲ GYVENTO
JAI PERSIKELIA GYVE

NTI I MIESTUS.

WASHINGTONAS, sau
sio 2. — Suv. Valstijų stati
stikos biuras parodo, kad 
1900 metais miestuose gyve
no 38.9 nuošimčių visų šalies 

’gyventojų. Gi 1910 metuo
se miestuose gyveno jau 40.9 
nuošimčių visų šalies gyve
ntojų.

Anot tų pačių nurodymų 
1916 metais visas Suv. Val
stijų gyventojų skaitlius sie
kęs 102,017,512. O skaitlius 
gyventojų, esančių Suv. Va
lstijose ir kolonijose, siekia 
net 112,444,620.

GERADARYSTĖ AR AP
GAVYSTĖ?

SAN FRANCISCO, sau
sio 2. — Laikraštyj Star 
pranešama, kad geležinkelio 
Santa Fee direktoriai nuta
rę suteikti 25,000 savo neor- 
ga n i z u o tų dar b i n i n k ų 10 
nuoš. jų metinių algų. Ta
tai atsieisią kompanijai į 
$2,500,000. Direktoriai nuta
rė “dovanas” suteikti neor- 
ganizuotiemsiems darbinin
kams. Esą organizuotieji 
gauna pakaktinai algų, 
jiems priedų nereikią. Kas 
kita su neorganizuotais — 
tie mažai uždirbę.

Išrodo, kad ponai kompa
nijos‘direktoriai yra nepa
prastai gerų širdžių žmonės. 
Vienok pažįstantjs kompa
nijos santykius su darbinin
kais žmonės sako, jog kom
panija ne iš geros širdies 
paskirus dovanas menkai 
apmokamiems neorganizuo
tiems darbininkams, o tik 
bijodama, kad jie norėdami 
pakelti savas algas, nepra
dėtų organizųoties.

EL PASO, Texas,t sausio 
2. — Karpenterių lokalas N. 
425 rengiasi pareikalauti di
desnių algų ir šiaip tinka
mesnių darbo sąlygų prade
dant ateinančiu kovo mėne
siu.

SEATTLE, Wash., sausio 
2. — Karpenterių unija No. 
131 pranešė karpenterių li
nijos direktorių tarybai, kad 
131 lokalo narių nuomone, 
karpenterių mokestis turi 
būti nemažesnė, kaip 70 va
landoje, ir kad naują-sutar- 
tį darydama unija turi išsta
tyti tokį reikalavimą,

•SAN FRANCISCO, sau
sio 2. — Elektros darbinin
kai, dirbantis Pacific Tele
phone and Telegraph kom
panijoj, reikalauja priedo* 
25c. valandoje.

SAN ANTONIO, Tex., 
sausio 2. — Electrical Wor
kers unijos N 60 nariai me
to darbą, kad privertus ko
mpaniją pripažinti jiems al
gų skalę 5 dol. dienoje.

SKAITY PLATINKITE

MAINIERIAI REIKA
LAUŠ ALGŲ PA- 

. KĖLIMO.

GLONSTER, Ohio, sausio 
2. — Hockins distrikto maL 
nierių konvencijoj, kur re
prezentuota apie 10,000 ypa
tų, nutarta kreipties į Ohio 
valstijos mhinierių konven
ciją patarimu, kad tos val
stijos mainierių organizaci
ja išstatytų kompanijom rei 
kalavimus didesnės mokes- 
ties, kaip pasibaigs dabarti
nis kontraktas.

SALEM, Ore., sausio 2. —. 
Sausios 22 d. susirenka kon- 
vencijon Oregon State Fe
deration of Labor. Konven
cijos vieta Salem, Ore. Tai 
bus 14 metinė tos. valstijos 
Darbo Federacijos konven
cija.

MOLDERIAI LAIMĖJO
WASHINGTONAS, sau

sio 2. Nesenai įvykusioj At
lantic City k o n fe r en c i j o j 
tarp Internationa] Iron Mo
ulders unijos darbininkų ir 
Stove Founders National 
Def en ce (samd y t o j ų) asso - 
ciacijos atstovų, molderių 
unija, kurion priskaitoma į 
14,000 darbininkų, laimėjo 
pripažinimą darbininkams 
minimum algos $4.25 dieno
jo, sutrumpinimo darbo lai
ko kasdien vienu pusvalan
džiu ir pakėlimo algos 18 su 
puse nuošimčių dirbantiems 
nuodaliai.

LOS ANGELES, CAL.~ 
Apgarsinimų klijuotojai, ta^ 
r n au j an t j s U n i ve r sa 1 Fi 1 m 
kompanijoj,Universal City- 
je sustreikavo, kadangi ko
mpanija laužo 8 valandų da
rbo dienos svirtį 4.

GELEŽINKELIŲ MAs> 
! NISTAI TIKISI TURĖTI 

100,000 NARIŲ.

PEORIA, Ill., sausio 2. — 
Viršininkai geležinkelių da
rbininkų organizacijosa Br
otherhood of Locomotive 
F i r e m e n and E n gi n e m e n 
praneša, kad laikotarpyje 
nuo sausio 1916 m. iki lap
kričio tų pačių metų jų uni
jos narių pasidaugino 8,127. 
Jie tikisi, jog iki 1 d. sausio 
1918 m. kalbamos unijos na
rių bus 100,000 ypatų.,

TEATRO DARBIN 
KAMS ALGOS P 

KELTOS.

DENVER, Colo. - 
n os d a r bi n inkų u n i j a 
padarė su teatrų man 
riais naują kontraktą. Su
tartis duoda darbininkams 
didesnes algas, Kurios sieks 
nuo $2.50 iki $5.00 dienoje.

GAVO PAAUGŠTINIMĄ.

LONDONAS, sausio 2. — 
Generolui Sir Douglas Ha
ig, vyriausiam komanduoto- 
jui’anglų spėkų Franci jos 
fronte suteikta fieldmarša- 
lo cinas.
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Pradėdami naujus metus, f pusę reikiamos sumos. Ki- 
atnaujiname ir tuos stam- tų 200 milionų dolerių dar 
biuosius klausimus, kurie truks. Iš kur juos paimti?

VIENYBES 
KLAUSYMU.

Amerikos lietuviu
Klausimui “vieny!

mimas.
s” pas-

Atsižvelgdamos i praei 
tuosius metus, "Naujienos

per tuos metus milžiniškai 
daug darbo. 311 numeriu susidedąs kone išimtinai iš 

kaltinimų Vokietijos, kaipo 
taikos laužytojos ir žmoniš
kumo priešininkės. Talki
ninkai sako, Vokietijos pa
siūlymas esąs nenuoširdus. 
Jie tvirtina, kad tuo pasiūly
mu Vokietija ne taikos at
siekti norėjo, o .tik sustip
rinti savo poziciją karėje.

Notos gale plačiai pasako
jama apie skriaudas, kurias 
Vokietija padariusi ir tebe
daranti Belgijai. Išrodo, 
kad ši notos dalis buvo pa
rašyta po to, kaip talkinin
kų atsakymas jau buvo pa
baigtas. Ja norėta padaryt 
intekmę į neutralių šalių o- 
piniją. *

Belgija talkininkams buvo 
visuomet geras agitacijos į- 
rankis prieš centrales vals
tybes. Bet, kaltindami Vo
kietiją už Belgijos neutrali
teto sulaužymą, talkininkai 
“užmiršta” apie savo darbus 
Graikijoje. Juk Graikija 
taip-pat yra neutralė šalis, o 
Anglija su Francija sukon- 
fiskavo jos laivyną, užėmė 
didelius plotus žemės ir ver
ste verčia kariaut prieš Vo
kietiją. - *

Visa nota apskritai yra 
smarkių frazų rinkinys, su
rašytas tuo tikslu, kad pa
teisinus talkininkus ir suve
rtus kaltę ant vokiečių. Vie
nok ji vis dėlto palieka spra
gą tolimesniems susirašinė
jimams.

Nota sako, kad talkinin
kai negali priimti Vokieti
jos pasiūlymo, kol ši nepri
žadės atitaisyt padarytas 
skriaudas ir neduos užtikri
nimo ateičiai.

Iš Washingtono praneša
ma, kad Vokietijos diploma
tai ketiną išpildyt ir šitą 
talkininkų reikalavimą., Vo
kietija apsiimsia’ 
lygWną^

Bet “bonds’ų” leidimu iž- neutfalitr 
dft j»inisteri8 „ prarys tik Ji reik’

liu buvo 8 puslapiu. Kiek 
tenai buvo visokiu klausimu V
išgvildenta, kiek žinių ir pa
mokinimo suteikta? Neap- 
skaitytum!

Draugai, pasirūpinkime, 
kad šie metai butų dar vai
singesnį. Darbininkų padė
jimas eina ne geryn, bet blo
gyn, todėl solidariau ir sma
rkiau jie turi kovoti už 
reikalus. Ir šviesties,

savo 
švie-

ancijos socialistų kon- 
gi xs priėmė milžiniška di
džiuma balsų (2911 prieš 
.130) rezoliuciją, kurioje rei
kalaujama, kad talkininkų 
valdžios atsakytų preziden
tui Wilsonui paskelbimu tai
kos sąlygų. Anglijos 'minis
ter! o Hendersono kalba, ku
rioje jis ragino kariaut Iki 
Vokietijos sutriuškinimo, 

-vadinasi, rado nedaug pri
tarėjų kongrese.

Deficitas 
biudžete.

mai Washingtone suka 
■, kaip čia padengus 
i Suv. Valstijų ižde, 
•us 662 milionus dole- 
-ės reikalams, pasiro- 
.d šalies išlaidos per

is įplaukas kokiais 400 
nų dolerių.

