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Atsisako mo
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WASHINGTON, bir

PERSHINGAS FRANCIJOJ.

Iš Darbo Lauko

6 VALANDŲ DARBO DIENA

Petro-PETROGRADAS

Vežė 55 žmonių; žuvo 190

Daug užmuštų ir sužeistų

MERGELIŲ LAIMĖJIMAS

RUSŲ KOMISIJA AMERIKOJE

siunčiami

PURIŠKEVIČIUS VEIKIA
KAREIVIAI VEIKIA

Cigarų fabrikininkai pasira 
še po nauja unijos sutartimi

Uždare I. W. W. unijos ras 
tinę Whitefish, Montanoj.

DIDYSIS (PATRIOTAS 
ROCKEF^LLERIS.

, jun 
su vi

Privertė baronus padidinti 
algas 6l/2 cento į valandų.

Perkama ir parduodama tabo 
ka, duona, peiliai ir kitkas.

AUDRA MISSOURI 
VALSTIJOJ.

PIRKLYBA TARPE RUSŲ IR 
VOKIEČIŲ KAREIVIŲ.

GRAUDENA MOTERIS 
PATRIOTIZMU.

New Yorkas taipgi 
neatsilieka.

Socialistų bei darbininkų kan
didatai sumušo visų partijų 
kandidatus pirmuosiuose rin
kimuose į miesto valdžią.

Sako, jis esąs ir Don Kišdtas 
fanatikas, ir autokratas.

na: tabakas 
liai ir kita. 
riViviai prisl

norą v
tekti į teisėjų rankas 
šviną i
vašieji irėliau paliuosuota

Neturinčius tokių paliudijimų 
atiduodama federates valdžios 
žinion.

New Yorke irgi gaudo atsisa
kiusius registruoties. Vakar po
licija areštavo apie septynias-

KAM SOCIALISTAI ĮĖJO 
MINISTERIJON.

EKSPLIOZIJA AMUNICI 
JOS DIRBTUVĖJ.

desnės ovacijos. Ten jį pasitik
siąs buvę francuzų karinės ko
misijos i Suv. Valstijas vadai—* 
Viviani ir J of f re.

AUSTRIJAI STOKA 
KAREIVIŲ.

WASHINGTON, birž. 14. — 
Pagalios vakar atvyko į Suv. Va

karinė 
Borisu 
“tulo- 
priep-

Sako, kad tokių atsišaukimų jie 
jau senai girdėję iš visų impe
rializmo apaštalu.

Darbininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos užreiškimas.

JAUTĖ STIPRŲ ŽEMĖS 
DREBĖJIMĄ.

GELEŽINKELIEČIŲ 
MĖJIMAS.

SOCIALISTIŠKASAI PET 
ROGRADAS.

Philadelphijos policija vaikšto 
po stubas.

PARYŽIUS, birž. 14. — Gem.’.Ų \ >
Pershin gas jau Francijoje. yu 
kar jis atvyko į Francijos2 
plauką Bologne. Iš ten vyL 
Paryžiun.

Bologne Pershingas pasitiktai 
su didelėmis ovacijomis. Pary*

Clevelandui 
mokesčius.

komisija, vadovaujama 
Bechmetjevu. Randasi ji 
je^U Ramiojo vandenyno

TORPEDAVO FRANCUZŲ 
LAIVĄ.

Samdytojai atsisako pripa 
žinti unija.

NEPRITARIA “RESPU
BLIKAI.”

mografas vakar ir vėl užrekor- 
davo stiprų žemes drebėjimą.

drebėjimas tęsėsi apie 
alandą laiko. George-

WASHINGTQN
Rockefelleris 
rosino karalius 
do piliečiu 
lektuoti 
nuo peli 
gščiausias šalies teismas.

Vadinasi, ketosino karalius 
gali daryti sau milžiniškų pel
nų, gali lupt CĮlevelando darbi
ninkus, bet pats gali but nepri- 
gulmingu ir netnokėt'Clevelan- 
dui taksų J kadangi jis ten ne 
pilietis...

Apvaikščios sidabrines 
sukaktuves;

Randasi “tūloje” Ramiojo van 
denyno prieplaukoje.

