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Rusai laimųjį) prie Min 
taujos

DAR APIE RASPUTINO 
MIRTĮ.

800 vokiečių suimta nelaisvėn prie 
ežero Babit

Vokiečiai paėmė miestą Fokša 
ni, Rumunijoj

4,000 rusų paimta nelaisvėn
RUSAI LAIMĖJO ŠA IU- 

11 ĖJĘ.
GRAIKAI MIRŠTA BADU 

DELEI GRAIKIJOS 
BLOKADOS.

PETROGRADAS, sausio 
9. — Aplaikyta daugiau ži
nių ir pasakų apie pagarsė
jusio minyko Rasputino mi
rtį. Paskutinių dienų pasa
kos apie jo mirtį yra šito
kios. Rasputin tapo iššauk
tas teltfonu į kunigaikščio 
Yusupovo rumus. Nuvažia>- 
vęs ten jisai rado daugiau 
žmonių. Pradėta kalba. Sta
igu vienas svečių pakilo ir 
padavė Rasputinui revolve
rį sakydamas: “Nušišauk.” 
Rasputin atgręžė revolverį 
į padavėją. Tuomet kiti ėmė 
šaudyti ir nušovė ant vietos. 
Paskui Rasputino lavonas 
buvo įmestas Nevon. Užmu
šėjų neareštuojama, nors 
jie yra žinomi. Vienam už
mušėjų dagi pavelyta išva-

SAUSIEJI LAIMĖJO DI
DELĘ PERGALĘ.

WASHINGTONAS, sau
sio 9. — Augščiausias Suv. 
Valstjių teismas išnešė nuo- 
spresdį, kuriuo pripažįsta
ma esant konstitucionišku 
Webb-Kenyon bilius, drau
džiantis įgabenti svaiginan
čius gėrimus iš taip vadina
mų “slapiųjų” valstijų į “sa
usąsias,” t.y. tokias, kur 
svaiginančių gėrimų gami
nimas ir pardavinėjimas y- 
ra uždraustas.

Teismas be to pripažino 
konstitucioniška ir pataisą 
prie Virginijos valstijos pro- 
hibicijos įstatymo. Pataisa 
ta uždraudžia; į Virginią 
įgabenti svaiginančius gėri
mus ne tik pardavimo tiks
lu, bet ir privatiškam suva
rtojimui to, kas nori įvežti 
juos. Virginia tokiu budu 
lieka pilnai sausa valstija.

.. FARMERIAI PRIEŠINGI
“INJUNCTION’AMS.”

SPOKANE, Wash., sausio 9.

farmeriai yra priešingi teismų 
“injunetionams”, kuriais fabri
kantai teismo pagelba uždrau
džia darbininkams pikietuoti. 
Savo priešingumą tokioms ka
pitalo priemonėms kovai prieš 
darbininkus parodė farmeriai 
Fermers Educational and Co
operative Union of Washington 
konvencijoj išnešdami tam tik-

rodoma, kad “inj unction ų” var-

darbininkus yra laužymas Nc- 
prigulmybes Dcklcracijoj pas
kelbtų teisių.

DARBININKU PROTESTAS
PRIEŠ AREŠTUS.

CLEVELAND, Ohio, sarsio 9.

viinolderiuc

sur, gina 'išsijuosus kompanijos

sa ii-
mušius šiaurinėje R u
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WASHINGTONAS, 
šio 9. — Graikijos “šventa-

BLOGOS GYVENIMO SĄ
LYGOS VIENŲ ATSILIE

karus nuo Rygos
mu-

De

■>

komis plačiame fronte

., sau- 
teismo 

ėjas Crouch kalbėdamas

užėmė sausio 5 diena.

Be VOKIEČIU TRAN-

, sausio

neša, jog vakariniame (t.y. 
[tusijos) fronte, šiaurėj nuo 
pelkių Tirui, rusai paėmė
kaima. Po smarkaus susi- c.

rėmimo rusai taipjau užval-

rėj nuo kaimo Kaluzeni, ir 
{lietuose nuo ežero Babit ke
letas vokiečių kareivių pate
ko j rusų rankas; čia taip
gi užgriebta keletas kulko
svaidžių, tranšėjų, jnortirų

Nuo subatos iki vakar di
enos Babit ežero apielinkės 
miškuose suimta 800 vokie
čių nelaisvėn ir atimta iš jų 
16 kanuoliu.

NAUJA VOKIEČIŲ PER 
GALe RUMUNIJOJ.

BERLINAS, sausio 4. — 
Vokiečiai išmetė rusus ir 
rumunus iš stipriai įrengtų 
pozicijų gana ilgam fronte,

bus Rumunijos miestais Fo- 
kšani puolė ir arti 4,00C ru
sų ir rumunų suimta nelais
vėn.

MEXIKOS VALDŽIA BA
UDŽIA MIRTIMI VIL

EL PAS, sausio 9. — Car
ranzos kariuoemnė išvijo 
villistus iš Jimnez, Santa

savo šalininkais bėga į Du
rango valstiją. Villa buk 
užėmęs D u rango, iš kur Ca- 
rranzos garnizonas išbėgęs. 
Carranzos spėkos suėmė ne
laisvėn daug villistų. Apie 
500 suimtųjų jau nubausta 
mirtimi.

badu marina Graikijos

ganizacijų kreipėsi į

šydami jų užtarimo, nes tal
kininkai vis dar nenuima 
blokados.

4,000 ŽMONIŲ LAUKIA 
DžIABŲ Iš NAUJO GU

BERNATORIAUS.

SPRINGFIELD, sausio 9 
— Apie 4,000 viskoių politi
kierių, ‘pasidarbavusių’ Lo- 
wdeno išrinkimui i Illinois 
valstijos gubernatorius, už-

mi šiltų valdžios vietelių.

NUSTEBINTI.

PARYŽIUS, sausio 9. — 
Anglai padarę ataką, paėmė 
pirmą, antrą ir trečią vokie
čių tranšėjų liniją 2,000 ya
rd ų plote ir čia nesutiko ir 
neužtiko nė vieno vokiečio, 
neigi vokiečių artilerija ne
atakavo užpuolikų. Anglai

Įėjo reikšti. Tiesa, pirm ne
gu pėstininkai padarė ataką, 
anglų artilerija bent pen
kias valandas apšaudė vo
kiečių tranšėjas. Taigi ma
noma, kad vokiečiai buvo iš-

vimu.

gioję.

nesitikima,

PORTUGALIJOS KA
PARYŽIUS, sausio 9. — 

Pranešama apie atvykimą 
Francijos frontan Portuga
lijos pulkų. Jie kariaus 
prieš vokiečius.

tįsio 9. — Mirė John Finlay
son, žymus tyrinėtojas, ku
rio vardu tapo pavadinta ti
pe ir ežeras jo surasti. Fin
layson turėjo 105 m. am- 

1 žiaus.
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Iš Darbo Lauko.
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šio. 9. — Vyriausio 
te
i <

kad blogos gyvenimo sąly
gos vienoj miesto ar šalies 
dalyj negerai atsiliepia ir 
ant kitose dalyse gyvenam 
čiųjų. Teisėjas tasai todėl

turinčios kaip galima labiau 
amerikonizuoti atelvitte, 
La 1 r 1 -i- I HIZW1 ilri C? T -IT r T7"o1ctI-i

nio,” nes, girdi, prasti- 
viu gyvenimas blogai atsi-

čių. Vienok ponas teisėjas nė 
neužsiminė, kad pakėlimui 
ast “augštesnio laipsnio” at
eivių neužtenka vien pilie
čiais juos padaryti, bet kad 
žmoniškesniam gyvenimui

IŠIMTA WARRANTAS 
AREŠTAAVIMUI POLIC. 
VIRŠININKO HEALEY.

------------------

CHICAGO, |11., sausio 9. 
Teisėjas Wade, valstijos 
prokuroras Hoyne reikala
vimu išdavė warrantą areš
tavimui Chicagos- policijos 
viršininko Healey. Policis- 
tas tapo pasiųstas į Upyne 
rezidenciją, ■_ kad išpildžius 
warrantą. • Vn'šininko are
štavimo priežastį skaitoma 
esant sąryšyje su pasodini- 
mu kalėjimana keleto gem- 
blerių, kuriuos detektivai 
užklupo, kuomet tie dalijo 
$1,000 pinigų, kaip sakoma, 
surinktų iš įvairių Chicagos 
urvų. Dalis tų pinigų bu
vus skirta augštam polici
jos valdininkui.

JACKSON, Mich. — Kar- 
penterių unija nubalsavo 
reikalaut 55c valandoje vie
toj 45c., kuriuos dabar gau-

mirai ■■ n 
“mir- 

pavojin- 
gos. Jie turi nupjaustyti priešų vielų užtvarus, kad 
prirengus pėstininkams gal imybe padaryti ' ataką ant

a y

Šitų kareivių pa

70 ’* »

santis prie taip vadinamo

tranšėjų, kurios randasi už tų užtvarų.

ir Maine avc

taip iielcisotai,

ens. I
Frank’

pikietuotojų

įgaliavo John G. .w- 
leraci j os sek rotorių,
T’Brien, Arnold’ų, Mi- 

G olds m i l h’ų, 1 Vi c b a rdų
Kennedy ir J. W. Hart’a, Cleve-

denių. Protestas Ims i 
miesto mayorui Harry I v v'

IR POPIEŽIUS
TAIKĄ.

RYMAS, sausio 9. — Lai
kraštis Mesagero praneša, 
kad popiežius Benediktas 
rengiasi pasiųsti prez. Wil- 
sonui ir Vokietijos kaizeriui 
notą su nurodymu, jog šiuo 
laiku dar nepatogus yra mo
mentas taikos deryboms.

ŠIANDIE LAUKIAMA TA
LKININKŲ NOTOS WA

SHINGTONE.

LONDONAS, sausio 9. — 
Prez. Wilsonas dar šiandie 
tikisi sulaukti talkininkų at
sakymų j savo pasiūlymą 
pasakyti taikos išlygas.

SAIN JOSEPH. — Ačiū 
vietinių barberių unijos pa
stangoms čia tapo panaikin
ta barberių nedėldienio dar-

SAN FRANCISCO.— čia 
tapo išleistas atsišaukimas į 
visas vietos klerkų organi
zacijas su pakvietimu sutve
rti centralę klerkų organi
zacijų tarybą.

SEATTLE, Wash. — Su
siorganizavo pieninyčių dar 
bininkai ir prisidėjo prie 
Am. Darbo Federacijos.

WASHINGTONAS, sau
sio 9. — Išnaujo pasklydo 
gandas, kad neužilgo bus at
šauktas Anglijon iš Washin
gton© Anglijos ambasado
rius Sir Cecil Spring-Rice.

NEW YORKO RUBSIU- ’ 
VIŲ STREIKAS UŽSIBAI

GĖ, BET NEVISOSE 
DIRBTUVĖSE.

Taip, rubsiuvių streikas 
New Yorke, Kaip rašė Dai
ly Record, užsibaigė. Taika 
tarp fabrikantų sąjungos 
“A merican Association” ir 
Amalgamated Clothing Wo
rkers of America įvyko. Vi
si darbininkai sugrįžo dar
ban. Pradedant 22 diena 
šio mėnesio darbo laikas vi
siems darbininkams, dirban 
tiems rūbų siuvimo pramo- 
nijoje bus sutrumpintas — 
jie dirbs tik 48 valandas sa
vaitėje; algos gi jų bus pa
keltos: kirpėjai gaus dviem 
doleriais daugiau, negu iki 
šiol, 'savaitėje, o siuvėjams 
bus pridėta po 1 dolerį sa
vaitėje.

Konferencijoj, kurioj dar
bininkai susitaikė su samdy
tojais, kurioj tapo užbaigtas 
streikas besitęsięp tris sa
vaites, teisėjais buvo: Ju
lian C. Mack, Wm. O. Tho
mson ir Joseph Busch — vi
si iš Chicagos.

Amalgamated Clothing 
Workers of America unija 
pilnai atsiekė savo tikslą, 
būtent 48 valandų darbą sa
vaitėje. Bet šitas laimėji
mas nepalietė darbininkų, 
dirbančių tose dirbtuvėse, 
kurios yra vadinamos “at
daromis”. Kitaip ta ri an t, 
paskutinio streiko laimėji 
mai nepalietė darbininkų 
dirbančių neunijinėse dirb
tuvėse. Tose dirbtuvėse A. J 
C. W. of A. unija nepripa
žinta. Taigi, sekantis A. C. 
W. of A. unijos artimiausis 
tikslas yra priversti ir šitų 
pastarųjų dirbtuvių savinin
kus pripažinti uniją. Tatai 
unija mano atsieksianti tęs
dama tą dirbtuvių darbi
ninkų streiką iki darbinin
kų laimėjimo.

Bet ant nelaimės darbi
ninkai rubsiuviai turi vesti 
kovą netik prieš fabrikan
tus, o ir prieš savus brolius, 
tokius pat darbininkus, ką 
gali parodyti ir sekamas at
sitikimas. Tūlas Henrv 
Fruhauf, po prisieka liudi
ja, kad atsilankius prie vie
nos dirbtuvės jam pastojo 
kelią daugybė žmonių. Tie 
žmonės buvę tai United Ga- o
'rment of A. unijos nariai. 
Jie skebavo, jie dirbo strei
kuojančiųjų vietoje.

Ir vienok, nežiūrint visų 
kliūčių, Am. Cl. W. of A. li
nija laimėjo streiką. Ir da 
kaip laimėjo! Kad taip 
kiekvienas tos unijos žings
nis butų darbininkams pa
sekmingas kaip New Yorke, 
j P. Galskis.

GATVEKARIŲ DARBI
NINKAMS PKELTA 

ALGOS.
DETROIT, Mich. 8 sausio 

9. — 500 Michigan United 
Railway kompanijos motor- 
manų ir > konduktorių gavo 
algų pakėlimą. Kompani
jai pakėlimas atsieis $75,000 
į metus.

NAMŲ GASPADINeS 
NUSTATYS KAINAS.

WACO, sausio 10. — Kad 
vertelgos nebekęltų augs- 
tin maisto produktų kainų 
250 vietinių moterį sutvėrė* 
šeimyininkių lygą ir nustatė 
kainas įvairių maisto pro
duktų. Jų nustatytos kai
nos yra: 40c sviesto svarui, 
85c kiaušinių tuzinui, 17 ce
ntų kalakutų mėsos svaruL 
Lygos vardu tapo išleisti at
sišaukimai, kad gaspadinėa 
nemokėtu brangiau, negu jų 
nustatytos kainos.

NORI PAžEBOTI

WASHINGTONAS, sau
sio 9. — Senatorius Owens 
įneša kongresai! rezoliuciją, 
kuri reikalauja, idant butų 
prašalintas iš vietos kiek
vienas federalės valdžios 
paskirtas teisėjas, kuris tik 
apskelbs nekonstitucionišku 
esant by kokį įstatymą, pri
imtą kongrese. Preziden
tas sulyg Owens’o rezoliuci- 
jos turi paskirti pašalintojo 
vieton kitą teisėją.

Owens’o rezoliucija pa
matuojama tuo, kad vienas 
teisėjas, paskirtas visam a- 
mžiui teisėju, neprivalo tu
rėti didesnių teisių, negu 
gyventojų išrinktieji atsto
vai — kongresmanai ir se
natoriai.

ADAMSONO 8 VAL. DAR
BO BILIUS AUGščIAU- 

SIAME ŠALIES TEISME. 1
WASHINGTONAS, sau

sio 9. — Augščiausiame tei
sme jau pradėta nagrinėti, 
ar konstitucioniškas yra A- 
damsono 8 vai. darbo dienos 
įstatymas. Valdžios atstovas 
nurodė, kad kaipo įstaty
me nurodo, kad kaipo įstaty
mas paliečiąs algas, jis yra 
konstitucioniškas. Taipjau 
jisai esąs konstitucioniškas 
ir iš to žvilgsnio, kad jisai 
priimtas visuomenės gero
vės delei. Bet nurodyta, 
kad ir jo įvykinimas yra ga
limas, ką, girdi, ir patįs ge
ležinkelių atstovai kartka
rtėmis pripažinę. Pasire
miant tuo teisių departame
ntas ir prašo augščiausio te
ismo pripažint Adamsono 
įstatymą konstitucionišku.

Į SPRINGFIELD, Ill., sau
sio 9. — Nau jasai Illinois va
lstijos gubernatorius Frank 
O. Lowden jau pradėjo pil
dyti gubernatoriaus parei
gas.

VARGDIENIŲ SKAIT
LIUS NESUMAŽĖJO .

AMERIKOJ NEŽIŪRINT 
“PROSPERITY” LAIKO.
NEW YORKAS, sausio 9

— New Yorko suvienytosios 
labdarybės draugios praė
jusiais metais suteikė pašeL 
pą 6,575 šeimynoms. Tai 
yra skaitlinė tokia pat kaip 
ir kitais metais. Vadinas, 
nežiūrint “gerų” laikų žmo
nių skurdas nesumažėjo.