Iždo mimsteris (sekreto
rius) McAdoo siūlo parduot 
“bondsų” už 200 milionų do
lerių, t. y. užtraukt viduri
nę paskolą. Bet ta paskola 
turės but kada-nors atmokė
ta ir dar su procentais. Reiš
kia, tas būdas padengimo 
deficito biudžete (išlaidų ir 
pajamų sąmatoje), nepanai
kina bėdą, o tik nustumia ją 
toliaus.
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mokesčius

rių bus uždėta mokestis, dar

Tai ve kokiu dalyku neša 
šaliai militarizmas.

s Talkininkų 
[nota.

davė oficialį Atsakymą 

ma.

duot at- 
už jos 

b1 bet 
■pat 

padarytų ir talkininkai lin
kui -Graikijos. O taikos už
tikrinimui ateityje Vokieti
ja pasiūlysianti ganklavimo- 
si sumažinimą ir įsteigimą 
taikos Lygo$.

Jeigu Vokietija ištiesų 
taip pasielgs, tai talkininkai 
vargiai galės išsisukinėti il
giau. Gal but, kad Vokieti
ja po dabartinės talkininkų 
notos savo sąlygas paskelbs 
net viešai. Tuomet žmoniųAr 
opinija bus jos pusėje.

Smūgis 
Suv. Valstijoms.

Rusija atsisakė daryt pir- 
klybos kontraktą su Suv. 
Valstijoms.

Tai yra didėlis smūgis šios
rJ , , 1 ,rjr:' 1 nr-t  — •    

Apživailga

kvietimą suvažiavimai):

“Kadangi lietuvių, kaip ir 
visų šalių buržuazija, organi-

dymą, jungiasi į reakcinius

ir visos bendrai,

šiandien Europoj darbininkus 
vergi jon verčiant ‘ir Ameri-

Kadangi teikiamoji jų da
bar “vienybė” nieku kilų nė
ra, kaip lik įmone savo tiks
lams atsiekti - - priversti so-

į bloką susijungus klesų kovą 
užmiršti, ir bent tam tikrose 
ribose skelbti jų obalsius ar
ba bent nekrilikuoti jų veiki
mo ar siekiamų jų tikslų, ir

darbininku visuomenėj, 
kiai matoma, kad len

niui jų sumanytasis suvažia
vimas turįs, sulyg jų propozi-

lų organizacijų atstovų — 11 
klerik. orgariiz. 42 atst, 24 
atstovų nuo 8 jų rėmėjų — 
nacional-libcralų organizaci
jų, ir tik 18 atstovų nuo 6 so-

nizacijų. Ir iš to su važia vi-

kad klerikalyi su tautininkais, 
išvien eidami, kaip papras
ta’! jie išvien eina, neleis jo-

Kadangi tas suvažiavimas 
jų sumanymu bus aiškus po
litinis suvažiavimas, kuris tu
rįs sutverti bendrą “beparty-

rybą, o ji atstovausianti vi
sus lietuvius ir rupįsianlis y-

musų keliai ir šiame darbe 
griežtai ykiėiasi, nes mes, da
rbininkai, tik minių susipra
timu— klesų kovos keliu pa
sitikime laimėti ir todėl nei 
Vienai valandėlei negalime iš
sižadėti klesų kovos pamatų- 
ir darbininkų klesos uždavi
nių.

Kadangi nei nukentėjusių 
del karo šelpimo darbe nėra 
(tik atsiminkite Newarko, 
Bridgeporto ir kitų vietų Lie
tuvių Dienos nuotikius) ir ne
gali būti vienybes, nes buržu
azinės srovės, kaip klerika
lai taip ir tautininkai žiuri 
į tas nelaimingųjų" šelpimo 
draugijas pirmučiatįsia kaipo 
į įrankį savo kledos pozici
joms stiprinti — kaip ekono
minėj, taip politinėj i/kultu- 

šalies valdžiai ir kapitalis
tams.

Amerikos kapitalas dėjo 
daug vilties ant biznio su 
Rusija. Tūkstančiai agen
tų buvo išsiųsta į Rusiją iš
tirti ją ir užmegst biznio ry
šius. Amerikos spauda la
bai prielankiai kalbėjo apie 
Rusiją. O kadangi prie to 
Suv. Valstijos atvirai rėmė 
talkininkų pusę ir pristati
nėjo jiems amunicijos, tai 
vargiai kas ir galėjo abejot, 
kad Rusija dabar nesišalins 
nuo pirklybinės sutarties su 
šia šalim.

Vienok išėjo kitaip. Ru
sija atmetė Suv. Valstijų pa 
siūlymą. Šis dalykas labai 
atbildinęs Ameriką prie tal
kininku.

stato žeminančiais

o mes turime statyti darbini- 
v

ūkų klesos sus’išelpimo pa
matais.

apie vienybę

ii i ų srovių negali būti ir del-

bendram suvažiavime ir rei
kalaujamų nuomonių be'i su
gestijų išreiškime.
Rezoliucijoje, kaip matome, 

atmetama C. K. kvietimas. Tam 
mes pilnai pritariame. Bet su 
Piki. K. argumentavimu tai mes 
ne visame kame sutinkame.

Pasak P. K., “nei nukentėju
sių del karo šelpimo darbe nėra 
ir negali būti vienybės,” kadan
gi LlerikiflaiA ir tautininkai ki
taip žiuri į tą darbą, negu socia
listai. Skaitjdojai. veikiausia 

privatinės

sireiškė tik dar aštėiau : tuos, ku
rie nematą, kad ir šelpimo dar
be “nėra ir negali būti vadina- 

iviais politikos kūdikiais.”
Neveizint tečiaus tų ‘griežtų 

P. K-o ir minėtosios konferen
cijos užreiškimų, mes manome, 
kad tie draugai stambiai klysta.

tas argumentas, kad socialistai 
negalį veikti išvien su kitomis 
srovėmis šelpimo darbe dėlto, 
kad jos nori savo tikslams pa- 

ja už kitokias to darbo meto
das (budus). Jeigu šitas argu- 

štų, kad socialistams nevalia ei
ti į kooperacijas, į unijas arba 
kitokias organizaęijas, — bent 

šus. Nes jug buržuazinės sro- 

kos vežimėlį, ir jos siūlo jose 
taip-pat kitokius veikimo bu
dus, kaip/ socialistai. O betgi 
socialistai tų organizacijų pap
rastai nesišalina. Jie eina į jas, 

tačius jas dnt geresnių pamatų. 
Šalinimusi nuo jų socialistai 
padėtų buržuazinėms srovėms, 
o ne pakenktų.

Panašiai ir su šelpimo darbu, 
šalindamiesi nuo įstaigų, kurios 
užsiima šelpimu, sodialistai du
otų progoj savo priešams vary
ti jose tą politiką, kurią mes 
skaitome pragaištinga žmo
nėms. Ir tą žino ne tik socia
listai, bet ir klerikalai su tauti- 
ninkaiš. Todėl tai jie iki šiol ir 
dėjo visas 'pastangas, kad nepri- 
leidus prkf benuro darbo socia
listų ir jų pritarėjų. Ačiū jų pi
nklėms, sclcįalistai ir žymi dalis 
progresyvės visuomenės buvo 
priversta laikyti atskirą fondą.

Priversti jie buvo, sakome, to- 
dėk kąd

kals nedavė progrcsyvdi visuo
menei dalyvauti bendram dar
be žmoniškomis sąlygomis. Jei
gu los sąlygos butų buvusios 
duotos,' tai visuomenė, kuVi ei
na išvien su socialistais šelpimo 
darbe, butų apkarpius sparnus 
dešiniųjų politikai. Mažiausia, 
ko ji butų atsiekus, tai bent at- 

litiškų fondų (kurie dabar pas 
klerikalus ir tautininkus sulieti

Nuo pasidalinimo fondų pa
gal sroves laimėjo dešinieji (y- 
pač klerikalai), kurie savo tak
tika prie to»pasidalinimo prive- 

rbą, nuolatos kalbėdami apie 
vienybę. Bet jeigu jie vienybe 

tai reiškia, kad vienybė yra blo- 

ra ne vienybė, o veidmainingos 

pareiga yra parodyt šitas blogu
mas visuomenei. Bet to paro- 

cialista'i, ažuot kovoję su deši
niųjų pinklėmis, ardančiomis 
vienybę, patįs atmeta ją. Tuo 
bildu jie pastalo prieš visuome
nę vienybės ardytojais save, o 
klerikalus ir tautininkus išteisi
na. “Principialiu” vienybės pa
smerkimu socialistai duoda pro-

nui)

Piki. K. ir Brooklyno konfe- 
rendijos rezoliucijos, vadinasi, 
yra ne kas kita, kaip ‘ lošimas į 
ranka” klerikalams ir tautiniu- v
kams. Ir jas išnešė, girdi “ne 
politikos kūdikiai”:

Beitai dar ne viskas. Dar 
stambesne klaida, negu minėta- 
sai augščiaus argumentas, yra 
klausimo statymo būdas tose re
zoliucijose.

matksistiškas. Bczoliucijų au
toriai klausia savęs: ar yra gali
ma srovių vienybė šelpimo da- 
i4be? Ir atsako: ne. Išeina to
kiu budu, kad ta vienybe vra 
negalima visur ir visuomet, 
koliai gyvuoja klesiniai skirtu
mai tarpe buržuazijos ir proleta-

abstrakčiai,

itimus gali tik žmbnės, kuriems 
vra labai svetimas mokslinio so- * 

tavimas.
Įsivaizdinkite, kad dešinioji 

tautininkų dalis susilietų su kle
rikalais, ir nuo senosios “bepar- 
tyViškosios > partijos” paliktų 
daug-maž progresyvė srovė, ku- 

darbe išvien su socialistais, jei
gu pastarieji elgtųsi taip bešališ-

Fondc (kuriam ir dabar juk su
tinka ir socialistai ir nesocialls- 
tąi). Ar socialistai tuomet tu
rėtų sakyt: mes negalime vieny- 
ties su buržujais. Jeigu jie

Arba dar artymesnis pavyz
dys: sakysime, musų tautinin-

Brooklyno seimo... Ar socialis
tai butų tuomet turėję mest juos

Mums gal atsid<ys, kad tai vis 
sugalvoti pavyzdžiai, ir kad jie 
prieštarauja dabartinei tikreny
bei, Gerai — bet kas užtikrins, 
kad dabartine tikrenybė bus to
kia pati už melų-kitų, arba net 
už kelių mėnesių? O jeigu gy
venime gali įvykti tokių situaci
jų, kurios prieštara 
šči a u s pa skelbt a m j a m 
pui,
ne prjncipas; reiškia, jo ir nega
lima, kaipo tokio, piršt sąjun- 
giėčiams.