Žemes 
vieną v 
toyVn mokslininkai negali 
sakyt kaip toli menamasai 
mes drebėjimas gidėj
Sakoma tik tiek, kad atsitikimo 
vieta turėjo būti už kelių tuks
iančių i
Viduržcminę jurą

DUBUQUE, Ta., birž. 12. 
— Vakar čia prasidėjo lowos 
valstijos darbo unijų kong
resas. Delegatų atvyko iš 
įvairių tos valstijos vietų, 
kur tik randasi organizuotų
jų darbininkų.

Prieš uždarant kongresą 
busią surengta didelės iškil
mės paminėjimui t.v. sidabri
nių (25 metinių) kongreso 
sukaktuvių.

mėjo šešių valandų darbo die
na ir minimumu mokesties —

L

150 rublių mėnesiui. Tarnau
tojų reikalavimai tapo išpildyti 
ačiū darbo m misterio M. Skobė* 
levo įsimaišymui.

WASHINGTON, birž. 14. —

METALO DARBININKŲ 
STREIKAS.

Garsusis Kynų artistas ir daini 
ninkas Tan.

ĮSTEIGIAMASAI SEIMAS.
PETROGRADAS. — Paskel

bta, kad rinkimai į visos Rusi
jos Įsteigiamąjį Seimą įvyksią 
šių metų spalių mėnesyj.

Įvyko kur nors apie Viduržemi 
nę jurą.

Septyni užmušta; penkiasde 
šhnts sužeista.

HELEN, Mont., birž.. 14.- 
Karinės valdžios įsakymu 
uždaryta Industrial Wor
kers of the World unijos ra
štinė Whitefish, Montanos 
yalstijoj. Kaltinama dary
mu “nelegalių kombinaci-

IOWOS UNIJŲ KONG 
RESAS

HUNTINGTON, W. Va. 
—Tt Šiomis dienomis metė da- 

tL i

rbą vietinės Sheet Metai 
Works kompanijos darbini
nkai. Samdytojai mat atsi
sakė pripažinti naujai susi
organizavusią uniją.

Streiklaužių kompanija 
nesuranda.

DENVER, Colo. — Po il
gų tarybų pagalios Denver ir 
Rio Grande geležinkelių ko
mpanija sutiko išpildyt savo 
darbininkų-mašinistų reika
lavimą — padidino algas 6 
su puse cento į valandą.

Darbininkai grasino kom
panijai streiku, ši negavo 

ir nusileido.

Privalančios eiti į amunicijos 
dirbtuves.

KYNŲ SCENOS ŽVAIGŽDĖ 
MIRĖ.

Vokiečių orlaiviai ir vėl aplankė 
Londoną; 97 žmonės užmuš
ta, virš 100 sužeista.

Nuo liepos 2 iki 9 dd. visuose 
didesniuose Suv. Valstijų mies
tuose busią atidaryta Anglijos 
rekrutavimo stotįs, kur bus ver
buojama nauji 
kariuomenei F 
tuose karės frontuose. Verbuosi 
vien tik talkininkų valstybių 
piliečius.

Komisija pirmiausia 
siunti Seattle, Wash. L 
tiesiog į VVashingtoną.

Komisijos pirmininkas, Boris 
Bechmetjevas, ‘beje, užimsiąs 

imbasa-

Valdžia medžioja atsisakiusius 
registruoties kareivinio am- 
žaus vyrus; Chicagoje jau 
areštavo apie 100 asmenų.

Colorados valstijoj jau areštuo
ta 77 kareivinio amžiaus vyrai, 
neturėjusieji registracijos pa
liudijimų. Viename tik Lead
ed les miestelyj suareštuotųjų 
skaičius siekiąs penkiasdešimts 
vyrų. Denvery j — dvidešimt. 
Visi jie laukia teismo. /

daug aiškinti 
notą.' Prez. 
, jeigu jis įsi- 

i galįs tokiomis\pažiu- 
pelipoti į Revoliucinės 
liaudį. Revoliucinės 

Rusijos demokratija žino, kad 
kelias prie visuotinos taikos, 

t 
kurios ji taip trokšta, randasi 
bendroje viso pasaulio prole
tarėj os kovoje prieš imperia
lizmą. Mus negalima 
džioti skambiomis ii 
mis frazėmis.”

guž. 16 d„ vis dar nesugrįžtanti. 
Spėjama, kad ji veikiausia yra 
žuvusi.