;>
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Krikštynose

Ad. I>ykšo surinkta:

$31.30
N. Urbonas

Bulotos,

F. Živatkauskas

J. Balt•i u s

A. Andriulis

J. Leminskas

J. Stock it *nė

1916.

50

A. Klimas . . .

M. Povilaitis

J. Pakalnis . .

. . $7.61

Smulkiu

1917 m.

J. Kačergis . . .svečiu♦

iso labo

tariu šir-

k

pa

Iš Lietuvos
parduoti, kiek tik nori.

miner a-Gu, Deutschland.
J. Rumbutis

Pajieškojimaiuos.
tnežinia del koki

Kana-

suomene. Visuomenės socializacija. Tarptautiškumas. Gyventojų skait- į 
lingumas ir jų persidaugininias. Socializmo Įkūnijimas, kaipo gamtiš- ;

savo brolio Jono Lazutkos.
sunku iš

sausio 1

Pranas Petrulis įieško sės

Franc Petrulis, nr. 371, D<

Antanas Girštautas . .
Juozas Kliučinskas . .

. . . 3.00
. . . 1.00

it
i»!

1.00
100

atvežimo i namus <_

pi., o su atvežimu

vvehren, 
mania.

1.00
1.55

kalbų, gru 
norą, Pa'.

aukavo:

įgydami 
aukavo:

J. Petrila . . .
5. Licponis . .
A. Ulcvičc ..
Oi Petkuničnė

. Jkt"' r " ?1 e-’

.50

.50
1 00

1.00
1.00
.50

.50

.50

.50
5.05

5 00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00W. Greikštas .

V P. Banionis

J. Urbonas . .
E. Balčikonis

2.00 
.50 
50

J. Mačionis . . . .
Vaivalavičius . .

3.00
3.00

L Rūbelis ....
E. Rutkauskienė
A, Balčikonis . . .

50
50
50
50
50

D. Lėk avičius
O. Pulokiutė
M. Zorobienė
V. Rūkas . . .

P. Dykcis .
K. Norkus

Bacevičiene . .
M. Andriuliene

nuosavybėn ir eksploatuojami 
jos nuožiūra, bet privatinių miš-

50
.50
. 50
.50

J. Aukškanis . .
A. Ramanauskas

E. Pežiene . . .
O. Bartušienė .

J. Zorskis . . .
V. Mokioms . . .

50
25

lėdama ’išvengti 
čių, praneša, ki

.Ja 
1.00 
1.00 
1.00 
.50

M. Valatkcsvičia 
J. Urbonas . . . .

Povilas Lazutka, paeinantis iš
Skimiliu sodžiaus, Skemskio

P. Kalenda.........
K. Žvibas ...........
A. Pleigis...........
I). Balčiūnas . . .
S. Mačiulis.........

reikalo. Miesto valdybos gales 
būti duota kiekvienam žmogui 
lik nuo P/j 1 ir puse kub. met
ro malku arba to vieloje tie!

ligūstas Bebelis, 
ii Į visų kulturin- 
Vertimas puikus, 
atspausdinta ant

lės j mane A. Daukas

Visa knyga yra padalyta Į skyrius, kurie skirstosi šitaip:
Moteris, kaipo lytiška esybe. Jugtuves. Įvairus jungtuvių varžymai 

ir aprubežiavimai. Skaitlinis lyčių skirtumas. Prostitucija, kaipo reika- 
lii%a socialė buržuazijos draugijos Įstaiga. Moterų uždarbis, jų pro
tiškas gabumas. Darvino mokslas ir draugijos stovis. Valstybe ir vi-

Vaitkevičiaus, Vinco Račiso ir 
kitų draugų bei pažįstamų.

Vikenti j Sereiko, Kriegsge-

Kaune. “Dabarties”

mas smarkiai ir toliau. Dau-

rašo 
raikų, roinen

džio28d., 1916, Braddock, Pa 
nūkavo:

sescni aukavusiems tariu šir- c

dingą ačiū. N. Urbonas.

gražioj; popu ros ir turi išviso -mu pusi.
Vokiečių kalboje “Moteris ir Socializ

mas’’ tapo išparduota net 50 laidų (viso 
apie 1 niiboną ekz.).

Ši knyga bus papuošimu Tavo namų, 
iai ir ant geros 
tiek aukso, kiek

ir šiaip patiems karininkams 
susirašinėti su vielos gyvento
jais.

Kuro reikalai. Vilniaus mie-

t

toilet Soap

Trrr.r- >

Lietuvos Šelpimo 
Fondas

1.00

1.00 
1.00

1.00
1.00

. . . 1.00
. . . .50

..........50
. . . .50
..........50
. . . .50

. . 1.00
. . 50 

. . . .50 
. . 1.00 
. 1.00 
.. 1.00

50 
50

I. Gunibakis .
V. Klima vice
K. Adomaitis

. . . .50 
. . 1.00 

. . . .50 

. . . .50 
. . 5.00 

J. Urbonas už p, Bulotos

Smulkių aukų .... 4.30

Aukos “Žiburėliui

Klemansas Kupins .... 3.00 
A. Obeliams

1916 m.

1 0(1

1.00 
1.00 
.50

50
50

įsų aukų .... $16.55 
Al. Bulotienė.

1 00

50
50
50

J. Liepoms

Miškiniene

\ įsiems ;

j Šiandien yra Sweetheart Diena
PMF®

3.00
3.00
1.00
1.00

. . . 1.00 
. . . 1.00 

. . . .50 
...........50

. . . .50

. .50 
. .50 
. .50 

. .50 
. .50

Užimtųjų kraštų susižinoji
mas su užsieniu. “Vilnaer Zci- 
tung” pranešimu, susižinojimas 
pačiu usimlosioms vietoms su 
užsieniu principijtdiai ir forma
liai vokiečių vyriausybės jau bu-

ruošimu kuro miesto gyvento- 
bet, matyti, nega

jūsų proga pamėginti už musų išlaidas geriausio
- išdirbinio tualetinį muilų. Nepraleisk jos - šis yra nepaprastas pa= 
au karimas ant nepaprasto muilo. Žemiau rasite jūsų kuponų. Jis yra 
geras pilnos mieros šmotas

TUALETINIS MUILAS
tobulas
mo kvepalų
kokybės muilas

SX

tualetinis muilas. Galutino grynumo • švelnia 
gausios mieros, parankios išžitiros. Sweetheart Muilas yra 

už paprastą kainą. Pininga negalis geriau pirkti

Neatsisakyk Pamėginti Jį 
Paduok šį Kuponų ir 5c SAVO 
groserniiikui ir gausi DU pilnos 
mieros šmotu — vienas dykai. 
Mes užmokame pardavėjui už 
dykai duodamų šmotų, šis ku
ponas yra geras kur tiktai pla
tinasi šis dienraštis.

uzimluose miestuose, perkrikš-
alesian-

Atkirpk šį kuponą DABAR!

<J Inteik šį kuponą su 5c savo groserninkui prieš Vasario 
28 d. 1917 ir gauk 2 pilnos mieros šmotu SWEETHEART 
Tualetinio muilo.

Šis paaukavimas aplikuotas vienu kuponu šeimynai ir teisingas vardas- 
avardė ir antrašas y palos paimančios šj kuponą turi but parašyta sekamai: 

šilimui liudiju, kad aš pirkau vieną šmotą — 
SWEETHEART muilo ir gavau vieną šmotą SWEET
HEART muilo dvkai.

An įrašas ................................................................. .
Groserninkui: Nuplėšk viršutinį ga- 

]ą šios popieros (dalį su “S” palei apati-

šutine dėže) yra

but tiesiai 
mus del iš- 

. Kiekvienas per
žengimas vir.šminėlų sąly- 

PANAIKJNT1

Kuponai turi 
siunčiami pa: 
pirkimo, 
v __ __•_

gu priverčia 
šj KUPONĄ.

MANH.B APbO
k

J

Pabėgėlis Julijonas Rašimas. 
paeinantis iš Šidlavos valsčiaus, 
Raseinių pavieto, įieško savo 
brolio Kazimiero Rašinio, švo- 
gerio Felikso Pocevičiaus ir Pra
no Juškos*.

i
i
« 
t 
*
i
i 
t 
t
t 
i 
t
i

UETOTMbllBINMH
Nusipirk, perskaityk ir duok savo draugui skaityti, vieną svarbiausių 

lietuvių kalboje veikalų:

“MOTERIS IR SOCIALIZMAS
itei vieną-kitą storesnę 
nemaža pasimokinai ir 

“Moteris ir 
ulĮ visai ki
lt idarys Tau 
ir pikto yra 

ijinėj tvarkoj.

k Į atlasas tautų gyvenančių Rusi-
Kam Juljonas Rasimas, Balkovsko-jos vakaruose.

uissta. Socializmas
(Įžiurusiai.

Kiekvienai

gubernijų

Jeigu 1 
v u a ir

Atlasas apima 20

, latviai

gei o

tauto

nes
v ra

ii į padėjimą ir
9

malkoms be
9 markes 50

i

c uju 
kalba

Kaina paskirta 10 markių.
“L. ’•MOTERIS IR SOCIALIZMAS

Apie moterų gyvenimą praeityje; i 
ir kitų tautų moterų politišką ir soc 
mokslininkų pažvalgas Į moteriškę.

Rašo apie moterį dabartyje ir praeityje.

Pakraščių sodžiaus, Susviliškių 
valsčiaus, Kauno

to darbo diduma, nes gatvių var- ir. Konstanz) Deutschland. SKAITYKITE IR PLATINKITE
“NAUJIENAS

ė i

"'J

1
I 
1 
t 
t 
t 
k
• 
I 
I 
I 
II

I

kai-istoriškas žmonijos atgimimas.
Ši mokslo ir teisybės knyga kaštuoja tik $1.00; gražiuose audeklo 

apdaruose $1.50. Pinigams siųsti adresas;

KOVA” 229 N. 6-th St.. Philadelphia, Pa.



NAUJIENOS*

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
MUSKEGON, MICH.

kuopa surengė prakalbas su į- 
vairiais pamarginimais, t. y. dai
nomis, deklamacijoms ir tt.

Bagino žmo-

Belakus, apie socializmą. Trum-

pięse socializmo

socializmo ir tt. Trečias kal- 
Tbomas Pulmonas,

Musų korespondentų pranešimai

anapus vandenyno

mui ir suaukavo:

.penų

Susirinkusic-
sumany

Admanis, J. Gogelis ir J. 
ius — visi po 50c. Maži

skyrmo. Red.)
ui tai pir-

paaukauti šiek

Dubosas, J.

Aukavo se-

Glinskienė, A.
A v I IIO1Y Ik 1 1 v, ATI..

Kalasinskiutė ir A. Kalasinskiu- 
lė po 25c. Viso $6.50.

Visiems aukautojams tariu 
širdinga ačiū. Pinigai pasiusti

(Priėmiau,. L. š. F. fin. rašt.
T. L. Dundulis.)

B. Glazauskjs.

tuvių Dienos Komitetui. Bet jo 
pasakos*nieks nei nesiklausė.

“laisvąją meilę”? Socializmas 
nepripažįsta laisvos medes, bet

šokamiems me-
tams.

šio! buvusių valdyboje asmenų.

nes. Veliju jiems dar pasek- 
mingiau dlarbuoties šiais 1917 
melais Kliubo ir visuomenės la
bui! Kliubietis.

SOCIALOGAS” RAčKUS
IR JO MISIJA.

sociologo
Bačka us. 
siečiai,

ve žemesni bei manokytesni.
* 4

ir Backus jaute, kokią nuomonę 
apie jį turi valparaisiečiai ir no
rėjo pasirodyti baltas esąs, Gir
di: “man nei kieno biznis neap-

savos atsirekomendavimas. Bet

kiek plačiau supažindinti visuo
menę su Bačkum, tuo “sociolo
gu”, ir parodyti, kurlink pana
šus “geltonsnapiai politikieriu-

vinias
mas. Mes, sociologai,

Bandydamas pri

vyras neturi būti caras šeimynoj 
ir valdvti “fiziška spėka”

vyro, jis U K i į lai, k; 
žmogų taip išauklė 
jam tokias gyvenimo

musu
4

pačios ar

scimviiu.
4 4.

šliubo. Anot jų, je'igu žmogus 
ima civili šliubą, lai jis yra liuo-

Z'iangiant dar toliau, randame 
daugiau visokių nenuoseklumų

čiaus, busiu kaip galima trum-

tam, kad
mokinasi tiktai

Trečioji sriovė yra sol'idariz- 
mas, kurios pasaulyje visai nė-

“Solidarizmo

Poliaus buvo daina 
atliko drg. J.

draugu

vių musų prakalbose., 
suvirsimi'. Lai vra g:

Be-

už keletą doleriu.
4 4-

gimui surengimo lėšų. Surink
ta $4.0 L Čia reikia paminėti p. 
P. Dargi, kuris aukavo doleri ir 
kitus ragino. Girdi, duokime

ar ne?

angliškai,

rengt

domus.

aj>ie 300.

Tai taip Muskegono socialis-

gija surengė 
vieno veiksmo

Lošė maži vai
kučiai.

suiiu-

na'i, vakaras buvo gana šaunus.

ncsig
vaikučius

tiesiog be jokio užsiėmimo,

“stumia metus 
>” ir viskas. Be

nos akutės. ne-

SIOUX CITY, I0WA.

kur susirinkusieji, laukdami 
linksmų Kalėdų, neužmiršo ir

SHEBOYGAN, WIS.

žmogaus, kaip “sociologo”?
Belo, valparaisiečiams buvo 

i, kad minėtasis “socia- 
alkeliauja Valparaiso!]

sena kaip pats žmogus yra se
nas.” Matykite, “mes, sociolo- lizinui užmetimus paminėsiu.

Ghedi, “socializmas yra negeras

atlikti. Solidarizmui ivvkus to- 
4

k i c žmonės bus varomi dirbtu
vėm“ Na ir solidariškoji “soci-

>■ ne ignoramusu, bet žinovu so-

ru.
4

Tėvynainis Vaikelis.

SPRINGFIELD, ILI

Gruodžio 29 d. čia mirė lie 
tuvis angliakasis - Ant. Paulu

ve n o ape 25 metus’.

siu uniją. Kadangi A. i. buvo 
tikintis žmogus, tai jo palaido
jimas atsibuvo su visomis rei
kiamomis apeigomis.

pino ateičia. Kiek uždirbdavo, 
visa pralošdavo. Laikraščių ir 
knvgu jis neskaitė.

K. Skaistis.

BETTENDORF, IA.

Aukos I

Lai mažas miestelis. Lietu
vių viso randas vos tris šeimy-

pii meiviški žmonės 
čiu ateina šie: “? aujienos ,

X'įsų po

Kalėdų dieną susirinko pas

viu visoumeniškas susirinkimas

K. svarbia žinia
V 4 •

Buvo tikėtasi
nuo tėvų ir auklėti ju 
meniškose įstaigose.

1).

lu “sociologo,”
Gruodžio 29 d., 1916 m1

pa raison.

t it ii-

lau-

Lie-

paduoti C. Am. L. 1). K, būtent 
ar norėtumėte4 kad vietos ko

milelu.

visos

Lietuvių Dienos Kom, Bašt.,
J. Mickeliunas.

MELROSE PARK, ILL.

Kliubo priešnietinis 
mas. Susirinkime t 
vo išduota raportai-

liains ir sese rims anapus vande
nyno. Komiteto raportas pri-

silinksminant vienas iš draugų pasiuntęs aukas ne klerikalams, 
prisiminė apie badaujančius bro bet progresyvini Cbicagos Lie-

gaus.
šemyna

kuomet pirmoji
tai butu

4. varys į dirbtuves, tai labai butų

niversilctės Literatūriška Drau
gija laikė savO savaitinį susi-
rinkimą. Susirinkimai) alsi- 

4

lanko ir svečias. Atsilanko, ir 
dar netuščiomis rankomis. 
Musų svečias atsinešė glėbi kny
gų.

vienas valparaisiclis kalba 
moję “Musų sriovės.” Jam

kvietė svečią A. M. Bačkų, ku
ris net per ištisą valandą ir pusę

boti, prašė jo, kad neužimtų 
dauginus kaip valandos. Sve-

bet kur
ek. Ne-

tina nuodėmė, kad “sociologas

kalbos

žemės kiekvienam vaikui. Da
bar jau bus kelios šemynos. 
Jeigu prisėjo reikalas vienai, 
kitai, ir trečiai šeimynai kcliau-

met. Vaikai pr 
mi iš dirbtuvių 4

rinl per katalikiškus
Bet žiu- 
akinius

našiu dykaduonių?
4 » 4

SOCIO-

ar

ton keliauti visoms trims šei
mynoms, keliaudavo lik viena ir

mynų”. štai jums ir 
go” žinojimas sociojog

surado šeimyna,

Pažvmčtina

vsociolog.

sociologi
jos besimokindamas

ciausia lą sociologiją: kietas ji 
tau riešutas neikandi. Ge- 

4

riau trauk tėvu žemės arti. 
4

Tuomet busi naudingas žmogus 
ir neklaidinsi žmonių savo neži- 

4

nojimu.
Kabėdamas apie atsiradimą 

autoriteto, “garsus sociologas”

but’i tėvas.

neš

kumščios negali pergalėti ino-
SO

no kumščia galingesnė, tas ir 
autoritetas. Moteris gi, anot

galvas ištikimos

vyro kumščius. Jis “fiziškai 
stipresnis”, jo kumščios neper
galėsi. Mes-gi, progresyvės 
moters, nepripažįstame vyro 
autoriteto šeimynoje. Šeimy
nos autoritetas turi būti meilė ir 
sutikimas, o ne kumščia ir prie-

įie šeimyna ir vaikus 
• 4

so-

amžiaus nuomones, .lis reko
menduoja už prasižengimą 
pliekti vaiku botagu. Aš nors
ir nesu žinove

gerbiamam
sociologui

fiziška

meilė ir sutikimas-šeimynoje.
Politikoj tas ponas “sociolo

gas” ir gi didžiausias obskuran-

šiandiena vra tris sriovės 
4 4

irmoji sriovė,

nese-

lodei negali būti idealistai!...
“Antroji sriovė socializmas, 

surėdymas.
pasmerkia
Girdi, “so-

gili.