Visa ką sutraukus krūvon, re-

aug- 
princi- 

tal reiškia, jogei jisai yra

'pailarč klaidą, “papūosdamas” 
savo tėišingą atsakymą į C. K. 
kvietimą tais neva principialiais 
išvadžiojimais. Perdaug apžio
jo iį

T.

~ nepukando.

vatišką nuosavybę. Pagalios 
pasakė, kaip, girdi, mes galim'Korespondencijos

DORRISVILLE, ILL.

Gruodžio 16 d. vietinė rymo- 
katalikų susivienijimo kuopa 
surengė prakalbas. Kalbėtoju 
buvo žinomasai klerikalų pla
čiaburnis A. Backus. Vielos 
klerikalai prieš tas “striošnas” 
prakalbas trindami rankas gy
rėsi, kad dabar tai socialistams 
busią kaput — “mokslinčius” 
Backus sumuŠiąs juos į purvą. 
Jie neapsiriko. Tas, atsipra- 
šaut, kalbėtojas ištiesų moka 
purvinties. Tik jų nelaimei, vie
ton apipurvini socialistus jis su
purvino pačius klerikalus. Man 
regis nėra reikalo aiškint, ką ta
sai nepraustaburnis pliauškė: 
kurie skaito musų laikraščius 
tie jau spėjo atsižinoti apie jį. 
Paminėsiu tik tiek, kad dau
giausia pamazgų teko “Naujie
nų” redaktpriui, d. P. Grigai
čiui. Nemažiau jis niekino ir 
“Laisvės” bei “Keleivio” redak-

Tuo paši

noma, radosi ir tokių, kur plo
jo tam besarmačiui, bet ir lai ši
tą jie darė greičiau intekmėje 
sukeltų žemų jausmų -— besi

giu1..
Po 

leista
los neva prakalbos buvo 
paduoti klausimų. Bet ir 

ną klausimą jisai negalėjo bent 
kiek žmoniškiau atsakyti. Pa- 

vo šmeižtus.

Matoma, ir patįs katalikai pra
deda apkainuoti tokių kalbėto- 

kunigų, kam, girdi, jie perši 
žmonėms tokius besarmačius 
kurie t i h 
tuviems. Geras Katalikas

OLWEIN, IA.

Miestelis nedidelis 
7000 gyventojų. Lieti 
dasi apie 10 šeinynų ir tiek jau 
pavienių. Lietuvių gyvenimas 
apmiręs. Beje, motai atgal bu- 

apie
ran-

xmis dienomis ir jai ištarta am
žiną atilsį... Mat musų žmonės 
dar nesupranta organizacijų 
svarbos, jiems kur kas mieles
nis... alutis ir degtinė. -Liūdna 
ir pikta žiūrint į tokį ohveinic- 
čių apsnūdimą.

“Naujienos” ir “Keleivis.” A- 
pic kilus čia, taip sakant, “nei 
lapė neloja.”

Darbai tuo tarpu eina įmano
mai, lodei ir žmonelės nesigai- 

svai- 
Ruta.galams.

N. S. PITTSBURGH, PA.

šiomis dienomis pas mus at-

W. W. Unijos narys, ir^šuren- 
gė^pats sau prakalbas (atsispau
sdino plakatus ir nusisamdę 
“S. L.” svet.) gruodžio Tt) d. 
Ant pleką tų buvo pagarsinta, 
kad kalbėtojas pasakys, kaip 
darbininkai gali gauti $5.00 ir 
dauginus į dieną. Taigi atėjus 
paskirtai dienai žmonių prisi
rinko pilna svet. Visi su nekan
trumu laukia, kada tas p. Gele
žėlė pasakys apie gavimą tų 
penkių dol. į dieną. Pradedant 
prakalbą P. Geležėlė atsiprašy
damas publikos pasaite, jogei jis 
buvęs socialistų partijos nariu. 
Tas davė suprasti, kokia bus jo 
prakalba. Kalbėdamas jis visą' 
laiką agitavo už I. W. W. ir sa
kė, kad, girdi, niekas neišvaduos 
darbininkų iš po kapitalistų 
jungo, kaip įik I. W. W. Kapi
talistus perstatė taip baisiais, 
kaip tik galima įsivaizdinti. 
Kvietė darbininkus organizuo
tis. Girdi, organizacijos pagel- 
ba mes priversime kapitalistus, 
kad jie duotų mums netik ge
nesnes gj’vehimo sanlygas, bet 
jiąįmsime į savo rankas visą pri-

..

Sako, rdikia tik susiorganizuo
ti ir laikyties vienybėje tai kiek 
tik mes prašysime, tiek ji< 
mums duos ir tt. Galutinai da
lykų jis betgi neišrišo. Todėl 
po prakalbos buvo paduota 
klausimas. “Kuo bus genaus 
kada mes gausime daugiau nio 
kės ties, jeigu pragyvenimo reik* 
menis bus daug brangesni, ir 
kaip nuo to išsiliuosuoti?* 
Klausykitės, kokį jis davė atsa
kymą: “Kaip'greit susiorgani
zuosime visi, taip greit paimsi^ 
me visą kapitalistų nuosavybę į 
savo rankas, tada nieks nebus 
savininku produkcijos ir kainos 
nekils.” Geras atsakymas. Bet’ "N • '• 
kada paklausta, kaip p. Geležė
lė lokį surėdymą pavadins, kur 
valdys patįs žmonės, tai jis at
sako, I. W. W. ir sako, mums 
nereikia jokios valdžios, nes, 
girdi valdžia, tik žmones kvaili
na. O č'ia pat ant vietos vėl sako, 
kad mes išsirinksime savo val
džia. Matyt p. Geležėles nuo
monė nedaug skiriasi nuo so
cialistų (?) tik tas vardas jam 
netinka. Jis nori, ateities šilti 
dvma vadinti 1. W. W.. Vai

syki kandidatavęs į “Kovos” ad
ministratorius liko neišrinktas^. 
Nuo lo laiko, jo nuomone, so4 
cializmas negeras. Ant giįiio pa-\ 
sakėj kad visi socialistai <-Įsą inK( 
Ii turistai ir karių rengėjai, Lie
pė jų neklausyti, išniekina drau
gus P. Grigaitį, L. Prusefką ir 
čielą eilę kitų žnuių visuome
nės veikėjų. Prilygino j Uos do
lerini ui ‘ dievaičiui, o pats po 
prakalbos rinko aukų, bft kiek

nepasakė. Bandė ir 4ar ki
tą sykį susirengti prakalbas, 
bet nabagas taip prasikalto 
“S. L..” draugijai, kad įiei sve
taines jam nedavė anlrotis pra- 
kalboms. Vadindamas socialis
tus militaristais jis šakį, kad 
socialistų partijos konstitucijoj 
esą paragrafas apie prisirengi
mą prie kares. Tado 
laula prirodymo. Nabagas, sih 
ko-suko pasiėmęs kokią <:ai po- 
pierą ir nieko nepasakė... Dau
giau nedavė kalbėti publikai,

rodytų, nes jeigu neprirodyih 
liks viešu melagiu. Ban<ė su
pinti dalykus ir iškeikti iOcia*- 
listus, bet žmonės jau nešiau* 
sė to sorkininko pasakos. «

Redakcijos Atsoiį
V. J. Kupreliškifetts, 

ford, UI. — 
ksčiau prisiųstą žinutęt

Šventakupriui, Dorris v u prį.
— Išspausdinome anksčiin(jen. 
siųstą kito musų koresj 
to pranešimą.

Perkūno Kulkai, Ohve

CARRANZISTAI

RUSTILLA.

— pu U,.
Liaudies Dainininkui, 

rcncc, Mass. —- Kai ką aj 
ine. Tikimės, nerugosite 
šinėkite nuims dažniau. k' į o tetą

Tyro Dukteriai. — ‘ ųh Sįfc 
Balso” adresas: 229 N. 6t^s 
Philadelphia, Pa. — Žim' Įahni 
ūkininkų gyvenimo būtutę

sinelE čindo-
P. M. Chgo. žinutė n | 

ini. Nespausdinsime. _
Ten Buvęs, Racine, , 

Apie tas prakalbas jau m’ 
syta, antra — jūsų kor 
'dencija labai suvėlinta: 
užrašę neteisingą adresą 
nedėsime.

JUAREZ, Mexico, 
2. — CarranzOs 
nė sumušė Vilios bau 
prie Rustilia, 50 mylių 
kuine į vakarus nuo Ch 
huamiesto. Suimtieji) 
svėn villistai I:
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[CHICAQOS ŽINIOS Ponia C. Beit, 6316 Sheridan 
rd., reikalauja persiskyrimo. 
Sako, vyras grasinęs ją užmuš
ti revolveriu.

AKIES BRANGUMAS.

Ėiouds dienomis Chicago j at- 
sifeuyo labai indomi byla. Lodą 
^Topping (1120 N. Clark st.) ap
skundė Siegel-Copper’s kompa
niją. Ten bedirbdama ji neteko 
kairiosios akies. štai kų jinai 
papasakojo:

“An esu moteriškų galvos pa
rodų dirbėja. Pastaruoju laiku 
aš dirbau Siegel-Cooper‘s kom
panijai. Gaudavau $7 savaitėj.