Vakar Minnesotos policija a- 
reštavo dar trisdešimts aštuonis 
kareivinio amžiaus vyrus. Tuo 
budu iki šiol Minnesotos valsti
joje areštuota šešiasdešimts vie
nas asmuo. Visi jie laikoma 
Virginijos kalėjime, ir laukia 
teismo.

iv e ra reikalo 
apie pastarąją 
Wilsonas klysti 
vaizdin 
romis i

— Rusų ir 
kuo toliau, 
palinkimo 

jie vėl v už-

škimą: ,
Socialistai, Tarybos nariai, į 

ėjo ministerių kabinetan ypatin 
gaiš tikslais — kuoveikiausia at
siekti taikos ir pabaigti imperia 
listinę karę.

Įstojimas 
rijon nereišk 
but paliauta* klesų kova, bet prie
šingai, ta/kova turės dar labiau 
paaštrėti/ Socialistai negalėjo 
stoti ministerijon tol, kol iš jos 
n c j za s i ša lino darbininku 
priešai

Pasitikta su didelėmis ovacijo
mis.

Naujienų Skaitytojų
domą atkreipiame į busimąjį nedėlioj, birželio 17, 
milžinišką tarptautinį Socialistų presos Pikniką Ri
verview Parke.

karės tkslų. Dar daugiau. Ru
sijos darbininkai net atvirai sme 
rkia prez. Wilsono “skambias 
ir miglotas frazes”, kuriomis jis 
nori suklaidinti revoliucinės Ru
sijos demokratiją

Pav., Darbinink
irybos

PASIGENDA SUBMARINOS.
PETROGRADAS, birž. 14. — 

Oficialia Rusų admiraltijos pra
nešimas sako, kad subinarina

'PARYŽIUS, birž. 14. — Ofi
cialiai pranešama, kad Atlantiko 
vandenyne
torpedavusi francuzų laivą Se- 
quana, vežusį 550 pasažierių, jų 
tarpe nemaža kareivių. Paske
ndo 190 žmonių.

Laivas Sequana pastatytas 
189*8 m., turėjo. 5,557 tonų in-

kiečių orlaiviai vakar ir vėl ap
lankė Londoną. Užpuolime da
lyvavo penkiolika orlaivių. Pir
mieji pranešimai sako, jogei 
numestomis vokiečių orlaivių ' 
bombomis užmušta devynios i 
dešimts septyni žmones, o ke
turi šimtai trįsdešimt 
sunkiau ar lengviau 
Bombarduota rytinė

POLTAVA. — Poltavos darbi 
ninku ir kareiviu atstovu tarv C v- C *
ba nutarė pavartoti aštrių prie 
inonių prieš Perėjusiavo tarybi 
ir jo pirmininką Chrustalevą 
Nosarį, paskelbusius savaranki 
Pe re j asla vo r es publiką.

ZURICH, Šveicarija, birž. 14 
— Čia 
Šimų, 
urnai j 
septyniolikos metų* jaunuolius 
Visi jie bus 
nors” j kari

šešiasdešimts vienas Virginijos 
kalėjime.

Maximo Gorkio redaguoja 
musai laikraštis, Novaja Žizn, ei 
na dar toliau. Jis sako:

HARTFORD, Conn. — 
Vietinė Cigar Factory kom
panija pagalios nusileido or
ganizuotųjų darbininkų rei
kalavimams. Samdytojų at
stovai pasirašė po nauja su
tartimi, kuria sumažinama 
darbo laikas — iki 44 valan
dų į savaitę. Algos gi lieka 
tos pačios ką buvo už 10 vai. 
darbo dieną.