“Komunizmas

Atminus,

rubus nešioti" ir lt.

nervus g

biauri
“soci-

vienodus
N’ «.,o so-

“Socializmas yra pasaulio 
griovikas", tolesnis užmetimas. 
Girdi, socialistai nori viską

neg
an

teisinga.O

Gi dabartinė k rikščion iš

bailini surėdymą su visomis
4 4.4

riu baisenybėmis c • •
baltinama, bet vidaus 
neliečiama.

j ožio ragą,

elbia vergija ir kommunistišką

Backus.

Štai tau ir prieš; 
Mokinasi lik tam,

nepapraslas vytis. Taip, kuo
met jam pradėjo pipirų socialis
tai duoti, jis suriko: “Katalikai

vo išklausytas. katalikai

susirinkimą Vvtiškas
4 • 4

kimu.
4

os susino-
Onytė B. \ .

$10 INDĖJLMAS DANTIES .. $4.00
LAIKE GRUODŽIO MĖNESIO 

$10 viržunės ...............   $3.00 iki $4.00
Bridge work  ...................... $3.00 iki $4.50

Specialistas Danty Traukimo 

ištraukiau 16 dan- 
tų prie Bostono

K, bentistų visai
. skausmo ir augttai 

juos rekomenduo- 
~ n- D- 

a g ji. terrnan, krautuvl,
f iMl \ ■ <520 Evanston ar.

BOSTON DENTISTS
135 State St., Kampas Adams.

VirS Peacock’s, nri-č “The Fair’’ krautuvu

K. J. Fillipovich
Real Estate Insurance 

ir Paskolos
Apsaugoja nuo ugnies namus, 
biznius ir rakandus geriausio
se kompanijose, taipgi kas no-

kreipkilės po nurodytu antra
šu. nes randasi didžiausių lįgr- 
gcnii. taipgi kurie turėjo Bati
koje insurance. Atsišaukite pas

FILLIPOVICH
3316 South Halsted St, Chicago 
Offiso Valandos: nuo -1 popiet 
iki 9' vakare. Tel. Drover 9465. 
Namu telefonas Beverly 3036



te langus: speigas ir aštrus 
vėjas labai sveika. Kad mai

rimų duoti žmonėms — dar
bo žmonėms, neturtingajai

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje i 
didžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.
• Kasdien, išskiriant nedėldienius

First Lithuanian Daily in America

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

stas brangu — mažiau val
gykite. Kad anglis neįper
kamos — nekurinkite kam
bariu, v

Šitoks genialis žmogus,

klesai — aukso vertas, nors 
jis tenkinasi tik tais men
kais dešimčia tūkstančių do
lerių metams, kuriuos mes, 
čikagiečiai, jam mokame...

Kare neretai neša pra-

maiplol ne visuomet gali jų no-

met, kuomet jisai nurodo, kad

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

Itentų savaitėje. Pačtu siunčiant, 
Chicagoje metams $6.00, pusei mc- 
hl S3.o0.

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

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 
vear ...................................  $5.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

Apžvalga
llet jisai daro 

paniekindamas
visus

ir laukt socializmo gadynes rei-

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
R*iyt ojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tisiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
"Virdu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros puses, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
*es rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, art>a gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 

ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

I Redakcijos Straipsniai

Tūkstantis milijonų 
pelno metais.

Genialis 
žmogus.

Pereitais metais Suvieny-

kompanijos “ 
no pelno daugiau kaip tūks
tantį milijonų dolerių.

Tūkstantis milijonų dole
riu — kokia milžiniška su
ma. Ir geležinkelių kompa
nijos niekados dar tokio pel
no vienais metais neturėjo. 
Jų pelnas butų buvęs dar 
didesnis, jeigu nebūtų pri
stigusios vagonų.

Tūkstantis milijonų dole
rių gryno pelno. O tuo tar
pu, kad menkan apmokami 
ir ilgas valandas dirbantie
ji geležinkelių darbininkai 
reikalauja geresnių darbo 
sąlygų, žmoniškesnės moke- 
sties arba apribojimo darbo 
astuoniomis valandomis, tai 
geležinkelių kompanijos pie
stu šoka ir rėkia, kad, girdi, 
išpildant darbininkų reika
lavimus jos turėt1? bankru-

M

didžiuoties, turėdami svei
katos departamente tokį 
šaunų vyrą, kaip komisionie 
rius daktaras John Dili 
bertson M.D. O tai del 
kad kiekvienoj žmonių 
doj jis visados suranda 
galbos ir sveikų patarimų

Ro
to,

nuo baisaus

PATARIA ŠAUKT KAI
RIŲJŲ KONFERENCIJĄ.

Iphijoje privatinėje socialistų 
konferencijoje buvęs svarsto-

manymas.
v

nu

simo ir nepamačius plačioms 
minioms suvažiavimimo rei
kalingumo, nesu jokios pra-

Drg.

kus prie įvairių klausimo ri
šimo ir svarstymo. Kiti drau
gai nurodė lokio suvažiavimo 
nelikslingumų; aiškino, kad 
minios turi bu Ii traukiamos

šiu tarpe įvairių viešpatysčių, 
galima suorganizuoti t rėčiuj ų 
teisiną arba tam tikrą organi
zaciją, kuri rištų visus gin
čus, visus nesusipratimus ir 
neprileistų prie karių. Papra
stai statoma čielas progra
mas, visa e'ilė reikalavimų, 
kad i vedus visuotina ir amži- *• c
na laiką, būtent: parlamen
tinė kontrolė išlaukinės poli
tikos, palengvas nusiginkla-

naikinimas slaptų sutarčių 
tarpe įvairių šalių, įvedimas 
prievartinių trečiųjų teismų.

Nei

pradėtų nusiginkluoti? Labai 
gerai. Nejaugi bloga butų, 
jeigu susikivirčijusios viešpa
tystės visus nesusipratimus 
rišlų geruoju, o ne karėmis?

(klodama tokie pa tarimai, tu
omet man prisimena patari
mas vaikams, kaip galima pa

nams, kurie turi pelno iš karių.

MUSŲ “PIRMEIVIŲ 
PRIETARAI.

n o ves

musu<-

Bet pas mus dar ir musų 
mokratai ar pirmeiviai nc-

ros ir dar vis mato moteryje

lyti senovės prietarų.

moterųv

kuomet jam pasisiūlius ats
tovauti Cen tralinį Lietuvių

kad konferencija nėra oficia-

šią konferenciją savo praneši
me: “moterų konferencija” 
(nors kai]) žinoma, joje daly-

Nuo Redakcijos.
Musu gerb. bendradarbi u, korespondentu ir visų ku

rie ką parašę siunčia dienraščiui išspausdinti, vidinas, VI
SOKIUS RANKRAŠČIUS, prašome adresuoti ne asmenišku 
redaktoriaus vardu, bet tiesiai NAUJIENŲ REDAKCIJAI, 
1840 S. Halsted St., Chicago, Ill.

(Rašant biznio reikalais (Prenumeratos, knygų ap
skelbimų etc.) reikia adresuoti: NAUJIENOS, 1840 S. Hal
sted St., Chicago, Hl. — Prašome labai nemaišyti biznio 
laiškų su Redakcijai siunčia mais rankraščiais, nes Admi
nistracija. taigi biznio skyrius, ir Redakcija yra dvi visai 
atskiros įstaigos.)

lenkų skyrių prie “Rusų Ko- lenkų ir latvių skyriais laiš- 
miteto Stockholme.” Iš to 
laiško matėsi, ir pats gavu
sis paaiškino, kad jo laiškai, 
kuriuos buvo siuntęs per tą 
lenkų skyrių, Lietuvą irgi

kus siųsti Lietuvon gali ir 
siunčia.

Tuomet norėdamas

vui Lietuvoje, išsiunčiau 
žinoma, ne į atsisakiusį nuo 
veikimo “Šv.-L. Komitetą

draug, idant išaiškinti rei
kalą del norinčių rašyti Lie
tuvon, užklausiau Rusų Ko
miteto, kodėl Stockholmo 
Lietuvių Komitetas negali

rius gali ? Ar gal dabar jau 
tas darbas nutrukęs del vi
su? c

Ir štai koki atsakymą ant

“Raudonojo Kryžiaus Rusi
jos Draugija.
Rusu Komitetas Stockhol- c-

me.
7. 20 Lapkričio 1916 m 

Gerbiamas Tamsta!

3) Pons Augštuolis, Cent
ralinio Lietuvių Komiteto į- 
galiotinis, tame Rusų Komi
tete norint ką tai dirba, bet 
persiuntimu lietuviškų laiš
kų, matomai, neužsiima, nes 

“Tėvymėje” 
per H

atsisakydamas 
nuo siuntimo laiškų 
“Švedų-Lietuvių Komitetą 
ir patardamas del susižino
jimo su Lietuva ir siuntimo 
pinigų kreipties į Ispanų pa
siuntinystę, ne vienu žodžiu 
ne užsiminė apie galimybę 
atlikti tai ir per Rusų Ko
mitetą.

4) Kam reikia susinešti su 
Lietuva, tas, be paskelbt1? 
laikraščiuose žinių apie žy
dų Draugiją New Yorke, 
gali dar kreipties į Rusų 
Komitetą Stockholme. (Co
in i tee Russe, Hotel Conti
nental, Stockholm. Sweden.)

5) “Švedų-Lietuvių Komi
tetas” Stockholme, per ku-

• rį Centralis Amerikos Lie- 
At-j tuvių Komitetas užsispyrė 

sakydamas Tamstos laiškan f siysti 62,000 dol., yra ame- 
iš 24 spaliu s, m. Rusų Komi- rikoniškai tariant toks pat

Keliolika kapitalistų, ku
rie nieko geresniu neveikia 
kaip tik lėbauja, “uždirba” 
milijonus dolerių pelno, dėl
to kad jie yra geležinkelių 
savininkai. Šimtai tūks
tančiai žmonių, kur prie tų 
geležinkelių dirba prakai
tuoja, už savo sunkų ir vi
suomenei naudingą darbą 
gauna užmokesties tiek, kad 
ne visados begali galą su ga
lu sudurti.

Pereitą žiemą, žmonėms 
pradėjus rugoti ant stryt- 
karių ir viršutiniųjų karų 
kompanijų, kad rytmečiais 
ir pavakariais karuose gali
ma užtrokšti
prisikimšimo, sveikatos ko- 
misionieriub 
tuojau davė tokį patarimą. 
Reikia, sako, atidaryti lan
gus vagonuose. Šalta? Spei
gas? Tai nieko. Dar ge- 
giau: labai sveika važiuoti, 
kad pro atdarus langus žiau 
rus vėjas švilpia.—

Žmonės pradėjo skųsties 
ant baisaus gyvenamųjų 
daiktų, maisto pabrangimo. 
Komisionieriųs Robertsonas 
tuojau sėdo ir parūpino rė

Robertsonas

jonų konferencijose. Paga
lios, vienu balsu (keli susi
laikė nuo balsavimo) atmetė 
“Naujienų” paduotąjį suma
nymą. Toliau susirinkimas «r
nutarė patart LSSP.K-tui, kad 
jis sušauktų LSS., LDLD. ir

ir LSDP, atstovybė, susirin
kimo nuomone, galėtų daly- 
vaut lik patariamuoju balsu, 
nes jos nėra tolygios su pir
momis trimis organizacijo
mis. Pastarųjų konferencija 
galinti paduot savo svarbes
nius nutarimus referendumui 
arba nutarti platesnį suvažia
vimų šaukti, jei reikalas pasi-

pagauti.

pasakyti: nusiginklavimas, 
kontrolė, demokratiškas tar
pe viešpatysčių susilaikymas, 
prievartiniai teismai ir t.t. 
Dar tūkstančius panašių da
lykų galima butų pripasako
ti. Bet kai]) juos gyvenimai) 
įvykdinti? Daleiskime, kad y-

viešpatystę priversti stoti

linių valstybių propagandoje 
ir pagalios paniekinančiai pa

turejus ir nesigailįs ten neda
lyvavęs. “Ateitis prie lo pri
deda: “moterįs, matyti, pasi
elgė... moteriškai; išsiuntinė
jo pakvietimus, viešins ir pri
vatinius, ir paskui sako ne-

susmesime su ’ 
vietomis Komitetas savo

užimtomis Lietuvių Komiteto Europo
je (to Yčinio-Olšauskinio)

veikimo ne pertraukė. Kaip pramanytos ir iškilmingai iv mi’vv’i i o 11 Ti 1t 4 o r. vxam i i ii. • «

riasdešimts cent11 dienoje 
gražių-gražiausia pragyve
nti. Jis patsai, ponas Ro
bertsonas ima algos metams 
dešimt tūkstančių dolerių, 
tai, žinoma, jo paites tas re
ceptas nepaliečia.

Dabar jis vėl duoda mums 
naują ir naudingą patarimą. 
Kainos anglims nesvietiš
kai pakilo; mat, sako, pasi-

nuosprendį Kokią jiegą tam 
pavartoti? Tokios jiegos nė
ra. O jeigu tokios jiegos ne-

aujienų” mintis, vadinasi, 
buvo priimta, nes ir “Nau-

Ar gi ne geriau butų, kad 
geležinkeliai priklausytų 
visuomenei, o ne saujalei dy
kūnų, visuomenės parazitų? 
Ar ne didesnės naudos turė
tų visuomenė, būdama pati 
susižinojimo priemonių sa
vininkė, ne kad dabar, kur 
saujalė kapitalistų atlupa iš 
jos ir savo kišeniun kas me
tai susipila šimtus ir tūks
tančius milijonų dolerių?

O ypatingiai daug geres
nis pataptų padėjimas tų 
žmonių, kurie geležinkeliuo
se dirba ir patarnauja, nes 
jie nebebūtų taip išnaudoja
mi, kaip dabar kad juos iš
naudoja privatinės gelezin-

Milžiniški geležinkelių ko
mpanijų pelnai, išnaudoji- 

nualini- 
taiv S®' 

riausias argumentas užtai,
kad geležinkeliai juovei- 

kiausia pereitų ■ visuomenės 
nuosavybėn.

irc’S visuomenes ir 
iras darbininku -

j ienos” nestovė jo už tai, kad ša
ukus didelį suvažiavimų. Jos 
proponavo sukvies! po vienų at
stovų nuo keturių organizacijų 
ir dar po vienų nuo kiekvienų 
penkių šimtų tų organizacijų na
rių. Tuo budu butų susidaręs 
suvažiavimas iš kokių 15 iki 20 
žmonių Philadclphicdių proje-

pasilieka tik ant p"opieros ir 
visos tos kalbos tuščios, be

Keista, kad d-ras šliupas 
mato nesvarbumų tos konfe
rencijos dėlto, kad ji buvo 
šaukiama moterų. Nors toje 
konferencijoje kaip matyti iš 
pranešimų taip pat smarkiai 
ir (irusiai buvo protestuojama 
prieš pavergimų mažųjų tau
tų ir buvo iškeltas tautų lais
vės principas, kai]) ir vyrų 
rengiamosiose konferencijose

Bucharin sako, kad kapitalis
tiškos valdžios nenori taikos.

rėš, ir jeigu jos karę pertraukia, 
tai tiktai tuo tikslu, kad prisi
rengus prie sekamos karės. 
Autorius tęsia:

abejones tiek buvo, kiek abc- 
Inai buna “mažųjų tautų” ke

lai. kai]) matyli, irgi buvo ūž

kompanijos laiko juos san
dėliuose arba vagonuose!). 
O čia žiema, šalta. Bet kam 
gi butų sveikatos komisio- 
nierius Robertsonas M.D. 
kad jis žmonėms bėdoj nau
dingo patarimo nesurastų.