“Toį kompanijoj aš išdirbau 
šešis menesius. Vieną gražią 
dieną aš šveičiau šepeliu skrybč^ 
lę. Mes šveitčme šimtus jų, y- 
pač vasaros indu. Bet tąsyk 
reikėjo atsitikti nelaimie i 
mano akį įkrito šiaudo krislas. 
Jis nubruože odą. Akis pradė
jo sopėti. Su kiekviena diena 
man darėsi blogiau. Galop, aš 
visai ndx'galejau dirbti bu
vau priversta apleisti savo užsi- 
ftniiiuj. Su kairiąja akim aš 
nieko nebegalėjau matyti.’'

Ji atsirėmė į suolą, jos balsas 
pradėjo drebėti. Valandėlei 
praslinkus, ji vėl pradėjo kalbe
li;

suprantamas dalykas, už dolerį 
ir velnias šoka. Kompanijos 
nusamdytasis daktaras tvirtina, 
kad mergina apjakusi visai ne 
del susiždidimo, bet nuo kokių 
tai misteriškų sifilio nuodų. Gir
di, nors tokiu atsitikimų įvyks
ta labai retai, vienok kai kada 
pasitaiko.

Pirm to ‘.fcstebukladario” me
rgina btiVo apžiūrinėjama ne 
vieno gydytojo, lėčiau niekas 
nepastebejo kokių lai nuodų.

Bet nėra ko stebėlies, juk šio
je “teisybes” šalyje reikalui a^~ 
jus, piniga'i protingą žmogų pa
daro bepročiu; na, o paskui iš 
bepročio padaro vėl protingu...

Mamie Hunczyk nori gauti 
persiskyrimą. Girdi, apsivedusi 
todėl, kad buvusi girta.

Policijos viršininkas Healey 
pašalino iš vietos policistą T. 
Gibbons. Pastarasis prigulėjo 
prie vagių šaikos.

Harold Modali, 1426 S. Uni
on avė., teisiamas už užmušimą 
George Floss, 1664 W. 15th. 
Kaltinamasis sako, kad jis tai 
padaręs norėdamas apsiginti.

Angelo Lorenzo, 1 metų, 2707 
\V. Chicago avė., įkrito į Viedrą, 
kur buvo karšias vanduo. Numi
rė.

f Didžiausias ir stipriausias ban= |
I. kas ant Bridgeport!) • |
H PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA fi

į CENTRAL MANUFACTRRING DISTRICT f
bank: i

<r>
X &
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MOKYTOJAI ORGANI
ZUOJASI.

Clara Matyasik, <8 metų, 2507 
Augusta, bejieškodama brolio^ 
pati prapuolė. Pblicija surado 
abu.

1112 West 35th St., netoli Morgan St., Chicago, III.
KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300,000.1)0.

TURTAS VIRŠINA DU MILIONU DOLERIŲ.

W I ■ Hm

BMK

Šis Bankas yra suorganizuotas turtin
giausių fabrikų savininkų, kurių išdir- 
byslėse dirba tūkstančiai lietuvių ir ki
tų tautų darbininkų. Prie šio Banko 
priguli Vice pirm. Armour and Co. ir 
daug kilų kompanijų.
Moka 3 procentą už padėtus pinigus. 
Daro paskolas, apsaugoja namus nuo 
ugnies. Siuntimas pinigų ir pardavi
mas laivakorčių. Taipgi iškolekluoja 
pinigus iš kitų bankų po visą Ameriką.

» * tu
T Bankus valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet; Subatomis iki 9 vai. vak.
X Kalbama Lietuviškai. $
® J. S. GZAIKAUSKIS ir K. E. IVINSKAS Lietuvių Skyriuje. m

Amenkonišks
- - - -— O o b I ri o
1825-1827 Bine Island Ave., Kampas Ixmniis ir 18-toit 

KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS 
8600,000.00

Valstybinis Bankas su dideliu kapitalu arti tusę namif 
Reguliariškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing Ilouse Associa
tion. Žinoma gvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir 
kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Pancdėlio, Ketverge ir Subatos vakarais iki 8:30 ▼. vak.

Kalbama lietuviškai ir lenkiškai.
Suvienytų Valstijų krasa čia 

laiko savo pinigus
JAS F. STEPINA, Prezidentas.

ADOLPH J. KRASA, Kasieriut.

Silpni,
Nerviški,

Ligoti

Nepa
siduo

kite!

“Aš m betekau akies! Kairią
ja akia aš nieko nematau. Da
ktarai sako, kad nebegalima iš- 
gydyti. Priegtam, aš bijau, kad | 
nepasidarytu kas blogo ir su an-* 
trąja akia. Kada atsitiko ta ne
laimė, kompanijos gydytojas sa
ke, kad tai niekis; girdi, tas greit 
praris, bet... nepraėjo.. .

Advokatas Frank T. McDer
mott), trumpai pakartojęs tą at
sitikimą, užbaigė savo kalbą 
Šiais žodžiais:

“Ėi byla yra svarbi, jeigu ne 
kuo kitu, tai tuo, kad ji parodo, 
kaip pigiai Illinois valstijoj yra 
kainuojama žmogaus akis. Jei
gu skundėja ir laimes bylą, jinai 
gali-gauti iš kompanijos tik $600 

ir tai geria tįsiame atsitikime.
“Meldžiamieji, ar jus inote 

tokį žmogų,' kuris sakytu, kad 
kairioji akis kaštuoja tik $600? 
Galop, ai* jus žinote tokią mer
giną, kuri parduotą savo akį už 
$600? Ar tai neužkenkia moters 
gražumui, nesudarko ją, nesu
griauna jos gyvenimą?

“Šis atsitikimas turėtu atverti
C

įstatymų tvėrėjams akis. Jie iš- 
tikrųjų turėtų užsimąstyti, ar 
galima taip pigiai apkainuoti 
žmogaus akį. $6,000, o ne $600, 
dar butų per maža i už sugadini
mą akies.”

Kuo ši byla užsibaigs šiuo 
tarpu sunku pasakyti. Vienok 
reikia pažymėti vieną ypač aky
vą dalyką. Kompanija nesus
toja prieš nieką, kad iššaukus iš 
to nesmagaus padėjimo. Na,

Pastaruoju laiku mokytojų 
tarpe apsireiškia nepaprastas 
judėjimas. Tą judėjimą, sup
rantamas daiktas, iššaukė pats 
gyvenimas. Loebo ir jam pana
šių ponų “kryžiuočių” žygiai pa
rode mokytojams, kad jie* yra 
nė daugiau, ne mažiau kaip lik 
paprastas žaislas Visokių politi
kierių rankose. Kad apsisaugo
jus ir tuo pačiu laiku apgynus 
mokyklas nuo nešvarios politi
kos, mokytojai ir pradėjo orga- 
nizUoties. Chicagos mokytojų 
federacija kas dieną stiprėja. 
Nuolatos v ra daromi susirinki- *■
mai, kur pienuojama įvairus 
budai apsigynimui nuo Loebo 
šaikos. Federacijos tikslas yra 
padaryti mokyklas liuosomis vi
sais atžvilgiais, kur niekas ne
galėtų užimti mokytojui bur
nos.

F. G. Sullivan, 615 E. 50111, 
areštuotas. Nedavė pačiai užlai
kymo.

Jasko Lemkowicb teisme su
žeidė. Anna Oskowich. Pastaro
ji pradėjusi nemylėti jo.

Michael We hern, graborius, 
užsimušė. Parkrito ant šaligat
vio.

Jame Williamson, 1355 Esi 
dale avė., laiškuose, rašytuose 
kaimynui, vadino jį “vyru.” tik
rasis vyras užsigavo ir paėmė 
“divorsą.”

Adolph Kamei, 3308 Bach 
avė., gavo “divorsą.” Pati davė 
jam “meiliškų miltelių,” nuo 
kurių pastarasis susirgo.

Frank Mix, džiovininkas, nu
žudė. Nušoko nuo šeštų lubų.

M
GERAS PELNAS

Tiems kur taupo pinigu^
Sausio mėnesio bėgiu 40,000 šio banko dep^ito- 
rių gaus savo regulerius pusmetinius procentus. 
Procentų suma, kuri bus depozitoriams išmo
kėta už pereitus šešis mėn. siekia $149,000.00 
$298,000.00 buvo išmokėta procentais šio banko 
depozitoriams per pereitus metus.

Nuo pat savo jsisteigimo, per 37 
metus, State Bank of Chicago be 
paliovos mokėjo procentus savo 
depozitoriams. Ir šiandie šis ban
kas yra vienas tvirčiausiųjų. I)e- 
pozitorių taupiuiai apsaugoti kapi
talu ir perviršiu $5,000,000.00.

SUBATOMIS Taupomasai Skyrius atdaras 
VAKARAIS nuo 6 iki 8 vai.

STATE BANK of CHICAGO
Vienintelis miesto bankas kame

\ lietuviškai kalba.

Didžioji Opera.
(A uditorium teatre).

šiandie, sausio 2, 8 vai. vak. 
“The Juggler of Notre Dame,” 
su Mule, Garden ir Mm. Dufra- 
įme, Jotirnel, Dūa, Sargeant, Ni
colay, Defrere.

Seredoj “Borneo ir Julia”
Ketverge “Hoffmano Pa

sakos”
Pėlnyčioj Francesca da

• • • Mūmini. >
Subatoj, 2 vai. po pietų, “Car

men-’; 8 vai. vakare ’’Aida”.

Kituose teatruose.
Blackstone, 60 E. 7th st.: “Kad 

aš bučiau karalius,” drama.
Cohan’s Grand, 119 N. Clark: 

“Hil-the-Trail Holliday.”
Garrick, 64 E. Randolph: 

“Robinson Crusoe Jr.”
Imperial, 2329 W. Madison: 

‘The Peddler.”
National, (>221 S. Halsted si.: 

“The Daughter *of Mother Ma
ch ree.”