Prez. Wilsonas iškilmin
gai kviečia visas laisvas tau
tas susivienyti. Mes jau gir
dėjome tokių atsišaukimų iš 
visų šalių imperialistų, ir vi
suomet juos palydėdavo ka- 
n uolių gaudesiu plieno kara
lių brolija”...

klesos 
O jie pasitraukė del to, 

kad revoliucinis proletariatas 
savo pastatytais gegužės 2 ir 3 
d. reikalavimais privertė juos

PARYŽIUS, birž. 14. — 
Oficialiai pranešama, kad 
vakar čia kilusi milžiniška 
ekspliozija vienoje amunici
jos dirbtuvėje. Dirbtuvė veik 
visiškai sugriauta. Užmuš
tųjų ir sužeistųjų skaičius 
nepaduodama. Pranešama 
tik, kad jis esąs didelis. Da
ugelio darbininkų dar nesu
randama dirbtuvės 1 griuvė
siuose.

, tai ne paprastus vien tik pramogai rengia- 
nors ir pramogų bus daug gražesnių ne kaip 

bus kartu ir mil-

Šaukia kariuomenėn 17 
jaunuolius.

PEKING, birž. 13. — Associ
ated Press praneša, kad šiomis 
dienomis čia pasimirė garsusis 
Kynų artistas ir dainininkas, 
Tan, sulaukęs 72 metų amžiaus.

Tan buvo vienas labiausiai 
mėgiamų Mandžų (nuverstoji 
Kynijos karalių giminė) dinas
tijos, ypačiai gi karalienės Tzu 
Ilsi aktorių. Pastaruoju 
tik už vieną pasirodymą

rų. Visi jie neturėjo paliudiji
mų, vadinas, nebuvo užsiregis- 

Suarešt uolieji išreiškė 
ely užsiregistruoti nei pa

jų pra- 
Užsiregistra-

pasitraukti.
Socialistai įstojo ministerijon 

lik po to, kaip Laikinoji Valdžia 
visiems Rusijos žmonėms garan
tavo pilną žodžio, spaudos, są
žinės laisvę, asmens nepaliečia-

AdreaHK:

NAUJIENOS, 1840 SOOTH HALSTEO STREET
CHICAGO, ILLINOIS

* TELEPH01F, COM DOS

Apgriauta trįs miesteliai; užmu 
šta 15 žmonių.

Rusijos darbininkai nepritaria 
Wilsono notai

LONDONAS, birž. 14. — Re
ti terio žinių agentūra, praneša 
iš Amsterdamo sekamą. — Vo
kiečių laikraščiai išspausdino il
gą atsišaukimą, kuriame grau
denama moterįs patriotizmu — 
kad eitų dirbti į amunicijos dir
btuves. Vyrai esą reikalingi tė
vynės gynimui — francuzų ir 
rusu frontuose.

CHILLICOTHI 
14. __ Vakar 
Missouri vai: 
pranešimai sako, jogei esą gero
kai nukentėję trįs tos valstijos 
miesteliai — Mercer, Trenton ir 
Unionville. Užmuštųjų skai
čius siekia 15 žmonių.*

mas piknik 
paprastuose piknikuose, — šis 
žiniška darbininkų demonstra cija prieš šios šalies despotus* 
kalančius vis stipresnius pančius darbininkų klesai.

Visas šio pikniko pelnas ei na 
naudai 
draugus: Važiuokite į Tarptautinį Socialistų Presos Pikni
ką! Biletai gaunami Naujienų ofise.

PETROGRADAS, 
vokiečių kareiviai 
tuo mažiau beturi 
m u šties. Vieton to 
veda tarpe savęs ypatingą pirk 
lybą. Apyvarton daugiausia ei 

muilas, duona, pci 
Sako, vokiečių ka
itą rusams peilių

lis, kurioje gyvena daugiausia 
neturtingųjų žmonių sluogsniai. 
Apart daugelio sugriautų priva
čiu namu esą apgriauta pora li-

OKLAHOMA CITY, birž. 14.
Vakar po pietų netoli Okla- 

hpmos miesto susikūlė Santa eF 
pasažierinis traukinis su los pa
čios kompanijos prekiniu trau
kiniu. Pasekmėje — septyni 
žmonės užmušta ir apie penkios- 
dešimtįs sunkiau ar lengviau 
sužeista.