— Anglis brangu? anglių 
stoka? — sako ponas Ro
bertsonas. —Menkiausia bė
da, ir čia visai lengva pasi- 
gelbėti. Nekurinkite kam
barių, arba labai maža te
kūrenkite. Taip darydami 
nedaug tesuvartosite anglių 
ir nejusite, kad jos taip bra
ngios. O kad maža anglių 
vartosite, tai jos ir atpigti

Tikrai genialis tas musų 
sveikatos komisionieriųs, 
kuriam mes, vadinas čika- 
giečiai mokame dešimts tū
kstančių dolerių metams. 
Taip šauniai išrišti vist 
gyvenimo klausimus, i

1US

tų apie tiek pat.

pbiečiai visai ant lygios lentos 
stato soc. laikraščių susivieniji
mų ir L.S.D.P, atstovybę. Ta at
stovybe yra tris asmens, kurie

dora jungia laikraščius, kurių 
skaitytojų skaičius siekia de
šimčių tuksiančių. Paskui, L. 
S. D. P. atstovybę amerikiečių 
reikaluose nelošia jokios rolės, 
o laikraščiai lošia milžinišką ro-

sų vyrų diplomatų, gal but ne 
toje dvasioje kaip norėtų d- 
ras Šliupas, bet kiekvienas 
privalo turėti liesų manyti ir 
kalbėti sulyg savo pažiūrų, ar 
tai butų vyras ar moteris.

Naujos žinios apie “Švedy- 
Lietuvly Komitetą” ir susira

šinėjimą su Lietuva.

ir pirmiau, Komitetas per- 
siuntinėja laiškus, renka vi
sokias informacijas, persiu
nčia pinigus. Į vietas, už 
imtas vokiečių, Komitetas 
siunčia laiškus sutrumpin
tus, vokiečių kalboje, o į vie
tas austrų užimtas — origi
nalius laiškus. Tamstos pa
minėtas lietuvių skyrius tai 
ne Rusų Komiteto skyrius, 
bet savystovi įstaiga Švedų 
Lietuvių Draugijos. Prie 
Rusų Komiteto atskiro lie
tuviško skyriaus nėra, bet 
Komitete lietuviai dirba, jų 
tarpe ir įgaliotinis Lietuvių 
Centralinio Komiteto I. K. 
Augštuolis. Prie Komiteto 
gi yra Lenkų ir Latvių sky
riai ir abelnas skyrius su- 
sinešimui su užimtomis vie
tomis. Komiteto ištekliai 
labai maži, o pagelbai užim
tose vietose ir visai nėra, to- 
delei geistina butų gauti re- 
guliarišką pagelbą iš Ame
rikos, ir jeigu Tamsta galė
tum tokią organizuoti, Ko
mitetas butų Tamstai bėga- j

paskelbtos jo atskaitose-są- 
matose kitos panašaus plau
ko įstaigos, a) organizacija 
skrajojamųjų maitinimo ir 
mediciniškos pagalbos bu

rių, siunčiamų iš Jungtini'? 
Amerikos Valstybių į užim
tąją Lietuvą” ir b) “Specia
ls įgaliotinis prie RockefeL 
lerio fondo Amerikoje”.

Užbaigiant, neprošalį bus 
priminti mano pereito strai
psnio obalsį: atsargiai su 
Lietuvių Dienos pinigais!

A. Bulota.

Kas tai yra “praktiškas” žmo
gus Washingtono kapitoliuje, 
arba Buckinghaino rainuose 
Londone, arba Potsdame, arba

Tai toks žmogus, kur iškiliai 
aukoja savo tautų tarptautines

Tai toks žmogus, kur norėtų 
panaikinti baisias kares, o jų 
vieton valstybių nesusipratimus 
rišti pasaulio taikos tribunalu — 
bet ne tuojau.

Tai yra žmogus, kur tiki į mfF
lo dėkingas. Tamstos tautų teises Irioms apie

AMŽINA TAIKA.

“Laisvėje” išspausdinta ilgas 
rusų socialisto literato N. Bu-

nuverlimas viešpataujančios 
klesos ir jos valdžios. Tai 
vienintelis teisingas kelias, 
kuriuomi einant galima 'išsi
gelbėti nuo amžinų karių. Ir 
kad darbininkus nuvedus nuo 
teisingo kelio, kad juos sukla
idinus, sugalvota visos tos pa-Į 
sakos apie įvykinimą amži-l
nos taikos prie dabartinių ap- Naujos žinios apie “Švedų- 
linkybių, prie kapitalistiško Lietuvių Komitetą” ir susi- 
surėdymo. ir štai buržujai ‘rašinėjimą su Lietuva. - 
ir kapitalistai pasakoja apie * 
amžinas laikas, o patįs į jas 
visiškai netiki. Jie taip elgia
si todėl, kad parodžius, jog 
ir kapitalizmas nėra jau taip 
blogas, kaip apie jį kalbama,

štai dar kokių interesin
gų žinių yra tuo klausimu.

Rugsėjo mėn. pereitų me
tų perskaičiau “Tėvynės” 37 
N-yje oficiali pranešimą iš 
Stockholmo “Šv.-L. Komite-

kas ant tų pėdų buvo pasių
stas sulyg antrašu.

Visuomet gatava patar
nauti — Vice-pirmininkė 
Viera Nekliudova*), Reika
lų vedėjas Aleksandrov.”

Sudedant viršminėtą Šv.- 
L. Komiteto pranešimą “Tė
vynės” 37 N-yje 1916 m. ir 
šį Rusų Komiteto laišką, iš
eina sekančiai:

.savo likimų spręsti — tik ne tų 
mažųjų tautų, kurias jis patsai

Tai yra žmogus, kur visa Šir
džių pritaria ta rp tautinėms 
olympinėms žaismėms, tarptau* 
tiniams ortopedistų kongre
sams, rusiškiems balietams, vo
kiškiems profesorių apsimainy- 
mains, franeuzų dramai, chinų 
studentams Yale ir Harvardo u- 
niversitetuose, kalnų laipyto-

trošku karnose atidaryki

charino straipsnis apie pienus 
karėms prašalinti. Tarp ko kita

! .! .
Ir ne tik augštesnes klesos 

žmones svepelioja apie visuo
tinų ir stiprių taikų prie da
bartinių aplinkybių, prie da
bartinių valdžių. Daug atsi
randa žmonių ir kitų klesų, 
kurie taipgi mano, kad išr^jj-

• miii visu

šituose Bucharino išvadžioji
muose sumaišyta (tiesa su išmi

Tiesa, kad kapitalistiškos vai 
džippvva vydamos 
nuolatos .tari omt

savo

to”, kuriame p.p. Augštuolis 
ir Jorkunas praneša, kad jų 
Komitetas laiškų j Lietuvą, 
visai pasiųsti negali.

Į keletą gi dienų po tam 
visai netikėtai man teko pa
matyti laiškas lygiai tame 
laikė apturėtas iš Lietuvos 
per Stockholm? tiktai ne per 

lietuvius

1) p. Augštuolis dirbda
mas Stockholme “Švedų-Lie 
tuvių Komitete” laiškų Lie
tuvon persiųsti negali ir vi
siškai nuo to siuntimo atsi
sakė.
' 2) Esantis ten pat Stock- 

holme Rusų Komitetas su

) Puti Rusijos pasiuntinio šv
K*’, ““ R***!;'-' A; k,-'- . ! ' i-

niains pasaulio nagrinėjimams, 
Vai Em Sy Ė, ir Dobi j ui Es Py 
Ju, ir Ai £ E Ė, ir Sy Ef of EI. 
Bet iš savo valstybes ministe- 
rio jis reikalauja, kad jis žiūrė
tų praktiškos politikos, parem
tos išmintingu dabojimu savų 
interesu sujungtų su savo parti
jos interesais* — j

Sime*”
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K. Trenev.

Šventadienis
(Vaizdelis iš dabartinio-gyveni- 

mo Rusijoje)

Jau išaušo. Mėlyni debesėliai 
matėsi baltoje ryty platybėje.

Toji ryty platybė pradėjo rau
donuoti auksine spalva. I /kal
no, šešelgė, ant tamsios žolės 
Idizgejo mieganti rasa. Ncku- 
riuosc kiemuose girdėjosi triuk
šmingas vistu kudakinimas, 
girgsėjimas žąsy, bliovimas e- 
riukų.

Pasigirdo vežimu barškėji
mas: vieškeliu pro cerkvę vežė 
rinkon savo produktus Rusijos 
nki įlinkai.

Paužulniy sodžiaus senelis 
Savka gaudė du gaiduku ir ne
galėdamas sučiupti piktai šaukė 
savo anukui, tik ką pabudu
siam rogiy virkščiose:

—-Pagelbėk, velnink, jei ne, 
tai ir tau galvą nutrauksiu.

Bet anūkas pasinėrė virkščio- 
sna, nuduodamas miegantį, ir 
prakrapštęs skylę tėmijo, kaip 
diedukas tursavo paskui gaidu
kus.

Diedukas nežvaviai gaudė 
gaidukus. Kelis kartus parklu- 
|>o ir pilna barzda pristrigo ša
pų. Anūkas vos kenčia: jam 
aiorfs tik šokt ir vienu įsibėgėji
mu nusitvert gaidukus, bet mo
tina su bobute uždraudė gelbėti 
diedukui.

Gaidukai pribėgo prie pačiu 
rogių. Onukas neiškentė ir 
skrandute uždengė du iškarto.

—Taip senai reikėjo padary
ti — atsiteisdama pratarė die
dukas ir pradėjo narplioti gai
dukams kojas ir sparnus.

O bobutė, 1turi visą laiką te
ini jo iš lango, išbėgo kieman ir 
pradėjo bart dieduką:

—Na. ką tu, pragobčli, darai? 
Visus j u u turgau i šga bėiia i...'

— Aš ne dovanai atiduoldu 
atsakė diedukas rišdamas ant 
•vežimo gaidžius. Aš už juos 
imu kapitalą!

O bobute vis šaukė:
—Metų metais gyvenimą pa- 

rand! jau. o dabar jis vienu mė
nesiu viską turgan ištaročkino. 
Kalakutus išvežė, antaites išve
žė, o dabar paskutinius trupinė- 
lius-gaideTius taipgi gabeni... 
Prapuolė uždaras!

—Plepėk! Juk aš už kiek
vieną indiką po devynis rublius 
paėmiau, už antis po penkis! 
Pamėgink ilgiau šerti, pažiū
rėsi, kiek atsieis! O kapitalas 
valgyt neprašo.

—O kad tu tą savo kapitalą į 
lą svietą nusineštum lyg šiam 
vakarui. Tikru šėtonu pavirtai 
prieš mirsiant.

—Bet aš nors kartą savo gy
venime turėsiu kapeikėlę kiše- 
niuje— atsakė Savka važiuoda
mas iš kiemo.

—Gal ir dūšią parduosi už ka
peiką, tu senas šunie, rėkė 

“bobutė.
Bet diedukas neklausydamas 

skubėjo turgan, kreivu siau
ru keleliu.

Raudonieji, pilkai - - mėlynu 
delx\sėliy pabriuviai jau prany
ko, o išraišioti debesėliai išsi
skirstė plačioje padangėje. Kai
menės galvijų Vingiai žengė lau- 
kuosna. Užlipus ant kalno ma
tėsi balti miesto murai ir var
lyčių bokštai. Iš kaminų du
rnai, it stulpai, rėmė padanges.

Sugaudė varpai ir keliais trau
kė ccrkvėn būriai senelių ir mo
terų su mažias vaikučiais.

Per cerkvės bokštą — tiesiog 
danguosna — kįlo giedojimas 
dviejų balsų: senuko 'ir vaiko. 
Tris psalomščikus jau mobili
zavo, o ketvirto visiškai nebeal- 
siunčia.

II.
Vidudienyj rugpjūčio saulė 

smarkiai kaitina ir duria spin
duliais akis, 1x4 pavėsyje šalto
ka*

Prie Mikitos Suškino durių, 
\ant pagalio užkarta raudona 

^karele: privirta buzos, Gri- 
Ho’, apieptalą* sėdi seniai ir vai

kai ir iš spižinių puodelių mail
iau drumsčia ir rudą buzą.

Fonui Chromui mažytis M K/

mužikėlis, su išverstomis aki
mis ir atkišta kaip šiupėle apati
ne lupa, lyg rankomis ištempiu 
snukučiu, — maktelėjęs vos 3 
puodelius buzos žiovalojo kaip 
nuo tikros kazionkės:

Eik po velniu aš, vienas žo
dis, brač, tu mano. į Bukšujis- 
ką ekonomiją. Užveizda iš kar
to nučiupo man už rankos ir 
klausia: ar norite darbo? “O 
po kiek klausiu — užmokė
si? ‘’Nuo dienų po 3 rublius, 
mėnesiui 76 rub, Valgis šei- 
myninko.” Ne nenoriu! - 
Paskui apdalinau pas Mordri- 
ną. Ten, brač, tu mano, padie
niui I rubliai, l ik padarykite 
malonę! Nu, aš taip pat: ne
noriu ir basta. Ir geriems žmo
nėms nepatariu.

Išpintu plonomis gyslelėmis 
veidu, su užmiegotomis akimis 
ir neišpasakytai didelėmis au
simis Kuziu ievas apversda
mas liežuvi gėdino Fomašką.

'lai ko tu, svieto durniau, 
valkiojiesi nuo varių prie var
tų... Ko tu vaikiojiesi, kad ne
nori dirbt, šetongalvi, a?

O del to vaikio juosi, kad 
man malonumas brangesnis už 
pinigus. Aš, brač, savo atidir
bau: be poilsio laužiau savo 
strėnas per 17 metus. Dabar ir 
tu, bloznau. lenk prieš mane 
sprandą.

Nesulauksi. murmtelėjo 
Kuzmič. — Pas mane ačiū Die
vui belaisvių užtenka.

Bet naktį ar daug tau belai
sviai eina apie gaspadą-gyvu- 
lius. Tu juos nors už kojų vilk, 
jie* ne galvos nepakels, kad ir 
visi tavo gyvuliai nudvėstų.

Niekis, žodžio neklauso, 
kirčio paklauso. Dieną naktį 
dirba.

Kaip žiūriu, tu belaisvius 
giri.

" --Juk jeigu ne belaisviai — 
Dieve duok jiems sveikatą, -— 
tai tu da augščiau nosį riestam!

- Reiškia - - belaisviams Die
ve duok sveikata, o rusas žino-A.
gus tegul badu stimpa. Ceri 
žodžiai., nėra ko sakyti... Nu 
už tokius žodžius pagal karišką 
laiką, nepaglostys, jeigu ką!

Aš jokių žodžių nesakiau, 
nenoromis ginasi Kuzmič.

Ne, brač, sakiai!
- O tu — svieto pagunda, 

daugiau nieko, —- lyg bijodamas 
pramurmėjo Kuzmič, ir išėjo 
kieman.

Grįždamas iš turgaus barzdo
tas senis su vaikėzuku. sustojo 
lies raudona skarele ir įbėgęs 
grįčion, godžiai ėmė maukti bu
zą. Paskui šuktelėjo vaikėzui: 

Pauliška, buzos nori? 
Nenoriu, atsakė Pauliš

ka.
Na, kaip turgus, tėveli Pan

fil?
Senis da maukė iš puodelio 

buzą, sprengtelėjo ir tarė:
Turgus kaip turgus, bet bo

bos tai tegul jas velniai! Jeigu 
nebūčiau turėjęs su savim šį 
vaikėzą, a.kimirksnyj bučiau nu- 
siturgavojęs...

Vagia, velniška veislė 
miestelėnai, Dieve atitolink!

Penkias dešimtis melų tur
gau važinėju, bet tokių dalykė
ly da nemačiau.

- Sakytum iš išdvkavimo ar 
iš bado?

Kūmas Jaroška pėlayčioj 
išvežė šimtą kiaušinių. Na, ap
spito jį bobos iš karto. Pasi
žiūrėti poniškos. Vieną pa
griebė kiaušinį, antrą, dešimtą... 
ši prieš saulę žlaib'inėja, ši pur
vą gremžia... Kol apsigrįžo 
nė kiaušinių, nė pinigų!

Na, aš vieną tokią ponią 
(ji mano vištuką norėjo pavog
ti) gerokai pašviežinau: kaip 
šveisiu per žandą, tai net apsi
suko kalbėjo sėdintis kampe 
portarturistas Komei su medine 
kairiąja koja.

Nėrusius senis, smailiomis 
akimis, apvalafnia, kaip gorčius, 
kepure, sako:

- Anądien man viena taipgi 
vos nepayoge 3 kiaušinius.

Skrybėlė, balinai, kaip Činau- 
ninkės, mufta iš nusilupusios 
katės skaros. Pati smegeninga 
ir kiauri. Paėmė kiaušinį, pa
žiurėjo prieš saulę ir., pasmuksi 
i mufta.. c c- •

Ta aip...
Na, (ašnudaviau nematęs) 

žiūriu ir kita tokiu pat 
manierų, ir trečia, būtent...

Ali lai šeima!
Klausykite, ji apsisuko ir 

eina, o aš: “madam, bukite ant 
riek maloninga.” Taip, būtent, 
Į mufta... Išimu kiaušinį, o ji: 
“Tai mano”. “Reiškia -- sakau 

tu gera višta, kad iš karto 
ml rinkos 3 giaušinius padė
jai”!