Olympic, 165 N. Clark: “His
Bridal Night.” 7

Powers, 124 W. Randolph: 
“Bumerangas.”

Princess, 319 S. Clark: “Fix
ing Sister.”

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir« 
m as floras 15c, Balkonas 10c. 
UALSTED ir 32-ra GATVĖ.

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

/^da oisokivts reikalus, kaip kriminalifkuo- 
se taip ir civiliikuosc teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

1323 S. HALSTED ST.
Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. DEARBORN ST 
Room1111-13»nlty Bldg 
Tel. Central 4411

TAZRsKTD Pn*ybos OVLmIjJLV ir/Kalbi) 
Dieninė irMfVKVKI A V&ltarinel

Čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradine* 
ligi aukščiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AurŠL 
M/itematikos, Istorijos, Geografijos, Politic 
Ekonomijos, Knygvedystčs.Dailiaraščio, Lai
škų raSymo, Prekybos teisių ir tt» čia Kali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL If 
PREKYBOS KURSUS- VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halstod St..Cliicafo

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life hldgf., 
29 So. La Salle St., Chicago, Ill.

Tel. Central 6890-6391. Atdara; Utar- 
ninko, ketvergo ir subatos vakarais nuo 
0 iki 8 vai. vakare, po nameh’ti:
1566 MILWAUKEE AVE.. Chicago, III.

Tel. Humboldt 97. s £
j o«s» ovi

Br. W. YOSfflWZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAM 
turi skaudančias arba silpnas akis, mtKas 

galvos skaudčjimu, atsilankykite pas mane

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Av«.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*.
Nedaliomis nuo W ryto iki 1 po pietų.

jLįj j,
—:*

Musų Krautuvė dabar yra dvigubai padidinta ir t 
pripildyta visokių naujų tavorų, taip tai: laikro- Į 
dėlių, žiedų, deimentų, franiofonų, britvų, budi!- < 
ninku, perfurnų postkorčiu ir Lt. I
Mes užlaikome didžiausį knygyną Chiengoje, kur j 
galima gauti visokių knygų, kokios tiktai yra lietu- i 
viu kalboje. į
Pas mus pirkęs nesigailėsi, kainos visiems prieina Į 
mos. Nepamiršk adreso: (

Juozapas F. Sudrik ,
3343 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. Tel. Drover 8167

VYRA!!
Nepadarykite

Klaidos
Gal but jus ėmė

te vaistus arba gy-

jus, kurie neįstengi

dymo simptomų vietoje nuodug
naus pažinimo svarbiausios ligos.

Aš nealsidedu ant senos metodus 
pažinimo ligos, bar.škimo krutinės, 
palietimo pulso, žiūrėjimo į liežuvį 
ir t.t. Aš vartoju įvairius išradimus, 
mechaniškas ir elektriškas mašinas 
ir dargi X-Ray kuomet reikalinga. 
Aš nespėlioju, aš įsigilinu j patį ke
blumą.

Jeigu jus turite skausmus, pūlius 
gleivėje arba kraują šlapume, pūs
les uždegimą, sustojimą, arba kata
rą, užkrėtimą inkstų, jus nusistebė
site pasekmėmis mano vartojimo Tr 
specialiu gydymo budo. Jeigu jus 
esate silpnas, nulindęs, be vilties, 
turite silpną atmintį, stoką ambici-

žengimo sveikatos tiesų, jus negai
šuokite laiko įgijimui teisingo gy
dymo.

Mano molto: geriausias gydymas 
už prieinamas kainas. Neapsileisk 
nepasitaręs pirma su įminimi. Aš 
sutvarkiau mokesčio sistemą, kuri 
daleis kiekvienam žmogui pasinau
doti mano patarnavimu. Neleisk

šalinties, kadangi tas galima sutai
kyti jųsų parankuinui.

Ateikite tuojaus jei esate keblu- 
me padėjime.

tarimas —- visai dykai.
9 ryto iki 8 vakare.
9 iki 12 dieną.

R. LAYTON
St., arti Madison

Valandos:
Nedėldieniais:

DR. C.
14 So. Halsted
Sekantis prie Mid-City Bank Build
ing, Visas 2-ras augštas. Chicago.

VYRAMiandhn

Si.

yra diena ateiti j 
mano ofisą; ne
žiūrint kaip jus 
buvote gydytas k i 
ttj daktarų ir nc- 
įgijote pasekmių. 
Nenusiminkit. Aš 
turiu iš savo pra
eitų metų pasek
mingų ąraktikft 
išgydytų vyrų, k u 
rie* liuvo gydyti 
daugelio gydyto
jų be pasekmių. 
Aš imu mokesti 
tiktai už pasek
mingų gydymų : 
jus turite viską į- 
gyti ir nieko ne
prarasti. AŠ gy
dau visas ligas, 
ypatingai v y r ų, 

Kraujo ligas, Vyfuknip Varicocele, Striktura, 
silpnumus, Pūsles ir inkstų, Privatiškas ligas, 
naujai sus idėjos i arba ilgai užsistovėjusias,
kaip Puliavimų, gaišinimų ir tt., taigi, jeigu 
jus neturėsite pasekmių kitur, ateikite pasi
matyti su manim, arba jeigu jus atidėliosite, 
kaip sveikas žmogus, duokite man išaiškinti 
savo metodas ir pasekmes, kurias aš turėjau. 
Aš vartoju visas vėliausias pagerintas phila- 
cogen. vandenėtų gyduolę ir 914 . pagal reika
lavimą kiekvienos ligos. Tas nieko jums ne
kainuos pasitarti su manim, taigi neatidelio- 
kite. Atminkite, “jus mokate tiktai už pa
sekmes.” Leiskite man parodyti jums”.

DR. WHITNEY
So. State Street, kampas Congress 

Chicago, III.
Prieš Siegel Cooper and Co.

505

S Dr. A. L. Vuška S
Gydytojas ir Chirurgais 

M 1749 So. Halsted St, kampas

GERA NAUJIENA
PEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentaneių vyrų ir mo
terų negauna pagelbos. Ko
dėl? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinės kirmis

gos be jokių jiasekmių.
Tikim ženklu buvimo tokių 

parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkinės 
kirmėlės.

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus rinkini 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis,

si valgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgią, kaip 
silkės, svogūnu, uksuso, ir tt. 
dargi žavrjantis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpne 

jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, lakioji- 
mas juodulių prieš akis, užsi-

vi
dūriuose, širdies (legimas, 
skausmai viduriuose, žvimbi- 
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, murm.lenimo ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
kimas, nuovargiams sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka
ambicijos ir tt.

Jeigu jus esate kankinamas 
stučkfties kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinėjimu vaistų del jūsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkinės kir
mėlės į keletą Valandų, be jo 
kio jautimo bei sugaišimo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

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

DR. FIELD,
740 W. Madison gatvė, kampas 

Ifaksted Str., 2-ras augštas 
Chicago, II).

GALITE PASISKOLINTI PINIGŲ

Skoliname pinigų darbininkams, kurie ’ dirba 
Ir turi namų. Jeigu jums reikalingi pinigai, 
kreipkitės i mus. Patarnausime knosųžini*- 
kiausia.
Salite pasiskolinti nuo $5 iki $300.00. tN°ri« 
(ne patarnauti darbininkams, kurių prižade* 
jimai taip pat geri, kaip ir jų laidas.' Pinigu* 
ikoliname ant jųsų naminių baldų — forte
pijono, arklių, vežimų, apsidraudimo gyvas
ties ir t.t. nieko neimdami nuo jųsų.
Pinigus gausite tojeĄiat dienoje, kurioje krei- 
isltčs prie musų.
Viskų galima atlikti slaptai. Kokių pasirašy
mų nereikalaujam. JPeigu mažai uždirbai, ga
lite skolų mokėti , dalimis.
Pasiskolinę $15.00 mokėsite kas savaitę 50c. 
Pasiskolinę $50.00, mokėsite $1.50. Pasisko
linę $100.00, mokėsite $2.50. Biuras atidary
tas utarninkais, ketvergais ir subatomis iki 
R vai. vakaro. PanedČliais, seredomis ir pėc- 
nyČioinis, iki 6 v. vak.

LOCAL LOAN CO.
1647 S. Halsted St., kamp. 4 st. Chgo

BATAVIA, ILL.
(’ombinal ion Peči us, kuri names 

anglimis, medžiais ar gasu, yra pa
rankiausias pečius del virtuves, ku
ri. Jus galite pirkti. Mes turime dve
jopos rūšies — Peninsular ir Home. 
Ateikile ir pamalykit juos.
J. P. BARCKEEY and SON

jai. Arti Post Office.

Ar esate sILPNAS, 
NERVIŠKAS LR LIGO
TAS? Ar manote nusi
minti? NEPASIDUO
KITE. Mano PATARI
MAI ir PAMOKINIMAI 
DYKAI ir stropiai už 
tikinti. Jei patirsiu ne 
išgytloinumą jus ligos, 
taip jums ir pasakysiu, 
nes aš neapsiimu gy

APETITĄ, SKAUS-
S po VAUilO, šir

dies plakimą ir visus 
kitus vidurių keblu
mu. prašalinu greitai. 
VARICOCELE, (Susi- 
pynusios gyslos) su 
smarkiu traukimu ir 

ausimi, mano gydy
mas sulaiko tuojaus.
TUVIS šlap. kanalo ir

Esu BAIGĖS TAM TI 
KRA MOKSLĄ ir TU 
RIU LEIDIMĄ GYDYT 
JUS ir GYDAU VISUS 
LIGONIUS PATSAI.
Nuo ado fM d ^u0 
Kraujo ^"3 4 |<ral,jo

Kuomet kenčiat nuo YPA
TINGŲ kraujo ligų su puliayi- 
mais iš burnos, gerklės ar lie
žuvio, išbėrimo ant viso kūno, 
negaišuok pasitart su manim.

gvduolę. BE ĮĖJIMO į LIGON- 
BUTI, be GAIŠATIES galite

pergales blogiausias formas li
gų: VIDURIŲ stovį, APDENG-

OIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII^

mai ir plikinanti simp- 
omai tuoj sulijikomi.

mkPNT VYRAI - Ar nu 
stojot stiprumo, ar nusiminęs, 
silsti protu ir nervuojies. Jei 
taip, pamatyk mane tuoj 
PŪSLĖS ir inkstų ligos, nula- 
tinis šlapinimasis, skausmas nu 
garoj ir sirenose, misi stojimas 
šiam imi, viską išgydoma ma-
no gvdvmo sistema.
SKAl BULIAI, plyšiai, dūdos 
ir kitkas gydoiha be pjaustinio.