Pav., Lokal Anzeiger sako: 
“l’as demokratumo apaštalas y- 
ra visų didžiausias autokratas c v
pasaulyje, nepalyginamai dides
nis. nei Vokiečių kaizeris, kurį 
jis sakosi borįs nuversti... Jis, be 
abejonės, sužiniai pasakoja da
lykus, kuriu negalėio atlikti nei

BOSTON, birž. 14. — Vakar 
čia gauta žinių, kad vokiečių 
submarina paskandinusi didelį 
Leyland laivų kompanijos laivą 

Paskandinta jis ke
lyj iš Suv. Valstijų į Europą. 
Žuvo apie iiž du milionu dolerių 
įvairių prekių 
penkių žmonių

PETROGRADAS, birž. 14. — 
Reuterio žinių agentūra prane
ša, kad vakarykščiuose Petro
grado miesto valdžios rinkimuo
se socialistų kandidatai, darbi- 
njnkų organizacijų remiami, su
mušo visų partijų kandidatus 
milžiniška didžiuma balsų. Se
kanti po socialistų partija yra 
konstitucinių demokratų (kade
tų) partija. Visos kitos partijos 
lošia labai menką rolę.

Rinkiniuose dalyvavo ir mo
ters.
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Rusijos darbininkai, su Darbini
nkų ir Kareivių Atstovų l’aryba 
pryšakvj, nepritaria prezidento 
Wilsono notai, kurią jis pasiun
tė laikinąja! Rusijos valdžiai —

PETROGRADAS. — Mogile- 
vosvalstiečių atstovų taryba pa
reikalavo, kad butų areštuotas 
Puriškevičius, “tikrųjų rusų” 
atstovas V. Durnoj. Jis mat pra
dėjęs leisti proklemacijas, ku
riose 
cialistų ii 
nisteris K 
kė, kad Puriškevičiaus negali
ma esą areštuoti, kadangi tokiu 
areštu butų laužomas įstatymas j“skebų 
apie žodžio ir spaudos laisvę.

CHICAGO, birž. 14. — Fede- 
ralė valdžia pradėjo medžioklę 
ant neužsiregistravusių kareivi-] 
nio amžiaus vyrų. Nužirimus 
to amžiaus vyrus policija sulai
ko ir pareikalauja registracijos 
blankų. * Neturintįs jų areštuo
jama ir metama į kalėjimą. 
Šiąnakt areštuotųjų skaičius, 
kaip skelbia vielos laikraščiai, 
pasiekęs šimto Vyrų. Ir vis dar 
randasi naujų. Suareštuotieji 
laukia teismo. Juos paliuosuo- 
jama tik užstačius po 1,000 dol. 
kaucijos.

Darbininkų klesa kontroliuoji 
savo vadus — ministerial sočia 
lislai apie savo veikimą prane 
ša Darbininkų ir Kareivių Al 
stovų Tarybai.

Musų narių dalyvavimas mi 
nislerijoj nesilpnina ryšių 
giančių rusų proletariatą 
sų kilų šulių proletariatu. Prie
šingai, tie ryšiai paskutinėmis 
dienomis darosi vis stipresni,— 
kova su imperializmu, kova už 
taiką visus mus kuostipriąųsia 
riša daiktam

John D 
Suv. Valstijų ke 

nėra Clevelan 
Ir negalima iško 

iš jo reikiamų taksi. 
►. Taip nusprendė a u

AMSTERDAM, birž. 14. — 
Vokietijos laikraščiai pilni ug
ningų editorialų, kuriuose sme
rkiama prez. Wilsono nota Ru
sijai. Laikraščiai, padavę turi
nį prez. Wilsono notos, rašytos 
gale pereitų metų, klausia: ar

no orlaivio.
Tai ketvirtas vokiečiu orlaiviu 

užpuolimas ant 
nes Londono — 
23 d. Pirmame 
vo užmuštais 
10 žmonių, antrame 
čiame - 21, gi šiame

uis ant Aug
Jono prad



Partijos DirvojRedakcijos Straipsniai

Sveikatos Skyrius

Klausimai ir Atsakymai

Kazimieras Gugis

Ar sveika valgyti silkes su j

Britanijos 
atsakymas

Kramolos 
malšintojų 
džiaugsmas

Vakar buvo paskelbta, kad 
iki dviejų miliardų dolerių 
‘laisvės paskolos” dar truk-

Nuverte 
karalių.

ausyse, ir aš 
Mano vei- 

skaisčios

Revoliucijos 
pradžioje.

rėš tęsimo apaštalams rei 
kės netrukus galutinai pa 
laidot savo svajones.

juk rupi ne ar- 
o tik socialistų 
Kuo jie yra pa

jam ne galvoje.