Palaukęs kol aptilo griaus
mingas klausytojų juokas, senis 
lesė:

Paėmiau aš ją, būtinai, už 
rankos. Jos delnoj rublinė! 
Mergaitė pradėjo cypti. “Ko tu 
mokini savo kūdiki - sakau.” c
“Aš ji atsako jų turiu 
penkiatą.” “Koki tu jiems mo
tina?... Na aš sakau — ta
vęs nemušiu, dello, yda tu vis
gi moteriškė ir da su kūdikiu. 
O kad tu suprastum, tai pirmas 
dalykas štai tau! atsikren
kšės spjoviau jai tiesiog j akis. 
O antra duok šen rubline!.,. 
Tuom aš tave, supranti, štra- 
fuoju. Ne sau, bei cergvei. ' 
Su karbonke ėjo minyška, tad 
aš jai padėjau ant paduškėlės.

'Taip, lai protinga!
Padariai. teisingai ir pavy

zdingai, vienbalsiai gyrė 
klausytojai.

Ir jai konfūzas ir ščyra, 
gera ir labdarybė - patvirtino 
pasakotojas.

Da keli vežimai sustojo lies 
raudona skarele ir išsitraukė iš 
po sėdynių bonkas del buzos.

III.
Stiprus jaunas vyras, mėlyno

je išsiuvinėtoje rubaškoje ir mu
ši nšmieriu išteptuose batuose — 
ėjo gatve gremėzdiškai mosuo
damas paties drožta lazda.

Visi kreipė domą į tą jauną 
vyrą, kuris ištiesų navalniai at
rodė tarpe senelių ir vaikų.,.

Jam einant pro krautuvėlę 
pasigirdo balsas: “Kur keliauji, 
Saša” Tai kalbėjo nėščia krau
tuvininkė, kuri, sėdėdama ant 
suolelio krimto saulėgrįžių sė
klas. Greta krauluvninkės, ant 
žemės, sėdėjo darbininkė, už
klydusi iš kitos gubernijos.

Kaip laikotės, FNrosinija E- 
gorovna, pratarė vyras pa
kreipdamas savo išblyškusį vei
dą su užmerktomis akimis.

- Sakau kur keliauji ?
Tai čia kaslink rytojaus 

darbo.
Sėsk, pasisvečiuok.
Tas galima, - pratarė vy

ras ii* taip pat mosuodamas laz
da, bailiau žengdamas priėjo 
prie krautuvės ir, apgraibęs laip
tus, atsisėdo.

Riestanosė krauluvninkės fi
zionomija sublizgėjo mielašir- 
dinga gudrybe.

Ar nesu tikai šiandien Ari
ses ?

Nesu tikau atsakė bernio
kas.

Miestan atsiprašė.
Bernioko veidas nejaukiai iš

sitempė,
Krauluvninkė gilė Arišai:

Na ko jau ten slepiesi. Pa- 
raudai visa...

Paraudo ir vyras. Pasisveiki
no ir švelniai pasako:

- O aš vos nepatikėjau... 
Laukuose da liko apie dešimts 
vežimų miežių, ūkių. Vienam 
neįveikti, tad noriu žmogų pri
sikalbinti.

- štai ką, Saša, tarė krau
luvninkė tu cik prisikalbink 
žmogų ir neužilgo sugrįžk, O 
tu, Ariša, užvirink virdulį ir už- 
liesk stalą sodelyje.

Vyras žingsniavo gatve, o 
krauluvninkė sekė akimis ir 
kalbėjo:

šaumis vaikinas! Ir žvalus^. 
Nė negalima pamanyt, kad ne
regys. Ah ir dailus gi vaikinąs 
jis buvo prieš karę. Malonus...

Išpradžių labai nesiHugu^p- 
' tarė jauna darbininke bot ky6-

met 'ilgokai pasėdi su juom lai i 
rodos, kad ir pati nieko nema
tai.

—-Tai lik be pripratimo. Vie
nos pensijos jis melams gauna

4(Every Picture
Tells a Story

įčiu tau Dieve, 
is: gal sugrįž 
gal... kaip Die-i v v c i o a o n it i v, o 9 

vas duos...
Atsiduso ir tęsė toliau:

Išėjusi už matančio, bet už 
biedno bus vargas ir vargas. 
O čia ir jums ir jūsų vaikams

Bet, tetute, gal ir vaikai bus 
neregiai ?

—O, apie tai, Ariša, - nesirū
pink.

IV
Medžių šešėliai a p

prie seno pažaliavusio šulinio 
rentinio pulkelis moterų. Ap
linkui, žolėse ir vieškelio smil
tyse žaidžia maži vaikai. Jaunų 
ir senų moterų veiduose matosi 
užsisenėjęs ilgesys ir baimė.

rėn 3 sunus, žentą ir antiką. 
Du iš jų jau niekuomet nebe- 
sugrįž...

siu vyrišku balsu:

neprisieis, 
nes., 
jau!

Be laidojimų šerme-
Kiek giminų palaido-

bet nieko,
Būdavo aprengsi, 
giedosi, ir amžiną

užmiršdavau.

jam

riu
na

tai

verkti, rėkt, bet balsas nei

Jeigu visos imsime bliauti, 
tebus kam klausvt, — kai-

—Del manęs jau

riu.
Jauna našlė atsisėdus ant že

mės ir atkišus basas kojas kalba

atrenka: “Jie bus del papos!” 
Kaip katinas jis ant manęs... 
Kaip tik pabunda, pirmų pir-
miausia peiliu širdin: “Papa 
parvažiavo.”

Sučiaupė išbalusias lupas ir 
nutilo.

Važiuojantis šalę žilas žmo
gus sustojo ir klausė:

—Na ką, tetutės, gal turit 
pardavimui bulvių?

- Kad ir visas paimsiu, bile 
kaina prieinama.

—Du rubliu už pūdą — rus-

—Pcrbra n g u, n uo t ek a. 
mus ant rinkos aš 
1000 pūdų gauti po 1 rub. 80

isle susiraukė ir tarė: 
Man tavo bulvių nereikia. 
Pačios da, ačiū Dievu, kol 
turime, - patvirtino senu-

O ko į jas žiūrėt. Nuo pa
žiūrėjimo kaina nesumažės.

— Na, ir bobos! Jus manote,

taip ir

gi a u

griūva, tad visi turi
Na,

gale, sviesto, lajaus, 
šinių ar turite?

Kur mes imsim 
vištų nėr kuom lesint 
logiiš n iisi^luostė -• ’’

m u

Nugaros skaudėj i 
mas po šalčio?

susilpnina ir sumažina greitumą. Tuokart jus jaučiatės nerangiu ir nuvargusiu, 
greitai įerzinamu arba nervuotu, ir įgaunate galvos skaudėjimą, svaigulį, silpną 
nugarą, skausmą nugaroje, žaizdas sąnariuose ir nereguliarišką inkstų veikimą. 
Duok inkstams greitą pagelbą ir tas gal išgelbėti jus nuo pavojingų inkstų kliū
čių. Doan’s Kindney Pilis vartojama daugiausia žiemą. Jeigu jus norite inkstų 
pažadinimui, mėgink Doan’s . Tūkstančiai žmonių rekomenduoja Doan’s. Mu
sų dykai duodamas mėginimas duos jums progą pamėginti šią puikią gyduolę be 
išlaidų. Skaityk šiuos typiškus atsitikimus. Tuokart siųsk kuponą.
Kiekvienas Aptiekorius turi Doan’o — 59 centų už dėžę. Foster—Milburn Co.,

Šie Žmones Sako Kaip 
Surasti Pagelbą

ska usinų.
Frank J. Karaszewski, 280 Lo

vejoy gatve, Buffalo, N. Y. sako: 
“šaltis apsistojo ant mano inkstų 
ir buvo priežastim nusilpnėjimo 
ir skaudėjimo mano nugaros. 
Kuomet aš pirma atsikeldavau

ir skausmai vaikščiojo per mano

silenkti. Nepaprastai aštrus, re- 
umatiški skausmai bėgiojo kai
riuoju mano šonu, nuo kepenų i- 
ki pečių. Aš paėmiau dvi ar 
tris dėžes Doan’s Kidney Pills, 
ir jie tarytum ranka atėmė keb
lumus. Mano nugara dabar yra 
stipri ir jaučiuosi visai gerai.”

Kentėjau tris metus.
Poni Bonaviteh, 45 \V. Walnut

kentėjau per tris metus nuo sma
rkiu, sunkių skausmų, skersai 
mano kryžnos ir strėnų. Aš ne-

lei intempto skausmo. Dažnai 
jausdavau dirgli nugaroje ir šo-
ne, kuomet s 
ti ar atsistoti, 
k i ai skaudėjo 
ji pusiau plis, 
apkvaitimą ir 
(lavos

ir aš maniau, kad 
Aš taipjau turėjau 
juodi šlakai rody- 

man akyse. Doan’s Kid
ney Pills mane išgydė.”

Gauk bandymui dėžutę dykai. 
Nukirp šį Kuponą.

buvo baisi išžiūra

semer, Mieli, sako: ‘°Aš buvau 
baisiame padėjime su savo inks
tais ir nugara. Kiekvieną syki 
mėginau susirišti arba pasilenkti, 
aštrus, kaip peiliu pjaunant ska
usmai, perveidavo mano nugarą. 
Aš jaučiaus raišas ir visas su
stingęs, ypatingai strėnose ir a- 
pie mano inkstus. Mano inkstai 
buvo betvarkėje taijigi. Apie še
šios dėžės Doan’s Kidney Pills 
mane išgydė iš ligos ir sutaisė

šitą k u p o n ą. Parašyk savo vardą, pavardę ir 
antrašą. Pasiųsk jj Į Foster Milburn Co., Buffalo. N.Y. 
Dykai mėginimui dėžė Doan's Kidney Pills tuojau bus 
jums išsiųsta. Nesiųsk pinigų.

Galve -

DOAN’
Kidney Pills

Kožnas Aptiekius turi Doan’s. 50c už dėžę. Foster-Milburn Co., Buffalo, N.Y. Mfrs.

Bobos
po vežimo

Bet vos

tamsesnius šmotus ties medžiais 
ir triobomis: iš už tolimu kalnu € V

tas ir vieškelis, kuriuom da va-

.1! pa- 
mrul, ir pali nesavo 
dienoms, o paskui

vaiti. Pažįstamas v
ketino užvažiuot.

keikė susiriesdamas ir klausiu
siems aiškino:

negerovė!
larui ne-

- 0 In, vdnio vaike, ar išskai- 
lllavai kick man apsiėjo šilo 
kiaušinio išaugini mas ?... Ar 
išskaitliavai? A? Taip, gal aš
jį išauginau krauju ir prakaitu! 
Kuomet dfesetką turėjome ati
duoti po penkias kapeikas, tai 
tuomet jokios taksos neuždėjo!.. 
Jus velnio veislė!..

Kaimus jau miegojo, o senė

lis keikė nenustodamas, 
sodno, ties krūmais, past

vėl nutilo. Tik girdėjosi kuo
met čiurveno linksmas kalninis

ties balta tvora gulėjo juodas

Man popas pasakė: apzc- 
nysiu lave, o pats dilinsiu poni
jos n a kur parapija, ten ir aš. 
čia net a su kuom Dievą garbi n-

Palydėjęs Ariną, jis, neskube- 
mas nuėjo karklviian ir ką

tai baidydamas augštoj žolėj 
klausės, 
vanduo
tini žolių kvepėjimą..

Li uosiu vertė
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Kalbama lietuviškai ir lenkiškai
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VYRAI!
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Turgaus Žinios
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No. 2La Salle ir Washington Sts. Priešais City Hali Chicago, Illinois1840 South Halsted Street505
Loins

Prieš Siegel C

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

FBVa 
18^

Bounds 
Chucks 
Plates 

K ia u lie n a,

Nepadaryki 
te Klaidos

norėjo 
Rijai?
užėmę

mazo-
“Rusu

Paprastieji firsts 
Maišyti ............
Purvinieji ........
Checks .................

No. 3
.10 U

Skaitytojų 
Balsai.

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

Kiaušiniai:—

Vasarių kviečių 
Standard ... 

Patents ....

tiks didžiausiu pasi

Paukščiai, išdarinėti 
Kalakutai (svarui) 

Vištos .............
Jaunos vištos .... 

Antjs ..i..............

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

parinktiniai $10.00—11.80 
10.00 
11.50 
-7.40
-8.75

gerėjimu.
Knygą Socializmo 

Minties Blaivumas 
angliškai parašė žino
mas socialistu veikė- v
jas ir rašytojas Jonas 
Spargo, o lietuvių kal
bom autoriui leidus.

Veršiena:—
50—60 svarų,
60—80 svarų,
90—100 svarų 
100—120 svarų 

Jautiena: No. 1

nantis Petrapily) M
Lietuvos Balsas

S L tarp kitko

tai tada 
lokiam 

Grigaičiui, Pruseikai, Montvi- 
dui butų užčiauptos burnos kal-

ūsų vy 
nausybe, pirmiau norėjusi koi 
krečiai nustatvli lenku autono 
miją, prasišalinus Sazonovui 
atsisakė nuo to dalvko 

Tolinus nebėr

mes ga 
lime tikėlis neprigulmingos 

Lietuvos, Ten rašoma 
gali m

has, kaip jie nesąmoningai ri
ša karės ir Lietuvos neprigulmy- 
l)ės klausima, lai kokiu darosi 
nuo lokiu išvadžiojimu. Nega
lima suprasti, ar jie lai daro per 
savo nesupratimą 
bia nesąmone

rankamai.
Ateikite tuojaas jei esate ke

blume padėjime.
Teiravimasis, examinaeija ir

ratura vis dar netur
tinga, tai pasirodymą 
šito stambesnio vei
kalo, kur paprasčiau
sia, kiekvienam su
prantama kalba išdė
stoma socializmo mo
kslas, kiekvienas mą-

nas
me straipsny j 
rašo:

“Tai didelis faktas, kurio 
patingą svarbą visi 
kai (Rusija, Angli 
ir kitos... M. P )

Sausio mėnesio bėgiu 40,000 šio banko depozito- 
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.

SUBATOMIS Taupomasai Skyrius atdaras 
VAKARAIS nuo 6 iki 8 vai.

pareikalauti to, ką mes nuo am
žių turėjome; privalome atgau
ti šventąją laisvužę.“ O ta 
šventoji “laisvužė,” kaip Ame
rikos klerikalai pranešė kun. 
Kemėšio lupomis, kad nebus ga
lima kalbėti Mockui, Šliupui, 
Michelsonui, Bagočiui, nebus 
galima išleidinėti “Kardo” ir tl.

• pienuoja da iškal- 
neprigulmybe butu 

klerikalai bei buržu- 
iziški tautininkai paimtu poli-

BATAVIA, ILL.
Combination Pečius, kūrinamas 

anglimis, medžiais ar gasu, yra pa
rankiausias pečius del virtuvės, ku
ri Jus galite pirkti. Mes turime dve
jopos rųšies — Peninsular ir Home. 
Ateikite ir pamatvkit juos.
J. P. BARCKLEY and SON

Geležinių tavorų pardavė
jai. Arti Post Office.

greičiausia ir lengviau
siu budu Įsigysite nau
dodamies Nauji e- 
n ų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas kų turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite N a u j i e- 
n o s e. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel
bi mą ir tas jūsų pasi- 
skejbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

N A U J I E N O S 
1810 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

MOKINAMA
SMUIKOS - PIANO - MANDAUNOS

E. M1RONKO,
859 NO. ROBEY ST., CHICAGO 
Kainos vidutinės. Skolin. instrumentai

JL/V.L0I11V ir Kallnj 
SSMIOTJA 

čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradingt 
ligi aukščiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiS. 
Ekonomijos, Knygvcdystčs,DailiaraŠčio, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted St.Chicdgp

—9.60
8.50— 9.30 
7.80—8.05
7.50— 7.75 
7.00—7.60

CHICAGO, Jim. 8. 1917 
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau:
Sviestas:—

m tisą pa
ts pasiliktu toks apverk

tinas, kaip kad buvo prieš ką
rą? šimtą kartu ne! Turime

Dundulį gauta $1.52. Aukavo: 
P. Babilas, W. Misevičius, I). 
Walna, M. Akelaitis, P. Kručas, 
N. Valniulė po 25c. Su sniul- 
kesniom susidaro $1.52,

Pittsburgh, Pa. Drg. Aleksis 
prisiuntė čekį ant $7.30. Au
kos dalinasi sekančiai: laike L. 
M. K. D. prakalbu arkavo: V. 
Ve nck u nas ir S i pa v i čia po $1. 
Smulkių $1.55; laike LSS. 55 
kp. prakalbų sp. 20 d. smulkių 
aukų surinkta $3.75. Sykiu 
$7.30.

A. Juknevičius iš Elmora, Pa., 
10c. Viso sykiu $15.17.

Nuo spalių mėnesio roknndos 
(“Laisvės” Nr. 88, 1916 m.)
buvo likę neišsiųstų $61.51.

11.00—12.25
8.00—10.00
8.00—10.25

11.00—13.75

8.10—8.50
7.80—8.05
7:30—7.60

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

fada visokius reikalus, kaip kriminaliskuo- 
se taip ir civiliAkuoso teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Miesto Ofisas;

1Ž7 N. DEARBORN ST 
Room 1111-13Unity BldR 
Tol. Central 441 i

Vidui. (200-: 
Lengvesnės 
Paršai, geri

Avis—
Mitules .... 
Senės, geros 
Avinai, geri
Erai ..........