PASITARIMAS DYKAI
VALANDOS: 9ryto iki 8 vak.

DR. BURGESS, 422 S, Slate <t.
kasdien. Ncdčliom nuo 9 iki 2.

Sykai Patarimas Vyrams ir Moterims
't rumpam laikui Dr. BOSS suteiks patari

mą, examriiucija ir vieną g\d\iną dykai vi
siems sergantiems žmonėms, kurie priims šį 
gausų paaukavimą. 'Lie, kurie turį NERVŲ 
KEBLUMUS, VIDURIŲ IR KEPENŲ BET
VARKE. INKSTŲ. PŪSLĖS IR ŠLAPINIMO
SI LIGAS, KRAUJO BI/LVARKES, ŠIRDIES 
LIGAS, REUMATIZMĄ, ODOS LIGAS, VO
TIS ARBA ŽAIZDAS, CHRONIŠKAS LIGAS, 
SILPNUMUS ir kitus padėjimus reikalaujan
čius specialio gydymo, yra specialiai uzkvie- 
čiami alinti. Silpni, nerviški, sergą ir suirę 
vyrai yra sugrąžinami Į sveikatą Dr. Ross’o 
kuogeriausiu gydymu ir atydžiai pririnktu- 

_ ___ mis gyduolėmis. Serganti žmonės, nealidė- 
tuojaus eikite pxis Dr. Ross ir knlliekite su juo apie sa- 
Dr. Ross’o gydymo metodus, kaip juo vartotos laike jo

liok it c, bet
vo reikalą.
dvidešimts keturių metų praktikos buvo Įrankiais sugrąžinimo tū
kstančių žmonių Į sveikatą. Juk pas ūžt ik imą daktarą ir buk išgy
dytas. šimtai keliauja ilgas kmiones iš jvairiij Suvienytų Valstijų 
kraštų išsigydyti. Adresas jo toks:
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN GATVĖ, KAMI’AŠ MON

ROE, CHICAGO, ROOM 506 ir 507 CRLLLY BUILDING.
I AIMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

Ofiso valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. jm> pietų. Ne
dėliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. dieną; taipgi Pancdėlio, '<><• rė
dos, Pelnyčius ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

DR. C. H. HAIR
SPECIALISTAS

moterų. Dak 
valdiška tat 
ir patinimu

Gydo įvairias ligas vyrų Ir 
taras sako: Mano 17 metų 
nystė davė man patyrimų 
daugelio sunkių atsitikimų, kuriuos «unku 
buvo pergalėti kitiems specialistams. Nau
dojuos naujausiomis francuzišhomis, voki
škomis ir itališkomis metodoinls, o taipgi 
ir amerikoniškomis, kurias išmokau Šioje 
šalyje. ?4ano speciališkumas yra pasek* 
mingas gydyme užsisenėjuslų, chronišką, 
paslaptirigų ir privatikkų ligų, užnuodija
mo kraujo. Geras sutaisymaa vaistų del 
kraujo. Valo greitai kraujų. Prašalina 
viso kūno užsistovėjimus, jeigu ttirltė. 
Jeigu turite pilve. Šonuose, kryžiuje skau
smų. širdies mušimų, kojų ir rankų pra
kaitavimą, nemalonų kvapų — visa tai 
greitai prašalina. Mano pilno rinkinio 
Bakteriologijos Laboratorija ir X-Ilay epi- 
ndulini Roentgeno atras tikrų priežastį 
jųsų ligos. Egzaminavimas ir patarimas 
dykai, nežiūrint ar gydykitės, ar ne.

DR. C H. HAIR
Motor Bidg.

Paimk elevnterj. Kambarys 122.

So. State St., Kampas Monroe, 
alandns: nuo 9 ryto iki 8 vaka

re. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų.

J EI TAT PRISIDEKAR NORI SUTAUPYT PINIGUS?
PRIE NAMŲ STATYMO BENDROVĖS SPl LKO—•

LIETUVA
KURI LAIKO SAVO SUSIRINKIMUS

Kas Utarninką 8 vai. vak
D. ŽEMAIČIO SVET., Ant 18 gatvės ir Union Avenue. Chicago. 

Ši Bendrovė > ra geriausia ir Saugino-i? viela Įunigii laupymui. 
Klausimąjį,: Kodėl ji yra saugiausia vieta? t -
Atsakymas: l'erlai, kad ši draugi ja \ ra vedama pagal Illinois 

valstijos teises ir po priežiūra III \-alslijos valdžios. Ii xusininkai

a

todėl nėra nė vienai yp:dai ko bijolii ^ pradėti l;mp\ti pinigus, kur 
■ po kelis centus j s,;v;Hlę .sutaupysite kelis šių 
A 3 skyrius l inas skyrius 12 '.-e. 2 ras 25c;
X fesnių žinių meldžiame ateiti kas ularninką ant Bendrovės susi 
w rinkimo, 1750 S. Union Avė. šios Draugi jos nevienas narys šutau 
3 pino jau krūvą pinigų, bei kelios dešit uh Todėl mgaišink laik 
I pradėk mokėti tuojaus. 
ccmt ej- e .- v. nbm3ž>

50 c.
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Laiškų Deže
(ierb. — Meldižiu paaiškinti 

kiek apie šliubris ir krikštus. 
Musų trįs va ik ai eina mokyklon,

mes taipjau gyvename be baž
nyčios šti’ubo. Musu vaikai įra-

to kaikuriems tai labai į nosį 
lenda. — E. K-nč, Grand Ha-

mas N-nu num. (zr. Laiškų 
dėžėj”). Taippat galima pasa
kyt ir apie šliubus. šalies įsta
tymai reikalauja, kad norint su
eiti poro n gyventi, reikia, 1) 
gauti korte leidimas vesti 
(Mmarriage license”); 2) susi-

davimas gali but arba bažnyti-

nori, arba civilis, korte (court), 
kur sužiedavimo ceremoniją at
lieka teisėjas. (šviesesnieji 
žmones, kur kunigiškais zaba- 
bonais nebetiki, ir nenori bcrci- 
kalo išmesti keliolikos ar ir ke
lių dešimčių dolerių kunigui ant 
Snapso, paprastai ima civilį su-

draudžia gyventi poroj be jokio 
susrižiedavimo.

KLAIDOS ATITAISYMAS.

Naujienų nr. «hw 
<ne mano atsakyme 
“Draugo” Poškai ir (

a
Draugo” 28 numeryje” 

ftireUj būti 228 numeryje

Pranešimai
(PASARGA.—Draugijų praneiimni akelblame 
to nšmokesties. Pranešimai betgi tari bat 
priduodami ii vakaro, laiškelio arba telefonu. 
Priduoti tų pačių dienų, kada spausdinamas 
ilenraitis, nebegali but Įdėti. "Naujienų”

ROSELAND.
\a-

sausio

Ihis renkama

akyti.

J. M. Račkonis

ATYDAI
Lietuviu Socialistų Jaunuoine-

skyriaus narių.

nejt
repeticija

kurie dn norite prtsira 
malonėki te atsilankyti.

us paskirstys ir

gene Mironko. J. Kl.

Pajieškau savo kaimynų, Vilniaus 
gub., Trakų pav., Merkines parapi
jos, Gudakiemio kaimo. Meldžiu at
siliepti šiuo adresu:

Vincentas žalnerauskas, 
1018 N. Ashland Ave., Chicago, Ill.

Pajieškau savo brolio Jono Kas
paravičiaus, Kauno g 
vieto,

Raseinių pa- 
Eržvilkos par., Bačių kaimo, 
laikas kai nesimatėm. Malo- 
aįsišaukti šiuomi adresu.
Povilas Levertavičia, 

2025 Canalport avė., Chicago, Ill.
nėkite

Reikalavimai
REIKALINGAS — chauffer prie 

lengvo prisiuntinio truck’o. -y— Ge
ra proga del ateities. Atsišaukite lai
šku į “Naujienas”, pažymėdami N 9.

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

2 mechanikų
12 prie karų taisymo 

t mūrininko
3 mechanikų

a-

1 prie automobilių taisymo
2 prie Gordon fyderio
4 prie stiklo dirbimo
40 prie karų taisymo.
Taipjau daugelio darbininkų ne 

matninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

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

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

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, III.

REIKALAUJAMA patyrusių mo
terų operatorių, prie suknių ir an- 

lj). Darbas nuolato- 
Ateikite prisirengę jms.

skudurus.
inaisy 

tuojaus

Chicago, III.

REIKALINGA mergina ar moteris 
prie/namų darbo — gaspadinė. At

Oakley Ave. Chicago.

žiūrėjimui vakarais boilerio. Kam
bariai, šiluma, gazas — už patarna
vimų. Tų darbų gali atlikti vaka
rais, neišlikdamas nuo darbo. Atsi
šaukite į janitorių — 219 Wisconsin

eikite tuojaus.
imlų plovėjas.

$9 į savaitę. At-

REIKALAUJAME patyrusių išve
žiotųjų prie bonkų alaus*. Atsišau
kite tuojaus utarninkę ir sęredoj 
tarp 11 ii* 12 prieš pietus.