Miesto Ofisas:
127 H. Bearborn $t 

HH-UVnilyBMt.
Tei. Central 4411

N. Skaitytojas iš Chicago, klau 
šia:

tos su talkininkų val- 
Ypatingai gi mes, kur 

kares, 
kuriomis 

Poli- 
dėlto,

Socialistų pažvalgą į revo
liuciją gana vaizdžiai apibu
dina sekamas incidentas, į- 

lįgis Rusijos revoliucijos

Socialistų Partijos Naciona 
lio Pildomojo Komiteto 

Atsišaukimas.

Talkininkų diplomatai nu
vertė nuo sosto Graikijos ka
ralių Konstantiną ir atėmė iš 
vyriausiojo jo sūnaus, lega
liu sosto įpėdinio Jurgio, pa
veldėjimo teises. Karaliaus 
sostas pavesta antramjam 
Konstantirio sunui, Aleksan
drui.

Atlikta tatai tuo tikslu, 
kad prašalinus kliūtį Graiki
jos prisidėjimui prie talki
ninkų. Buvusis karalius Ko
nstantinas ir sosto įpėdinis 
Jurgis simpatizavo vokie
čiams ir sulaikė Graikiją 
nuo karės. Dabar Graikija 
veikiausia tuojaus ims ka
riauti talkininkų pusėj. Dar 
viena šalim padidės kariau
jančiųjų valstybių skaičius.

Talkininkų valdžių darbas 
nepagerins tvarkos Graiki
joje. Monarchija, kaip bu
vo, taip ir pasiliks. Kara
liaus nuvertimas nuo sosto 
neatneš šaliai nieko naudos, 
o įsivėlimas jos į karę reikš 
didelę nelaimę.

Tai yra typiškas ‘Tautų 
Iruosavimo” pavyzdys kapi
talistinių valdžių prasmėje.

2. Aiškus pasisakymas, kam 
mes kariaujame ir kokiomis 
sąlygomis butų galima taika.

Kai-kas sako, kad mes kariau
jame už demokratijų; kai-kas 
vėl sako, kad kariaujame tam, 
kad apsaugojus Morgano pasko
las talkininkams. Kai-kas sako, 
kad kariaujame dėlto, kam vo
kiečiai užpuolę Belgiją; kiti vėl 
sako, kad del pasaulio pirklybos 

Todėl Amerikos 
kad prezi- 
• Valstybės 

grieš-

mankštymas, geras 
o dvasiai ramybė, pa- 

auklėjimas ir 
ran- 

prasi- 
su Irimas 

priežastis

tarimų Rusijos Atsisakymui 
nuo užkariavimo ir tautų 
pavergimo tikslų. Toliaus ji 
teisina save, sakydama, kad 
Britanija stojusi karėn, kad 
apgynus save ir tarptauti
nes teises. Prie šitų karės 
tikslų prisidėjęs dabar dar 
pasiryžimas paliuosuot pa
vergtąsias tautas.

1 Britanijos valdžia stojan
ti už Lenkijos suvienijimą ir 
nepriklausomybę ir nurodo, 
kad reikią prašalint prieža- 
isti's karių ateityje. Ji pri
tarianti tiems principams, 
kuriuos prezidentas Wilso- 
nas išdėstė savo kalboje, lai
kytoje Suv. Valstijų kong
rese, ir ji žada peržiūrėt ir, 
jeigu Rusija to reikalaus, 
pakeist sutartis, padarytas 
su Rusijos valdžia.