75—2.75
20— .22^ 
2.00... 5.00
3.00—6.50 
1.00—3.00 

—2.00
2.25

2.50—3.00 
2.00—3.50 
1.00—2.00 
1.00—1.10

$1.75—6.00
št 2.25—3.00
1.75—3.25

metus, State Bank of Chicago be 
paliovos mokėjo procentus savo 
depozitoriams. Ir šiandie šis ban
kas yra vienas tvirčiausiųjų. De- 
pozitorių kaupiniai apsaugoti kapi
talu ir perviršiu $5,000,000.00.

Pavyzdis knygos^viršelių paveikslo, piešto keturiomis spalvomis 

tarpu nejučioms susipažįsti su socializmo mokslu, 
viniais.

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir jų nusamdytieji agitatoriai 
besistengdami trukdyti socialistišką darbininkų judėjimą, pliauškia prasimanę 
visokių nebūtų dalykų apie socializmą. Gi žmonės, kur irgi nepažįsta gerai soci
alizmo mokslo) dažnai tiems kunigų pliauškimams įtiki. Kas perskaitys šitą kny
gą, pažins, kas ištikrųjų yra socializmas, ir į kiekvieną priešų užmetimą mokės 
atšauti rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai turės bematant savo bur
ną užčiaupti.

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

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

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

iškirpkite šitą žemiau paduotą kvitukę, parašykite savo vardą ir adresą, įdėkite 
kartu su money orderiu konvertan ir siųskite mums.

Suris:
T wins, svarui .
Daisies ....... 
Young Americas 
Longhorns ........
šveicariškas . .. 
L i mb urge r ........
Brick .................

DR. C. R. LAYTON
14 So. Halsted St., arti Madison 
St., Sekantis prie Mid-City 
Bank Building. Visas 2-ras

THIS.

1'okiu put “liuosavimo" kelii 
eina ir Francija su Rusija. Pa 
Utaroji da nuožmiau “liuosuo 
ja” pavergtas tautas. Bet “L 
B.” sako, kad Busi ja žadėjii!

Bėgyje lapkričio ir gruoctzK 
Atstovybes kason atsiusta:

Carnegie, Pa. per drg. A. Jan 
kauską atsiusta $3.25.

Aukavo: A. Krasauskas, K 
Lukšis, .L Galaveckas, po 50c 
J. Galginas, A. Jankauskas, A 
Kurizna, K. Mikolainis 
ba, J. Čirvinskas po 
kių 35c

Norwood, Mass.,

sva-
10.40—10.75
10.35—10.70
10.00—10.50

. . 8.75—9.50

Aprašyti visą šios 
knygos vertę čia nei 
negalima. Pasakysi- 

Į me tik tiek, kad ji pa-
j rašyta taip interesin

gai, jog pradėjus skai 
tyt sunku ir beatsi- 

____ traukti: skaitai kai 
kokią pasaką ir tuo 

socializmo tikslais ir uždą-

STATE BANK of CHICAGO
Vienintelis miesto bankas kame 

lietuviškai kalba.

1825-1827 Blue island Ave., Kampas Loomis ir 18-tos Gatvių 
KAPITALAS. PERVIRŠIS IR PELNAS 

$600,000.00
Valstybinis Bankas su dideliu kapitalu arti jųsų narni 

iškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Associa- 
žinomą gvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama 
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas

siu, nes mes tai galime patįs ge 
ra i matyti, — - aš lik pri vesiu 
kad ir Europoj jų draugai tokii

Toliau. Yčo organas aprašo, 
kaip vokiečiai Lietuvą ugnim 
ir kardu ,sunaikino ii

ims, Maiiau- 
sKams, Bachams, Kemešiams, 
Yčams, Laukaičiams ir kt., nes 
galėtų jodinėti ant proletarų 
sprando. Tai tokios Lietuvai 
“laisvužcs” laukia Amerikos ir 
Europos atžagareiviai klerikalai 
ir buržuaziški tautininkai. 
Mums, darbo žmonėms, prie to- 

“laisvės” eiti neparanku, 
einam ir turime eiti prie to
la išveš, kur gyvenimas bus 
irkytas pagal socializmo 

dėsnius, kur bus žodžio ir susi
rinkimu laisvė, kur nebus iš- €
naudotojų, bet žmones dirbs ir 
naudosis pilnais savo darbo vai
siais ir lt.

Reguliari 
tion. f ’ 
kad jie bus iimokčti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedfilio, Ketvergo ir Subatos vakarais ilti 8:30 v vak

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus

JAS F. STEBINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kasteria*.

Ruginiai ...........................

Gyvulių turgus
CHICAGO, Jan. 8. Gyvulių atga

benta šiaip: galvijų ca. 26,000, avių 
— 18,000; kiaulių •— 60,000. Paduo- 
duodamos kainos:
Galvijai—

Jaučiai
Kiek menkesni ........... 8.00-
Mituliai ....................... 9.50-
Stockers and Feeders.. 6.50
Veršiai, parinktiniai .. 7.00
Karves, vidutiniškos .. 5.50
Buliai ........................... 6.50—7.50

Kiaulės—
Sunkiosios (240—400

šlapume, puslės uždegimu, su
stojimą, arba katarų, užkrėti
mų inkstų, jus nusistebėsite 
pasekmėmis mano vartojimo 
ir specialio gydymo budo. Jei
gu jus esate silpnas, nulindęs, 
be vilties, turite silpnų atmin
tį, štokų ambicijos, širdies 
mušimų, galvos skaudėjimą, 
nykimų, kaipo pasekmę per
žengimo sveikatos tiesų, jus 
negaišuokite laiko įgijimui tei
singo gydymo.

Mano motto: geriausias gy
dymas už prieinamas kainas. 
Neapsileisk nepasitaręs pirma 
su manimi. Aš su!vaikiau 
mokesčio sistemų, kuri daleis 
kiekvienam žmogui pasinau
doti mano patarnavimu. Ne
leisk pinigiškai medegai būti 
priežasčia šalinlies, kadangi

yra diena ateiti j 
mano ofisų ; ne
žiūrint kaip jus 
buvote gydytas ki 
tų daktarų ir ne- 
įgijote pasekmių. 
Nenusiminkit. A§ 
turiu iš savo pra
eitų metų pasek
mingų praktikų 
išgydytų vyrų, ku 
rie buvo gydyti 
daugelio gydyto
jų be pasekmių. 
Aš imu mokestį 
tiktai už pasek
mingų gydymų : 
jus turite viską į- 
gyti ir nieko ne
prarasti. Aš gy
dau visas ligas, 
ypatingai vyrų, 

-........  Kraujo ligas, Vyrų
silpnumus, Pūsles ir inkstų, Privatifikas ligas, 
naujai susidėjusias arba ilgai užsistovėjusias, 
kaip Puliavimą, 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
lavimų kiekvienos ligos. Tas nieko jums ne
kainuos pasitarti su manim, taigi neatidčlio- 
kite. Atminkite, ■— “jus mokate tiktai už pa
sekmes.’’ Leiskite man parodyti jums”.

DR. WHITWEY
State Street; kampas Congress 

>, III.
•oper and Co. 1 1;

Kaip yra žinoma, tarp svarbiųjų 
obalsių, del kurių sąjungininkai 
sakosi kariaują, yra šis: laisvė 
mažoms tautoms

giijos biurokratų žiaurumo 
norėjo pasiliuosuoti, tai An 

užtai “liuosa- 
durluviiis ge-

yra žinoma, tarp svarbiųjų obal 
šių, del kurių sąjungininkai ka 
riauja, yra šie: laisvė 
sioms tautoms,” ir jog 
vyriausybė, pirmiaus to 
jusi’’... ir tt. Na, kaip sau nori
te vyrai, bet jau skaityti, kad są
jungininkai kariauja, del kokių 
ten “svarbių obalsių," mažųjų 
tautų “paliuosavimo”, tai jau 
piwiizengimas. prieš visas žmo
niškumo liesas ir dora. Nes c
jeigu jus taip manot, kad sąjun
gininkai: Anglija, Francija ir 
puslaukinė Busija, kariauja už 
tautų paliuosavimą, lai kam tos 
pačios vastybės po savo 
esančias tautas smaugt 
karą ir dabar tebesmaugi 
Kam Anglija turi paver 
ją, Indiją ir kitas j 
met tos tautos nebt

Ir. A. L Yuska
Gydytojas ir Chirurgas

lai jau 
no, o it

fe. but jųis
ėmėte vaistus 

gydytas 
daktarus, 

kurie neįsten 
gė užbaigt gy- 

mą del stokos jįjsų gydymo 
simptomų vietoje nuodugnaus 
pažinimo svarbiausios ligos.

Aš neatsidedu ant senos mę- 
todos pažinimo ligos, barški- 
mo krutinės, palietimo pulso, 
žiūrėjimo į liežuvį ir 11. Aš 
vartoju įvairius išradimus, 
mechaniškas ir elektriškas ma 
šinas ir dargi X-Ray kuomet 
reikalinga. Aš nespėlioju, aš 
įsigilinu į patį keblumą.

Jeigu jus turit* skausmus, 
putins gleivėje arba kraują

valstybės tokios geros, tai ko
dėl jos atima iš mažesnių tautų 
autonomijas ir savyvaldas? O 
gal Rusija iš Finlandijos atėmus 

duoti autonomiją Len- 
Kada vokiečiai jau buvo 
Lenkiją, tuosyk subruz- 
uitonomijoms, bet tuo 

gerumu gali pasidžiaugti tik bu
sima Lietuvos “načalstva”, o ne 
susipratęs darbininkas

laisvę mes turi- 
kovoti ne sykiu 

su savo tautos buržuazija-tauti- 
ninkais ir klerikalais, bet sykiu 
su viso pasaulio darbo žmonė
mis.

Kokį išvedimą galima padary
ti iš to? Išvedimas toks, kad 
kožna valslybė-šalis nekariauna 
už kokios nors tautos paliuosa- 
vima ir kilus svarbius obalsius v
ir, kad tie žmones besąžiniška’i 
meluoja ir apgaud 
menę, kurie tvirtina
riauja del tautų išliuosavimo

M. Punis

Namų Ofisas: 
•323 S. HALSTED ST. 
Ant t r e č i ų lubų 
Tel. Drover 1310

.11 K’ .10 ‘/t .7/2
100 sv.:—

20—40 svarų .......... $12.50—14.50
40—60 svarų ........ 12.50—13.50 
60—100 svarų .......... 11.00—42.00

Bulves, bušelis ............... 1.60—1.90
Jaunosios bulvės, gurb 2.25—3.50 
Saldžiosios, statinė .... 3.00—4.50

Daržoves:—
Burokai, didelė bačka . .3.50—5.50 
Kalafiorai, 10-24 galvų 1.25—2.25 
Agurkai, dėžes, 2 tuz.

Salierai, už grįštę
Morkos, didelė bačka 
Kopusiai, 100 sv...........
Žalieji žirniai, gurbas
Lima pupos, did. gurb 
Salotos, galv. 2—4 tuz. 1.00 
Cibuliai, 60—70 svar.. 
Stringbeans, gurbas . 
Toinūtūs, dėžė, 10 svai 
Grieščiai, statinė

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė .
Grapefruit, d. 46- 
Apelsinai, dėžės 
Citrinai, dėžė ... 
Ananasai, gurbas 

Cukrus, už 100 sv.:
Piaustytas, H. and E. . 
Standard eane, smulkus 
Burokų, smulkus ........

MILTAI
žiemkenčių kviečių—

Patents
Straights

8.63
7.23
6.93

NAUJIENOMS,
Chicago.
Indcdu čia money orderi (čeki) ant sumos f.... 

ino Minties Blaivumas. Adresas:

4
Mėnesio............................... d., 1916

.... Prašau atsiųsti man knygą Socially-

Vardas ir pavardė

P. 6. Box arba namų No, gatvė ir miestas.



MIHHMf.Hi.—jl>

CHICAGOS ŽINIOS
Goo. Mayweather, negras, nu

mirė nuo žaizdos. Spėjama,

Michael Ellwood keturi metai 
atgal $10,000 vertes namą už-

VU T'
 i. į

 r. -. 
.

TOWN OF LAKE.

Jau laikraščiuose buvo prane
šta. kad Town of Lake Savings 
banko kasierius nežinia, kur 
<lingo. Tas viskas yra tikra tie
sa. Tečiau, aš norėčiau dar šį- 
1ą papasakoti apie tą atsitiki
mą. Pabėgusio kasieriaus var
das ir pavarde — Ignas Ziuga- 
ris (Zingeris). Jisai priklausė 
prie vyčių 13-tos kuopos. Per
eitą metą net buvo jos pirminin
ku, Be to, ex-kasierius inejo Į 
Sv. Kryžiass parapijos komite
tą ir kunigo įgaliotas nedeldie- 
niais rinkdavo bažnyčioj duok
les.

Sausio 5 d. apie 9 vai. ryto 
bankieriaus moteris, poni Elijo- 
.šienė, patemijo, kad banko du
ris uždaros. Jai tuoj dingtelė
jo galvon, kad kas nors yra ne
gerai. Tuo tarpu ėjo pro šalį 

v. Kryžiaus parapijos klebonas 
zXkksandras Skripka. Jinai 
kreipėsi į kleboną prašydama 
kokios nors “rodos". Kun. Skri
pka inejo į banką, apsidairė ir 
pasiteisinęs, kad būtinai turįs 
tuoj važiu Xi į miestą, — ištrau
kė savo keliais.

Tuosyk p-n i Elijošienė pasi
šaukė policiją ir nuėjo į Zinga- 
rio namus. Ant stalo gulėjo du 
laišku. Vienas jų maž-daug 
šia'ip skambėjo:

“Nepyk, mano miela, ant ma
nęs, nes Dievas taip davė, kad aš 
turiu greitu laiku apleisti tave."

Toliau, sako, jei kas klaustų 
apie mane, lai sakyk, kad išva
žiavau į Pcnnsylvanijos valsti
ją. (ii su mano rakandais da
ryk, ką nori.

Sako, kad ant stalelio gulėjęs 
Faktas 41 no kasos.

Kiek pinigų pasiėmė su savim 
kasierius -— kol kas nežinoma. 
Spėjama, kad mažiausia $600 
banko pinigų dingo kartu su 
“pabėgėliu," Senas Vytis.

(sibuvo Sausio 7 d. Prospoct 
I svetainėje. Prie to buvo įmai
šyta ir keletas muzikališku da- c* 
lykėlių, kurie pridavė parengi
mui (langiaus gyvumo. Pavir
šutiniai imant, tas LMPS. pir
mas žingsnis visuomeniškoj dir
voj visais atžvilgiais nusisekęs. 
Publikos susirinko į du šimtu. 
Pirmiausia kalbėjo p-ni Jurge- 
1 Jonienė, kuri apibriežė LMPS. 
tikslą, o taipgi nupiešė, kokioje, 
pozicijoje moteris randasi ii' ką 
jos tudi veikli, kad išėjus iš to 
padėjimo, kokiame jos dabar 
randasi. Akyva, kad kalbėtoja 
užreiškė, jog visgi noters tu
rinčios kovoti su vyrais, nors 
vvru ir moterų darbininku kle- *■ 4. C V
siniai siekiai ir kova yra vieno
di. Ji tai išaiškino tuo, kad esą 
nors vyrai yra ir progresyviš- 
kiausi ir pripažįsta joms lygias 
tdises, bot visgi esą vyrai turi 
prigimtą įsitikinimą ir slaptą 
jausmą laikyti moters žemiau 
už save. Kodėl moterįs atsisky
rė nuo LSS. ir veikia sau atski
rai? Toplel, kad kaip ten nebū
tų, o jos visgi tenai mažiau tu
ri progos veikti, negu kad pa
čios vienos ir jos, žinoma, tik 
daro tai todėl, kad išsilavinus. 
Žingeidi! butų žinoti, ką jos da
rys, kada iss’ilavins: ar jos eis 
ranka rankon su vyrais socia
listais, ar jos, kaipo moterįs, ir 
darbininkės pasistatys sau kitą 
kovos būdą.

Vėliau kalbėjo p-as Dundulis. 
Jo kalba, galima sakyti, visais 
atžvilgiais nusisekė.

Ant pabaigos likosi išnešta 
rezoliucija prieš maisto brangu
mą ir gabenimą į Europą, o 
taipgi pdieš karę. Prisirašė ke- 

diosr naujos nures^ 3
Tai kai matyt Northsaidės 

moterįs progresuoja, E. Z. S.

JAKE LOEB PRADEDA VEI
KTI “MOKYKLŲ" LABUI.

i'i vėl iš jos atsiimti

Trįs plėšikai atėmė iš Vern 
Allers, 320 N. Austin avė., $30

Jos. Ilorward, 17 melų, 1101

2318 Monroe ir Cias. Wheaton 
18 melų, 11 Washington — a

Andrew Smith, 3105 Sheffield

namio.

tro janitorius, 108 1 
škomas policijos, 
jauną moterį.