North American Brewery Co., 
2336 Cooper St., Chicago.

jaunas vaikinas

ga
Ofisų. Tu i*i

Pardavimui

PIRK SAU visas Plumbavoji- 
mui reikmenis tiesiai už “who- 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. f

LEVINTHAL PLUMBING f
SUPPLY CO., i

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

PARDUODU 4 kambarių rakan
dus, labai pigiai. Norintieji pirkti 
kreipkitės šiuo adresu 
2538 Emerald Ave, 
užpakaliniai ruimai,

PROGA KIEKVIENAM.
Nes kiekvienas gali degtinę ar
ba arielką padaryti namie už 
pusę kainos, kokios tik nori. 
Nereikia jokių įrankių negi pa
tyrimo4: į dvi minutes gali pa
daryti kvortų skanaus ir svei
ko gėrimo, bite tik žinosi mede- 
gą. Rašydami laišką indėkite 
už 2 centu štampą, o mes ap
rašysime visas paslaptis.

K. ZIRLES, ‘ 
4255 S. Richmond, Chicago, Hl.

$10 INDŠJIMAS DANTIES .. $4.00
LAIKE GRUODŽIO MĖNESIO 

$10 viršūnės .............................. $3.00 iki $4.00
Bridge work .............................. $3.00 iki $4.5C

Specialitdaa Dantų Traukimo

Ištraukiau 16 dan
tų prie Bostono 
Dentistų visai bo 
skausmo ir augštal 
juos rekomenduo- 

/ ju — H. D. Wa
terman, krautuvė, 
<520 Evanston uv.

BOSTON DENTISTS
135 Stato St., Kampas Adams. 

Virš Peacock’s, prieš “The Fair" krautuvu

Chicago.

APLEISDAMAS ( hįcagų, pigiai 
parduodu rakandus. Kam yra reika
lingi, prašau atsišauk! i iki sausio 15 
d. 1916 m. ant Bridg iporto.
3215 Limo Str., Chicago, III.

5Y5TED

Telephone Drover 9693

Dr.lA. BOTH

PARSIDUODA rakandai del 4 
kambarių. Jeigu kas greitu laiku 
pirksite, parduosiu už labai pigių 
kainų. Pardavimo priežastis—aplei
džiu Chicagų. Savininkų rasite na
mie bile kada. B. Gražys, 
10159 Michigan Ave., Roseland, III.

PARSIDUODA galiūnas, So. Eng
lewood. Biznis per daug metų ge
rai išdirbtas; vieta apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Didžiuma bi
znio daroma su pakeleiviais (auto
mobiliuos važinėtojais), 

gero biznio ir pigiai, 
šiuo adresu:
8530 Vincennes Ave.,

Norintis 
atsišaukite

Cbicago.

TURUI paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $32, valgo
mojo kambario stalų ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

$550 pianų — už $110. — $225 vic
trola ir rekordai už $50.

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

Chicago, Ill.

PARSIDUODA mėsos inarketas 25 
m. išdirbta vieta. Daroma didele a- 
pyvarta — apielinkė mainosi lietu
viais. Priversti parduoti šį man
ketų už $275 tiktai. Parduodama 
tik už “cash” — nėra knygučių. Ne
kalbu lietuviškai, todėl parduodu. 
708 W. 18 St., Chicago, III.

Telephone Canal 515

PARSIDUODA bučernė ir groscr- 
nė lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
toj. Biznis gerai išdirbtas. Parda
vimo priežastis—savininko nesvei
kata. Del platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo adresu:
4614 S. Paulina St., Chicago, Ill.

GERA PROGA GERAM KRIAUČIŲ!
Parsiduoda greitai ir pigiai labai 

geroj vietoj kriaučių šapų su visais 
i n taisymais. Randa pigi. Randasi 
prie Halsted ir 18-tos gatvių. Atsi
šaukite: A. J. Tupikaitis, *-
1936 So. Halsted St., Chicago, HI.

Telephone Canal 837

GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus. 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianų su 25 m. gvarantija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenate. Viskas vartota vos 9 
savaites. Parsiduos taipgi po vie
nų. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kcdzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

TURIU parduoti netrukus 5 kam
barių vėliausios stailės rakandus: 
puikus seklyčios setas, valgomoj*, 
miegamojo kambarių, skaityklos ka
mbarių, aksominius divonus, paveik
slus ir t.t. Parduosiu už bile teisingų 
paaukavimų. Taipgi $490 Wagner 
piano, 10 metų gvarantuotas, $115 ir 
200 phonograph su rekordais $55. 
Viskas vartota 9 savaites. 1015 N. 
California avė. 1-mas įlotas. Chicago

KUOMET Jus norite pirk
ti arba paaštrinti skustuvą 
(britvą), eikite arba rašyki-

201 N. Clark Str., Chicago, 
Arti Lake St.F KIUIULAI JAMA prie namu sta

tymo darbininku prie Reese ir Hoo-

U

rų dirbti j scrap iron yardų. Taipgi 
2 patyrusių geležų vežiotųjų, 1 ge
ležų karpytojo.

dos, arba tik vakarais subatoms ir 
nedėlioms. Atsišaukite šiuo adr.: 
M. T., 3116 Auburn avė., Chicago, Ill

t.
> (pilvo.

apsireiški
nuo 

fi g' 

K | ial.
sotu a j išdirbėjo labui pug.

‘sip stebėtinai pasekmingu 
limo irilro ir iirnu, ffer- 
kaudėjir. 
įima

dutfilio, golroa 
nustojirno apetito, 
, pct., ed.. Šutai- 

rijusio

"TAS 15 formules*
; suteikto išmintin

gu j-.gypto zokeninku,

Pajieškojimai

PMN-EXPELLERiO-
seno ir ištikimo dritigo šeimy
nos, naudojamo visam** pasau
lyje per pusę šimtmečio—2o<>. 
už bonkutę visoje aptiek one, 
arba galite užsisakyti tiesiai 15
F. A D. RICHTER & CO.

14—80 Washington StrMt, Naw fort □3

PAJIEŠKAU DARBO bučernėj. 
Noriu susipažint su tuo darbu. Pa
dirbčiau kokį mėnesį dykai. Jeigu 
kas turėtų progos išmokyt— mel
džiu atsišaukti Šiuo adresu:

Ch. G. (Tel. Yards 975). 
3159 Emerald Ave., Chisago.

PAJIEŠKAU DARBO prie paveik
slų piešimo. Turiu gerų praktikų ta
me darbe. Kam reikalinga prie pie
šimo darbininkas, malonėkite atsi
šaukti sekančiu adresu:

Kazimieras Garbukas,
’ Bank Str., Waterbury, Conn.

REIKALINGAS dreiveris prie iš 
vežiojimo duonos, kuris kalbėtų lie
tuviškai, lenkiškai ir angliškai. Iš
dirbtas kelias. Geras darbas. Mo
kame 20 procentų. Tuojaus atsi
šaukite 
1217

K. J. Fillipovich
Real Estate Insurance 

ir Paskolos

ith avė., Chicago Heights, Ill

REIKALAUJAMA cig irų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reik liaujama ci
garų pardavėjų. Ats 

“VIELKA PO 
1419 W. Division St

k . .............. ....... .. 1 ■■....... '■"■y”.. .

REIKALAUJAMA patyrusių langų 
plovėjų. Atsišaukite šiuomi adresu: 

62 W. Washington St., Room 2,

Apsaugoja nuo ugnies namus, 
biznius ir rakandus geriausio
se kompanijose, taipgi kas no
rite pigiai pirkti namų ar lotų, 
kreipkitės po nurodytu aid pa

Chicago.

EXTRA
REIKALINGAS energiškas vaiki

nas, kuris užimtų distrikto agentū
rų platinimo “Naujienų”. Malonėki
te tuojaus kreipties: ‘‘Naujienos”,— 
Klauskite Petrausko.

REIKALAUJAMA darbininkų j 
^•rap Iron Vardų, $2.50 i diena. 
2931 Carroll III

genų, taipgi kurie turėjo Ran
koje insurance. Atsišaukite pas

FILLIPOVICH
3346 South Halsted St, Chicago 
Offiso Valandos: nuo 4 popiet 
iki 9 vakare. Tel. Drover 9465. 
Namu telefonas Beverly 3036

m
WALTER F. SOMMERS 

ADVOKATAS
RECTOR BUILDING

7t W. Monroe St., Room 1307. jį 
Chicago, Ill.

Phone* Central 6107 ir 6108 &

si lb

The -J
< Besi /.

t;ARSI SANTOS KAVA. ft JkOTMI 
Visur parduodama ])o 28c ir I 
po 30c........................... B V V

v

SVIESTAS

Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprėdalų

Musų sistemų ir ypatil- 
kns mokinimas padarys 
jus žinovu u trumpų lai
ką.

Mes turimo didžiausius 
ir geriausius kirpimo— 
designing ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksime 
praktišką patyrimų kuo
met ji|s mokysitės.

Elektra varomos mari
nos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate uilkviečiami 
aplankyti ir pamatyti 
musų mokyklų bile lai

ku — dienų ir vakarais ir gauti specialilkal 
pigių kaina laike* šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jųsų mierų — bile 
stailės arba dydžio, 11 bii® madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KASNICKA, principais.

118 N. La Salle Kt. Kambarya 416-417 
Prieš City Hali

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriikų, Vaikų 

ir visų chroniškų ligų.
Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedeliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted SI. arti 34 SI. Chicago

s
Telephone Humboldt 1278

M. SAHUD M. D.
Seffhs Rusas Gydytoja* Ir Chirurgai!.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1570 Milwaukee Ave., 

Kampas North Ave., Kambarys 206. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto;

1 :B0 iki 8 ir 7:30 iki 0 vakare.

Geriausios 
jmetonos, ge
resnis, negu 
eur jus ga
lt gauti ..

41c
RYŽIAI

Geriausios 
rųšies, 10c ve P L 
■tčs, parsi- Ji „Į" 
duoda ui.

COCOA
Geriausia « « 

Jankes, suly- 1 A A 
rink bu bent į ltu 
tokia, % 8V

ARBATA
Priimniau-

įla, Gvaran- 
tuota, vertės 
Oc pars iduo 

ia po....
40c

WEST SIDE
1878 Milwaukee Av.
2054 Milwaukee Av.
1045 Milwaukee Av.
1510 W. Madison St
2880 W. Madison St

1644 W. Chicago Av.
1836 Blue Island Av.
2612 W. North Av.
1217 S. Halsted St
L882 S. Halated St
1818 W. 12th St

8102 W. 22nd St

SOUTH 8ID»
8032 Wentworth 
8427 S. Halsted 
4729 8. Ashland

NORTH HIDB 
4M W. division 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Aw 
2244 Lincoln Av. 
2418 N. Clark
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Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
I

f.....r...

Dr. Ramser
AKIŲ 8PECIALI8TAN

Prirenka visiems tinkamus akiniu*, egzami
nuoja ir patarimui* duoda lykai.
786-88 Milwaukee Ave., nrtl Chicago Ave. 2-ro« 
lubos. VALANDOS' Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 0 išryto iki 2 po pietų.

Tel. Haymarket 2484.

v CTJMWCTPa KORESPONDENCIJINI8 SKYRIUS.— Kiekvienas gali išmokti 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iš lekcijų scrtahytų 
ypač tam tikslui. Sis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos fam- 
kyties j mokykla ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, sinn- 
čiame gražiai iliustruota, su daugeliu paaiškinimų KATAIXXJA 
DYKAI. Rašyk laiškų tuojaus ; indėk dvi markes prisiuntimui 
KATALOGO.

IKLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali priimti j rmwrų aw- 
Kyktų ypatiškai, turime dienines ir vakarines k lesąs. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. KJesose irgi turi
me atskirų kursų, sutaisytų musų pačių del pradžiantokalš* 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau auprantantiem* 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
*Dvi mokyklos: 731 W. 18th SL, ir 1741 W. 47th SL

Laiškus adresuokite American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicago, ML.

Attierlcsa School 
oi Lungusges

Mokyki*

DYKAI
CMMAOe <LLMOIi

MUZIKOS STUDIJA.
Mokinama 

Snuiikos — Piano — Maudalinos 
E. MIRONKO 

859 N. Robey Str.
Kainos vidutinės. Skolinama inst
rumentai.

Vyrišky Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicago. Ill

I
 Amerikos Lietuvių Mokykla |

Mokina Anglų kalbos g
” Lietuvių kalbos

” Aritmetikos

” Knygvcdystės O

” Stenografijos g

” Typewriting

” Pirklybos teisių 0

” Abelnos historijos g

” Suv. Valst. historijos

” Geografijos Q

” Pįjįetystės g

m ” Politines ekonomijos

Dailarašystės ' Q

Mokinimo Valandos: bs

Nuo 8 ryte iki 5 vai. po piety. 
Vakare nuo 7:30 iki 9:30 9

3360 Emerald Ave. Chicago. 2

IŠMOK BARBERYSTES 
AMATĄ.

Viskas sulig naujausia mada. 
Mokestis $25. Inrankiai duo
dami. Algos mokamos. 
TRI-CITY BARBER COLLEGE 
819 S. State St ir

606 W« Madison st.
CHICAGO, ILL.

MOKYKIS SUIT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba apredahis. Diplonfas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dieną arba vakarais 
del jūsų parankamo. Už $10 
išmokiname jus siut visokius 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

2336 W. Madison g. Western av, 
1850 Wells gatve.

SARA PATEK, MOKYTOJA.,

TEARL QUEEN”

CONCERTINOS4’1

Padarytos Suvienytose Valstijose yra gerinu
sios, netik tone, bet ir Jų įdirbime. 
Atsišaukite | musų krautuves: 

1’hone Yards 1557
Reikalaujantiems katologų duodame (Sykai.

SEOIKS and VITfiK C0
4663 Gross Ave. arba 
769 Milwaukee Ave CHICAGO, ILL.

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoze Ir Gydymo 
Speciališka medicina muo 

užnuodijamo kraujo
Wandeneta niedega slaptam Ilgom

2059 W. MADISON ST., kampas 
Hoy no Ave., Virš aptiekon

Valandos: 7—9 vak. nedėld. 10—12.

Or. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 metai.
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan SL, kertė 32 st. 
Chicago, Hl. 

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyrišky ir Vaiky 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 687
:.wj

DR. M. HERZMAN |
y 3C
2 - IŠ RUSIJOS I 
X Gerai lietuviams šinomas per 16 me- A 
Q tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 

ir akušeris. A
y Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- T 
A rų, moterų ir vaikų, pagal’ naujausias V 
X metodas X-ray ir kitokius elektros T 
A prietaisus. V
•g Ofisas ir labaratorija, 1025 W. 18th » 
fe netoli Fisk St. 
U Valandos: Nuo 10—12 pietų; ir 6—8 X 
•r vakarais. Telephone Canal 8110. p

Gyvenimas: 8412 S. Halsted Street. Q 
Q Valandos: 8—9 ryte, tiktai. X

I
Tel. Drover 7042 j 

Dr. C. X VezeDs
LIETUI V U. fiUmSTA

Whmdofii: mio f? ryto fili P 
Nedčlioinia pagal sutarimų.

4712 Ashland Aw«
arti ^7-tos; ffi’atvM

JJ.EPSTE8B
GmiOJfiSirCIil^ORGAS

•į

S p e c lalSsias moteriškų^ 
vyriškai ir vaikei Sagų

Ofisas ir Gyvenimas:
3G00 S. Halsted St., kamp 36 st
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—8 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974
4h “ ’H“,9 4i* ® ■* ° ♦ 4V *

AKIŲ 8PECIALWTAR
Akin DYKAI

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare; nedėlio
tais nuo 10 iki 12 dienų.

4649 G. ASHLAND AVĖ., kampos <7 Mt.

Telephone Yards 5032

Dr.M.Stupnickl 
3109 So. Morgan St, Chicago. 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

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

CARR BROS. WRECKING CO.
$ 3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

IDieninė ir Vakarinė!
. “AUŠROS” MOKYKLA !

3001 So. Halsted Street, Chicago, III. 1
Utarninkę, Sausio 2-rą dieną, 7:30 vai. vak. prasidės regulia- { 

Iriškai ‘‘AUŠROS” vakarine Mokykla Anglų kalbos ir Aritmetikos, X 
o nuo nedėldienio , 7 Sausio prasidės mokinimas braižymo. A 

MOKYTOJAI: 1) Anglų kalbos —• ilgus metus mokytojavęs I 
valdiškose mokyklrt.se žmogus su geru patyrimu ir labai atsidavęs £ 
savo darbui (Algų jam apmokės miestas).

2) Aritmetikos ir Braižymo mokys senas ^Aušros” mokytojas A 
V. Miszeika.

MOKINIMAS: 1) Anglų kalbos bus Utarninkais, Serędomis ir ■ 
Pėtnyčiomis nuo 7:30 iki 9:30 vai. vak. Užmokės 50c mėnesyje.

2) Aritmetikos — Pagedėliais, ir Ketvergais nuo 7 iki 10 vai.; A 
a mokestis $1.50 į mėnesį. X"
įg 3) Braižymo ■— Nedėldieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po piet. ■ 
4, Mokestis $1.00 į mėnesį. *" X
I» Dieninėje Mokykloje kiekvienas už mažo atlyginimą gali n>o- £
| kinties: anglų kalbos, matematikos, pilietybės ir tt. abelnai — ko J 
. panorės, to galės mokinties.

| Mokinimo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 5:15 po pietų. ■

J Vedėjas Diminės Mokyklos — žmogus su dideliu patyrimu sa- *

i vo amate ir dar didesniu atsidavimu savo darbui. ‘ ■»
Ateikite ir ištirkite patįs. Priimame visados. Tį “AUŠROS” APŠVIETUS KOMISIJA. ■

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS AFTIEKORIUS ANT BRIDGEPORT© 
VYTiĄMS IR Hl ) /YUCJII IMS

Akiniai aukso rėmuose nuo 28.00 ir ao- 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo 21.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais jvairlų ligų, kuria gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždykų, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gai
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s sil
psta, netęsk ilgiau, o jieŠkok pagelboe 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždykų. Atmink kad mes kal
nam gvarantuojam akinius ir kienkia- 
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas,
& , Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AŠ buvau ap- 
Wz*tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. AŠ duodu patarimus DYKAI. Galiu 
m padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
V draugas žmonių S. M. MESIROFF, 3149 80. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

MESIROFF,

t TfiMYKIT MANO UžRASA*
$ WO1 SOUTJ 1 AHHU-yVND A.VB
M pnH 18-tos gatves Ant Platt’s Aptiekos 2-ras aiigihMi, 
A Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va. Nedeliomis nuo 9 nito iki 12 dieniu 
¥ Tel. CiiiihI 5335.

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių 
Jeigu Tau skauda akys, 

skaitant raidės susibėga į krūvą, »«m»
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių, 
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart tw 

.reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo aįds specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- 

Vailelcius pai ;i|»ijoje. Sbkbi sIHuoh sulig Jv'-U ukuj ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA.

DAKTARAS
Specialistas Iš

WISSIG.
seno krajaus

Gydo vtias ligM vyrų ir moterų 
Nežiūrint kaip užfliaenėjusioa ir neišgydomos yriu

Speciališka! gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, utnuodijlmii krayje, m, 
ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimu, garMHte 
skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite Ala Ik 
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir MkHK 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. _

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro. Nedėliomfo M U
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gafe, virtoj Banko*. TeL CmmJ fM*

mokyklrt.se