Gustav Carlson, 3657 Indiana 
avė., nutroško nuo gazo. Spė
jama, kad tai saužudystė.

Atimta iš jo $2.

Išgelbėta keturi žmonės gai- 
?, kuris kįlo nežinomas prie-

Halsted SI.

Vagiliai pavogė, iš Coyne
Bros., 119 W. South Waler, 51

John M. Houlihan, 38 melų, 
2017 W. 69lh, nutroško nuo

Teatras - Muzika

Didžioji Opera.

šiandie, sausio 9, 8 vai. vak

gieda Minos.

17IRS 9,151,000 te- 
* leponų Bell Sys= 

tem duoda galę Bell 
abonentams telepo- 
nuoti į bile kokią vie
tą Suvienytose Val- 
styjose.

CHICAGO
TELEPHONE CO

PIRMA NEOU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Sr Stoginio Popieros 

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

.... ....w....... ..—.i ■ II —■ IMW— . ■ m ■ >O

A. Olszewskio Banko 
Depozitoriams.

Lietuviu UNIVERSAL STATE BAN-
4^

KAS jau yra suorganizuotas ir atsidarys 
tuojau kaip tik visi pinigai už paimtus se
rus bus sumokėti.

I Tuojaus po atidarymui Universal State 
Banko bus šauktas A. Olszewskio Banko 
DepOzitorių susirinkimas, kad perkelti A. 
Olszewskio Banko depozitus j naują Uni
versal State Banka.

Ant šio susirinkimo visi A. Olszewskio 
Banko depozitoriai atsineš savo Bankines 
knygeles ir išmainys jas ant knygelių nau
jo Universal State Banko, su kuriuomi jie 
galės savo pinigus atsiimti, arba laikyti na
ujame Universal State Banke. J susirinkimo 
salę bus leidžiami tik tie kurie turės A. OB 
szewskio Banko knygeles. Todėl pasirūpin
kite visi pirm laiko turėti savo bankines 
knygeles po ranka, nes be knygelės niekas 
negalės salėn įeiti nė pinigų reikalauti.

Kad ant šio susirinkimo galėtume visus 
depozitorius pakviesti, tai malonėkite visi, 
kurie permainėte savo gyvenimo vietą, pa
duokite mums savo naują adresą. Kam pa
ranku — ateikite į musų Banką adresą per
mainyti, o kam neparanku ateiti, tai iškir
pę šį kuponą prisiųskite mums pačtu užra
šę ant jo savo naują adresą ir knygelės nu
meri, kad mes galėtume jus ant depozito- 
rių susirinkimo pakviesti.

National, 6221 S. Halsted st: 
“That Other Woman.’’

Olympic, 165 N. Clark: “His 
Bridal Nigh I.”

Powers, 124 W. Randolph:
“Bumerangas."

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

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir. Subatoj 

Paprastomis dienomisfirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED ir 32-ra GATVR.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
KUBUS.

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

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

A. OLSZEWSKIO BANKO DEPO- 
ZITORIAUS NAUJAS ADRESAS.

Vardas ir pavardė ...................... ...........
Adresas ....................................................

Knygelės No.....................

Paskubinkite adresus prisiųsti, kadangi 
susirinkimas gali but netrukus šaukiamas.

A. OLSZEWSKIO BANKAS
3252 So Halsted St., Chicago, III.

NORTH SIDE.

Lietuvių Kriaučių Savitarpi
nes Pašei pos Kliubas sausio 3d, 
Liuosybės svetainėj laikė meti
ni susirinkimą, c

Kliubas nutarė prisidėti prie 
Chicagos Lietuvių Draugijų Są
jungos. Reikia pasakyti, kad 
kliubas yra bepartyvis. Vienok 
lis visuomet remia kiekviena

4, 

progresyvės visuomenės suma
nymą. Taip, Lietuvių Dienoj jis 
nemažai pasidarbavo rinkime 
aukų del karės nukentėjusioms 
Lietuvos gyventojams.

Pirma kliuban tegalėjo pri
klausyti vien tik kliaučiai. Da- 
bar gi gali prigulėti tiek vyrai, 
tiek moteris nežiūrint i užsiėmi- 4. i
mą.C

Kliubo nauja valdyba suside
di!, iš sekamų ypatų: pirmrmin- 
kas K. Jankauskas, pirm, pa- 
gelbininkas M. Žukas, nutari
mų rast. - F. Dikšas. fin. ra‘t.

V. Briedis, kasierius — J. 
Kalama. F. Dikšas.

L. M. P. S. 29 KUOPOS 
PRAKALBOS.

Lie tuvių MottTų Progresyviš- 
ko Susivienijimo 29 kp. suren
gė pirmas prakalbas, kurios at-'

šiuo momentu ebieagiečiai su 
in tempimu laukia, kas išeis iš 
Loebo (mokyklų tarybos caro) 

Tr jo šaikos pienuojamojo ka
reiviškojo muštro. Argi ištik
rui ų Chicagos mokyklose bus 
pradėta rengti jaunuoliai prie 
kares?

šiame klausime Chicagos gy
ventojai griežtai pasidalino į dvi 
dali. Visokie “galiūnai pasaulio 
šio" — fabrikantai, krautuvnin- 
kai, pramonininkai ir kiti tūzai" 
palaiko Loebo pusę. Kodėl jie 
taip daro, — aišku, kai ant de
lno. Jie iš to daro didžiausia 
pelną.

Iš kilos pusės, darbininkiškos 
organizacijos ir įvairios moterų 
draugijos pasmerkia Loebo su
manymą. Pirmoj vieloj, tas 
nepaprastai apsunkins darbini
nkus, nes įsigijimas kareiviškų 
drabužių atsieis nemažiau, kaip 
$15. Maža to, darbininkai tie
siog sako, kad mokyklos nori
ma paversti į kazarmas, kurių 
tikslas bus prirengti kareivius.

Daniel Turbot užmušiąs peš
tynėse su Jos. Nadraeich, 8917 
Green Bay avė., ir Daniel Lisa- 
bovich. Muštynės išliko del 
Nadraeicho moters.

Dailės Mokykis
MOKINU mišrus, moterų, vyrų ir vai

kų chorus. Išmokinu dainuoti solo, due
tus, trio, kvartetus, kvintetus, sekstetus ir 
oktetus. Taipgi režisieruoju veikalus. _

DUODU privatiškas lekcijas lavinimo 
balso, piano, vargonų, smuikos ir mandali- 
nos. Valandos ir ofisų vietos sekančios: 
Panedėliais — lioselande, 10635 Edbrooke 
ave.,l-mos lubos; nuo 4 iki 9:30 vai. vak. 
Seredomis — West Side, 2512 Blue Island 
avė., 3-čios lubos; nuo 4 iki 9:30 v. vak. 
Gyvenimo vieta — 3146 So. Union avė.

STASYS TURSKIS, Mokytojas.

dal. Rimini; diriguoja

Galli-Cu-
Mm Na-

“Griseiidis

ir

u

men.
Kituose teatruose.

Blackstone, 60 E. 7th st.: “Ma
jor Pendennis", drama.

Cohan’s Grand, 119 N. Clark:

Garrick, 64 E. Randolph:
“Robinson Crusoe Jr.’’

Imperial, 2329 W. Madison:

HATTER žs)5Y5TEri

Mokykis kirpimo Ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprėdalų

/sb Musų siatema ir ypatil- 
mokinimas padarys 

lus žinovu u trumpą lai- 
__ ką.

Mes turime didiiauaius 
ir geriausius kirpimo— 
designing ir siuvimo sky- } 
rius, kur mes nuteiksime 
praktišką patyrimą kuo
met jųa mokysitės. .

Elektra varomos mari
nos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užk viepiami 
aplankyti ir pamatyti 
musų mokyklą bile lai-

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti am 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

Musų Krautuvė dabar yra dvigubai padidinta ir 
pripildyta visokių naujų tavorų, taip tai: laikro
dėlių, žiedų, deinientų, framofonų, britvų, budri
ui nkų, perfumų postkorčių ir 1.1.
Mes užlaikome didžiausį knygyną Chicagoje, kur 
galima gauti visokių knygų, kokios tiktai yra lietu
vių kalboje.
Pas mus pirkęs nesigailėsi, kainos visiems prieina 
mos. Nepamiršk adreso:

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

ku — dieną ir vakarais ir gauti apacialiikai 
pigių kaina laike šio mėnesio.

Petrenoa daromos pagal Jųnų mier»> — bih 
•tailčs arba dydžio, ii bilo madų knygos. 

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. KASNICKA, principalaa, 

118 N. La Salle St. Kambarys 416-417 
Prieš City Hali

■—Soibol in Albany Knickerbocker Preso.

Kainos maisto produktų — mėsos (jautienos, kiaulienos 
ir kitokios), miltų, pieno, sviesto etc. — iškilo tarytum 
aeroplanu ir taip augštai, kad rodos ir mėnuliS žemiau 
jų pasiliko. j

PRANEŠIMAS.

F? gams ir pažįstamiem^, § 
kad aš vėl sugrįžau pas R 

y Atlas Clothing Co., 1800 g

oUQ JOS. BLOZIS. E
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P. VAITIEKŪNAS, ^Naujienų” ke 
liaujantis agentas, yra .įgaliotas °N.’ 
Administracijos rinkti prenumerata: 
“Naujienoms.” Dabartiniu laiku važi 
nėja po Illinois valstiją.

“Naujienų” Administracija
rsi o *** f-ųi

m*
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Pranešimai

PRANEŠIMAS
į GARSI SANTOS KAVA

Pirmos kle-REIKALAUJAMI

COCOA
Pajieškojimai

inji

school) vol atsidarė nuo sausio

Chicago.1419 W. Division St
arba pasiranda-Jantinas Jazvida. kas žinote,

Pardavimui
šeimynom. jų

ROSELAND.

niais iki 5.
malonėsite atsilan-

Hašt F. Rruškaitč. ATEIK TUOJAUS
h

Chicago, Ill.DRAUGUOS IR ORGA
()hio LABAI PIGIAI sau

žino ni;i-

melu

PARSIDUODA
III. rakan-

nos

1-mas floor iš
m i s.

Chicago. UI.Iždini

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS PAMĄSTYK

P. Galskis, pirmininkas,

•)

J. Takažauska

Juozapas Urbutis,

Frank Jurkus, fin.

kasierius,

tin

Juozapas Urbutis, prot. raštininkas

St.

kam 
žino

1878
2054
1045
1510
2880

1644
1886
2612
1217
1832
1818

NORTH filDl 
<M W. Division 
720 W. North Ar. 
2640 Lincoln Av. 
1244 Lincoln Av. 
Uit N. Clark

WEST 8IDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
W. Madison St.
W. Madison St

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DR-STeS CICERO. ILL. VALDYBA 
A. B. Liutkus, pirmininkas,

1611 Lake st., near 
hidrose Park,

gyvenąs kur apie Rocester, ? 
Turi ulabai svarbų reikalą, del 
ties jo dėdės Vincento Diliaus, 
lionis paliko turto, kurio nėra

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESERŲ

• (PASARGA.—Draugijų pranešimu* skelbiame 
be ožmokestlee. Pranešimai betgi turi but 
priduodami ii vakaro, laiškeliu arba telefonu. 
Priduoti tą pačią dieną, kada spausdinamas

* (HonraŠtb. nebegali but įdėtL — MNaujieną”

Vladislovas Gudaitis, turto raštiniu 
11314 Indiana Av< 

Antanas Enzbigelis, kasierius,

kingas. J. H. Jonaitis,
197 East Crosier St., Akron, Ohio.

Vincentas Miltakis, pirmininkas,
361 Kensington Ave 

Vladisl ovas Markauskis, viee-pirm.

kaip vyrams, taip ir moterims ir 
merginoms iki Naujų Metų tiktai 
vienas doleris. Rast., J. Urbutis.

REIKALAUJAMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reik liaujama ci
garų pardavėjų. Atsišaukite į

RYŽIAI
Geriausio* 

cąliea, 10c ve 
•tea, pansi- 
iuoda ui ..

809 —So. Kolmar avt
Stolis Met “L.

Frank Shcdvillas,
341

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJ 
TAUTIŠKO KLIUBO ADM1NLSTR.

Chicago, III.

W. Chicago Av. 
Blue Inland Av. 

North Av.
Halsted St 

Ilalsted St 
12lb SL

,’ieno mėnesio, 
Shed vi Ho sve-

P. 0. Box 67, 'follesion Sta., 
Gary, Ind.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
SpecinliMtaa Moterišką, Vyrišką, Valką 

ir visą chronišką lirą.
Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietą, 7—8 va
kare. Nedeliomia 10—1 po pietą.

3354 S. Halsted Si. irti 34 St. Chicago
w.
8.
S.w.

Telephone Humboldt 1271

M. SAHUD M. D.
Senas Husas Gydytojas Ir Chirurgas.
Specialistas Moterišką. Vyrišką ir Vai

kišką, taipgi Chronišką Ligą.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., 

Kampas North Ave., Kambarys 206. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto;

1:80 iki 3 ir 7:80 iki 9 vakar®.

vi n i uikas serga, 
mis atdaras.

į mėnesi remtos, 
tas už $3600.
McDONNELL

REIKALINGAS vaikinas išvažioji- 
mui orderių prie bučernės biznio. 
Geistina butų patyrusis. Atsišau
kite į John Žalis,
2219 Lake Str., Melrose Park, HL

švenlomis dieno 
Laisnis $500 j metus, 
šku i “Naujienų” O-

Ol G» KL Gtar
Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan SL, kerte 32 at.

Draugystes susirinkimai atsibu
na kas pirmą pėtnyčią kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vakare, b’ranciškaus 
Shedvillo svetainėje, po num. 341 
Kensington, Ill. Naujai norintiems

F. Šatkauskas, pirmininkas,
M. M. Yuodis, pagclbininkas, 

3252 So. Halsted St.
D. Gulbinas, protokolų raštininkas,

4 n < 1 T II (U

ACCOLA 
CHANDLER-HILDRETH and Co. 
nl. 5151 56 Wv Washington st.

Chicago, III.

Pajieškau SI 
pirmiau gyvei 

5818 Cedar avc. 
reikalą. Jis pa

Pajieškau Franciškaus Rimkaus 
iš Kauno g., Vilkni.ergės pav., Sah, 
parapijos. Punkiškių sodžiaus; gir

i. Katilius, 
1685 Milwaukee

PA RS 11) l ’ODA laba i pigiai
Pardavimo priežastis - -žino- 

mirtis. Kąm reikalinga, malo-

Telcphone Drovcr 0693

Dr. A. A. ROTH
G-crlauuia - 

Jankes, euly- į /Į p 
rink nu bent | tTu 
tokia, *v

ikalavima?

i.oias ^;>xic.) 
voja už $40.

Pardavėme 7 lokius namus gerom
Klauskite

PARSl DUODA rakandai ketu
riems kambariams. Beveik nauji,

senu* uz siau iiKtai, arti lietuviškos 
bažn\čios. Biznis išdirbtas per 16

Kilbourne avė.
Harrison gal.

Mr.

757-_,805 „
2 blokui nuo 

” ir

SVIESTAS
Geriausio* 

irnetonofl, ge- _ 4 
r**»is, negu fl 1 p 
eur jus ga- *r j U 
it gauti ..

1102 W. 22nd St-

SOUTH SIDB 
4082 Wentworth 
1427 S. Halsted 
4729 S. Ashland

H

f'

f 
I

i ‘

ir .dydžiai pririnkto- 
ganti žmonės, uealidč- 
dbėkite su juo apie sa- 
ip juo vartotos laike jo 

dvidešimts keturių metų praktikos buvo įrankiais sugrąžinimo tu
ksiančių žmonių j sveikai;}.

Kad patarnavus tiems 
žmonėms, kurie dirba Illi- 
nojaus Central yarduose, 
mes įsteigėme “Naujienų” 
stotį ant 18-tos ir State gat
vių, kur kiekvieną vakarą 
galima bus gauti nusipirkti 
“Naujienas”. “N-ų” Adm.

iną nedėldienį mėnesio 1-nią valan
dą po pietų, T. Radavičiaus svetai
nėje, 936 W. 33-čios gatvės, ant an- 
repeticijos atsibuna toje pačioje 
svetainėje. Choro repeticijos atsi
buna seredomis 7:30 vai. vakare. 
Teatrų repeticijos atsibuna pėtny- 
čioinis, 8-tą vai. vak. Taigi, jauni 
vaikinai ir merginos, jei mylite pra
silavinti dailėje, kaip tai dainose ar 
trų lubų. Taipogi choro ir dramos 
teatrų lošimuose, tai kviečiam pri
gulėti prie Jaunų Lietuvių Am. Taut.
Kliubo, nes J. L. A. T. K. nevien tik 
užsiima dainomis, lošimais, bet taip

gi ir pašalpa ligoje. Taigi, kiekvie
nas lietuvis ir lietuvaitė privalo pri
sidėti prie jo auklėjimo.

Su pagarba. J. L. A. T. K.

py *7 :

CICERO. ILL.
Siuomi pranešu, kad vieša va-

Pajieškau sesers Zofijos Szlemo- 
natės, paeina iš Kauno gub., .Šiaulių 
pav., Papilės parapijos. Jeigu kas 
žinotų apie ją, tai meldžiu atsišaukti 
šiuom adresu:

A n tanas Szlemonas, 
6097 So. State str., Chicago, III.

JlE.šKAU kaimyno Antano Jociaus 
Kauno gub., Raseinių pav., Girkal
nio parap. Peldžiunų kaimo. Kas 
jį žinote meldžiu pranešti.

Victor
713 \V. 19 st r.,

REIKALAUJAMA operatorių prie ? 
sijonų. Pastovus darbas. Gera mo- ! 
kestis. <
2134 W. Division' St., Chicago, Ill. į

REIKALAUJU gero kriaučiaus, 
kurs gali sinti vyrų rubus naujus, 
taisyti senus ir prosyti. Darbas 
nuolatinis — gera užmokestis. Atsi
šaukite tuo jaus. į:

CHARLESSTENGAL
17th Avc
III.

sos nudirbėjų, smilkytojų, lakuoto- 
jų, paliruotojų, mašinomis ir ran
komis trynėjų. Platesnių žinių kas- 
link algų ir lt. rašykite į St. Jo
seph Furniture Co.,

ST. JOSEPH, MO.”

Typewriteriai Už Pusdyke g
Kiekvienas gali įgyti naują & 

“rebuilt” typewriter^ (rašomą 9 
mašiną) su lietuviškomis rai- 
dėinis (akcentais) už $25. 
Brangesni už $35 ir $40. Oli- 9 
ver, Remington, Underwood, 6 
Royal ir kitų systemų. Rašyk 
savo laiškus su typewriteriu q 
gražiai, aiškiai ir švariai. Kož- 
nam reikalinga. Puiki proga 9 
korespondentams, agentams ir q 
kitiems. Pristatau į visas A- 
merikos dalis. Rašyk: 
J. A. CHMIELIAUSKAS | 
521 Fullerton avė. Chicago, Ill.

D r. Ramser
HFKUlAJLifr«

Prirenka visiem* tinkamu* akiniu*, egzami 
nuoja ir patarimu* duoda lykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago Ave. 2-ro* 
lubos. VALANDOS4 Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietą.

Tel. Haymarket 2484.

BANKES
COFFEE

i
i

»

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

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

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

BAISUS paaukavimas — $5000 ve
rtės už $3950, tiktai $500 reikalau
jama įmokėti, likusius lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. Turi par
siduoti šią savaitę. Puikus 2-jų fia
lų mūrinis namas, elektros šviesos, 
kietojo medžio asla, cementinis bei- 
smentas.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vežei is
LIETUVIS DENTISTA

Talandoi: nuo 9 ryto iki 9 
Nedėliomii pagal autarlmg.

4712 So. Ashland A<a.
arti 47-tos gatvėa

UrAKSl BAflTUB KAVA. U| ft 
Visur parduodama po 28c ir I U f* 
po 30c........................... I V V

ARBA^t\A
Priimn iau- 

lia, Gvaran- A A A 
truotA, vertės £L| I P 
0c parsiduo ’ VU 

ia po....

1327 N. Robey st. 
K. Czepukas, nutarimų raštininkas, 

1648 W. Division St 
D. Kulikauskas, Im tų rasi įninka, 

1811 Wabansia Avc.
V. Mačis, iždininkas,

ma ypata gali prisidėti su maža su 
ma pinigų i auksinių daiklu krau
tuvę. Geistina, kad butų laikrodi
ninkas arba ne. Gera ateitis ga
biai vpatai. Atsišaukite luoiau laiš-

4 FLATŲ medinis namas, mūri
nis pamatas, gazas, maudyne, lotas 

ic stovyje. $46.00 
Gali būti nupirk- 

Inmokek apie $500. 
2630 W. 381h SI., At-

sus sykiu ar atskirai, vartotus 3 mė
nesius, skurini seklyčios setą, da
venport .lovas, komodas, valgomo
jo kambario set;} ir tt. Taipgi gero 
tono pianą. Puikiausi;} kalbam;},ją 
mašiną. Rakandai bus parduodami 
sm’yg j’u kainos.

PABSIDl’ODA mumis medinis ant 
dviejų pag.tvenimų po penkis kam
barius. Bandos neša $26 dolerius į 
menesį. Trumpu laiku parsiduoda. 
Priežastis — savininkas eina į biznį. 
Atsišaukite tuoj šiuomi adresu:

381 h SI.,

PARSIDI’ODA saliunas lietuvių ir 
nkų apgyventoj vietoj. Biznis per

Aug. Moldenhouser, D-ras kvotėjas, 
1554 W. Chicago Ave.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedčldienį kiekvieno mėnesio Z\vią- 
zek Polek svetainėje, N. Ashland av. 
Netoli Milwaukee avė. 2 vai po piel.

pirm, pagclbininkas,
1402 So. 48th Ct.

M. Dobruškis, nutarimų raštininkas,
1229 So. 50th Ct.

J. Aceris turtų raštininkas,
1144 So. 50lh Ct.

Mrs. M. Bartkienė, iždininkas,

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

Kensington, Ill.
Domininkas Shatkus, pirmininkas, 

344 E. 116th SI.
Juozapas Velavičia, pirm, pagelb., 

173 E. 115 St.
prot. raštininkas, 
Kensington Avc. 
raštininkas,

2934 W. 391h
T. Rachivičia, kasierius,

936 W. 33rd
Geo. Lukas, organo užžiuretojas, 

3031 So. Union Avė.
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 

VIRŠININKAI:
S. Dills Choro vedėjas,
Paul J. Petraitis, pinn. ir sekret., 

3252. S. Halsted St.
Mitingai atsibuna kiekvieną pir-

V'alstijos nemokamas Darbo Biuras 
reikalauja daug darbininkų

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

6 mašinistų
6 molderių

prie Gordon lyderio.
prie siuvami.ijų masinu taisymo

10 prie karu taisymo

mat ninku 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-

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

REIKALAUJAME patyrusios par-

ir pastovus darbas.

3793 Archer Ave., (I blokas į va
karus nuo Western avė.) Chicago

REIKALAUJAME moterų į dirb- 
vy. Chicago Curl Hair Co., 
01 So. Paulina St., Chicago.

REIKALAUJAME pastovaus žmo
gaus, kuris gali važiuoti Fordo Del. 
karu ir išvežioti alų ir dirbti po vi
są likierių namą. Gera mokestis 
ir pastovus darbas geram žmogui. 
Ateikite tuojaus pas:

H. B. Silverman,
3322 So. Halsted St., Chicago.

kuris supranta savo darbi}, mokan
tis lietuvių ir lenkų kalbas. Darbas

ros ir valandos — trumpos. Atsi
šaukite tuojaus.

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 SL, Chicago, Ill.

REIKALAUJAMA darbininkų i 
Scrap Iron Yardą, $2.50 į dieną. 
2934 Carroll Ave Chicago, Ill.

mo priežastis — savininko nesvei
kata. Atsišaukite šiuo adresu:
673 W. 16th SI., Chicago, III.

GERA PROGA GERAM KRIAUČIŲ!
Parsiduoda greitai ir pigiai labai 

geroj vietoj kriaučių šapa su visais 
intaisymais. Randa pigi. Randasi 
prie Ilalsted ir 18-tos gatvių. Atsi
šaukite: A. J. T
1936 So. Ilalsted SI Chicago, Ill.

PAPSI DUODA bučernč ii’ groscr-

toj. Biznis gerai išdirbtas. Parda
vimo' priežastis—savininko nesvei
kata. Del platesnių informacijų

4614 S. Paulina St Chicago, III.

TURIU parduoti netrukus 5 kam
barių vėliausios stailės rakandus: 
puikus seklyčios setas, valgomojo,

mbarių, aksominius divonus, paveik-

paaukavimą. Taipgi $490 Wagner 
piano, 10 metų gvaranluotas, $115 ir 
200 phonograph su rekordais $55. 
Viskas vartota 9 savaites. 1015 N.

PARSIDUODA saliunas. Priežastis 
—savininkas išeina gyventi ant sa
vo farmos. Gabiam žmogui gera 
proga. Biznis nuo senai išdirbtas. 
Laisnis tik $200. Miestelis gražus, 
apgyventas lietuviais ir slavais.

M. Vaičiukonis,
318 Franklin St. Port Washington,

PABSIDUODA labai geras saliu, 
nas ant 18-tos gatvės, ant dviejų 
gatvekarių linijos, netoli lietuviškos

gyventoj vietoj. Biznis per ilgus me
tus išdirbtas. Teisybę sakant, ge
riausias saliunas, kaip randas ant 
West Sides. Parsiduos už nužemin
tą kainą. Pardavimo priežastis — 
savininkas turi kitą užsiėmimą. Tu
ri but parduotas trumpu laiku. At-

PARSIDUODA pigiai geroj vie-

McCormick. Priežastis pardavimo, 
savininkas turi išvažiuoti ant savo 
farmos. Atsišaukite:

2301 W. 251 h ir S. Oakley avė.

TURIU paaukauti $165 seklyčių

mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, l’irankos. 

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

3019 Jackson Blvd., arti Kcdzie Ave. 
Chicago, Hl.

PARSIDUODA greitu laiku ark
lys, vežimas ir pakinkiai. Tinkami 
groserninkui, bučeriųi ir k. Atsišau
kite: 3953 So. Rockwell st., Chicago.

PARSIDUODA mėsos markelas 
Kampinė sankrova su fialų. Nebran
gi randa. Randa ilgam laikui. Die
nos apyvarta — $85. Nėra knygu
čių. Pardavimo priežastj patirsite 
ant vietos.
3001 Wallace St., Chicago.

pirkaite, parduosiu labai pigiai.
M. Tapuuuickiene,

2900 So. Ilalsted st., 2nd floor.

PARSIDUODA labai pigiai buČer- 
nė ir grosernč. Labai geroj vietoj 
lietuvių ir lenku apgyventa. Geriau
sia proga norintiems gauti gerą bi- 

greilu laiku. 
— turiu iš-

znį. Turiu parduoti 
Priežastis pardavimo 
važiuoti ant fanuos, 
šiuo adresu:

PARSIDUODA teatras rusų apgy
ventoje apielinkėje. Parsiduos už 
prieinamą kainą. Atsišaukit į

S. B. Grossman, 
1125 Newberry Ave., Chicago, Ill.

PARS1DUODA saliunas ir praper- 
lė -— vieno augšto su beismenlu mū
rinis namas, ant kampo jiereulko. 
1644 N. Marshfield Ave., pusė blo
ko nuo lietuviškos bažnyčios.

PARSIDUODA pigiai puikioj vie
toj restorano biznis, išdirbtas nuo 
senai. Apgyventa lietuvių, ir tik ji 
viena šioj apielinkčj randasi. Bus 
parduota ūmai. Pardavimo prie

1619 So. Ilalsted SI

PARSIDUODA saliunas labai pi- 
Vieta apgyventa lietuvių ir 

Laisnis tiktai 6 šimtai do- 
nedėliomis saliunas atdaras, 
gerai išdirbtas. Atsilankyki-

lenkų, 
lerių; 
Biznis

16111 SI., Chicago Heights, 111.

■ KUOMET Jus norite pirk
ti arba paaštrinti skustuvą 
(britvą), eikite arba rašyki
te) pas K. A. VOGEL, 
204 N. Clark Str., Chicago, 

Arti Lake St.

IŠMOK BARBERYSTES 
AMATĄ.

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

<>06 W. Madison st.
CHICAGO. ILL.

a JOSEPH C- WOLON S w LIETUVIS ADVOKATAI? f
Hldg.
Ill 
Utar

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

Tel. Central 6390-6391. Atdara: 
ninko, ketverge ir. auhatos vakarais nuo 
6 iki 8 vai. vakąre. po numeriu: 
1GS8 MILWAUKEE AVE., Chicago. III.

‘pol Humboldt 97

C 
š

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOII BUILDING
fe W. Monroe U'c., Woom 1867

Chicago, Ui.
L'honet* Central 6107 ir 6108

*:■:*:00

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 687

I DR. M. HERZMAN
? SŠ RUSIJOS

Gerai lietuviama žinomas per 16 m*- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, motorą ir vaiką, pagal naujausias 
metodas X-ray ir kitokiu* elektros 
prietaisus.

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

Valandos: Nuo 10—12 pietų; ir 6—8 
vakarais. Telephone Canal 8110.

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

į Dr. A. i. EPSTEIN 1 
t GYDYTOJAS ir CHIRURGAS I

Specialistas moteriškų, 
vyriškų ir vaikų ligų

Ofisą* ir Gyvenimas:
3600 S. Ilalsted St., kam p 36 st
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—8 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

<#>'■»♦ ♦ dfr ♦<•» ♦ dh • ♦

Dr. W. YUSZKIEW8CZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ fJYDYTOJAR 
turi Hkaudančiati arba silpna* akis, arKa* 

galvon Hkaudčjiiną, atsilankykite pas mana

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 0 vakare, 
Nedčlionm nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

Dr. J. VanPaing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Dingnozn Ir Gydymą* 
Spcclališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandenėta medega slaptim Ilgom

2059 W. MADISON ST., kampa* 
Hoyne Avė., virš apticko*

Valandos : 7—9 vak. nedčld. 10—12.

On O. Blumenthal
Was”?

.y

Phone: Yard* 4817
AKIŲ SPECIALIST Aa

aMk iRegzamlnvcjj&ni DYR/m 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare; nedfiUo 
tais nuo JO iki 12 dienų.

4649 8. ASHLAND AVIS., kampa* 47 St.

Telephone Yards 503X

31.09 So. Morgan St., Chicago. (J 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš- 0 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare. h

Štai proga išmokti anglą kalbos, per laiškus arba klesose
KORESPONDENCIJINIS SKYHIUS.— Kiekvienas gali išmokti 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iš lekcijų sutaisytu 
ypač tam tikslui, šis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan- 
kyties j mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaus; indėk dvi markes prisiuntimul 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti j musą mo
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamokslių 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantiems 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

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

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicago, III.

Dykai Patarimas Vyrams ir Moterims
Trumpam laikui Dr. BOSS suteiks patari

mą, examinaciją ir vieną gydymą dykai vi
siems sergantiems žmonėms, kurie priims šį 
gausų paaukavimą. Tie, kurie turi NERVŲ 
KEBLUMUS, VIDURIŲ IR KEPENŲ BET
VARKI:, INKSTŲ. PŪSLĖS IR .ŠLAPINIMO
SI LIGAS. KRAUJO BETVARKES. .ŠIRDIES 
LIGAS, REUMATIZMĄ. ODOS LIGAS, VO
TIS arba žaizdas, chroniškas ligas,

i’ydymo, yra specialiai užkvie

ii

DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN GATVĖ, K \MPAS MON
ROE, CHICAGO, ROOM 506 ir 507 CHILLY BUILDING.

PAIMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.
Ofiso valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Nc- 

dėliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. dieną; taipgi Pancdėlio, Scre- 
dos, Pėdnyčios ir Subalos vakarais nuo 7 iki 8.

§ VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGEPORTO

VYRAMS IRI SUAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir au
kščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akiniu* uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
11, yra vaisiais {vairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždykę, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak;s sil
psta, netysk ilgiau, o jieskok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uŽdyką. Atmink kad mes koi- 
nam gvarantuojam akinius ir kienkia- 
nam gerai prirenkam.

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

FAUtrH.fr

S. M. MESIROFF,

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu 
Jeigu

Jeigu

kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta iŠ aklų, 
Tau skauda akys, 
skaitant raides susibėga į krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių,
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart Iv 

_ tikslingas akinių.

I
 Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metq pa

tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOFIIM J. SMETANA

AJciva ®peciaili»t«LS 
TOMYKIT MANO UŽRASA

1801 SOLJ I Jt i AVĖ.

Kampas 18-tos gatves Ant Platt’s Aptiekos • 2-ras augit*#. 
Valandos: tmo 9 ryto iki 9 va. Nedėliomis nuo 9 ruto iki 12 dien|p 

Tel. Canal 5335.

Jeigu

OAKTARAS(
SDBCišlisias l

WISSIG,
sana kratam

■<

Gydo yukn Ilga* vyrą Ir motery
Nežlcrint kaip utsisenejusioH ir neiiaydomo* yra.

SpecialUkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstą ir pūslės, nuodijimą kraują, w4*a, 
liga*, £aizdan, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosčjim^, gerkit* 
■kauaAjimfr ir DMlfrpttaD** ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite Ala t* 
persitikrinkite, ką jie jums gali padalyti. Praktikuoja per daugelį metą ir Ugril 
tūkstančiu* ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaru. Nedėlionoi* iki 11 4iena 
l9Ct BLUR ISLAND AVE., Unsp« 19-tom g»t., viršuj Banko*. T«L Ca*Mkl 1X41

Tisc-Tn.ff r ^rnrtrtiCT^ miHy wf m rcirwm.umiooo

Ciarsinkis ‘Naujienose’

FAUtrH.fr