Tai yra gudriai pasakyta. 
Anglijos valdžia savo atsaky 
me į Rusijos užklausimą iš
vengia visko, kas griežtai 
prieštarautų Rusijos val
džios paskelbtiems s princi
pams, ir kartu ji vartoja to
kius žodžius, kurie gali but 
sutaikyti su aiškiai priešin
gų tiems principams Franci- 
jos ir Suv. Valstijų notų tu
riniu.

Ką reiškia tas pasakymas, 
kad Anglija norinti paliuo
suot nuo svetimo jungo pa
vergtąsias tautas? Arba tas 
—kad jai rupi prašalint at
eities karių priežastis? Tuos 
žodžius gali aiškinti pras
mėje Rusijos principų — tai
ka be aneksijų ir kontribu
cijų ir tokiais pamatais, kad 
kiekviena tauta turėtų tei
sės spręst apie savo likimą; 
bet Į juos galima įdėt ir Vo
kietijos “sutriuškinimo” I 
prasmę. -

Nėra , abejonės, kad Bri
tanijos valdžia mėgino išsi
sukti nuo aiškaus savo pozi
cijos nurodymo. Ji nenorė
jo atsidurt konflikte nė su 
Rusija, nė su kitais savo tal
kininkais. Bet iš to matyt, | 
kad tokia pozicija, kokią vie
šai užėmė Amerika ir Fran- 
cija, jai jau yra nepatogi.

O reikia atsimint, kad ši
tų dviejų valstybių pozicija 
šiandie yra mažiau akyplėši- 
ška, kaip ta, kurios laikėsi 
Anglija keletas mėnesių at
gal. Kuomet dabartinis An
glijos ministerių pirminin
kas užėmė savo vietą, tai ji
sai, atsakydamas į prezide
nto Wilsono paraginimą iš- 
dėstyt taikos sąlygas, atvi
rai ir aštriausioje formoje 
išsireiškė už Austrijos ir Tu
rkijos suardymą, už Vokie
tijos nubaudimą ir už karę 
“iki galo”. Visi pamename, 
kaip piktinosi Anglijos spau
da Wilsono žodžiais, kad tai
ka, turinti but be pergalės. O 
dabar Lloyd George “džiau
giasi”, kad Rusija “priėmu
si” Wilsono principus!

Atmaina labai didelė. Ir 
jos priežastis — Rusijos re
voliucija. Prie ko negalėjo 
prikalbint Angliją pereitųjų 
metų gale “didžiausios res
publikos” prezidentas, prie 
to privertė ją Rusijos revo
liucionieriai.

Tiesa, Lloyd George pri
taria taikai be pergalės dar i 
tiktai žodžiais. Jo darbai 
sako ką kita. Bet Britani
jos valdžios baimė atvirai 
skelbt tą,.ko ji nori, turės 
sumažini drąsą ir Francijosl 
ir, Amerikos valdžių.

Imperialistinės politikos 
vadams Rusijos revoliucija 
uždrožė didelį smūgį. Jeigu 
Rusijoje socialistai ir toliau 
taip kontroliuos valdžią, 
kaip jie kontroliuoja ją da
bar, tai užkariavimų ir ka-

Kelių ir r 
ž m ones reika 1 a u j a, 
(lentas Wilzsonas ir 
Depar ta m en ta s a i škia i 
tai pasakytų, kokios tapo sutar 
lįs padary 
džiomis 
jokiu budu nenorėjome 
norime žinoti sąlyg 
turėtų but karė pabaigta 
tikieriai paskelbė karę, 
kad Wall Strylo piniguočiai taip 
norėjo, 
niguočiai 
ties karės lauke neis 
Jauja, kad žmonė 
žūti, kentėti 
das mokėtų.
kad darbo žmones eitų mušties, 
tegul pirma pasako, 
turime mušties.

“baigianti 
tarpu ji šiandie taip sparčiai 
auga, kaip niekuomet. Ji ant 
tokio tvirto pamato stovi, 
kad ir karės audra nepajie- 
gė jos parblokšti, o tik iš
šlavė iš jos pluoštą bereika
lingų buvusių joje elementų.

Nesiskubinkite, ponai kle
rikalai, krankti apie sociali
stų partijos “griuvimą”. At
simenate, kaip jųsų broliai 
Rusijoje gyrėsi išnaikinę 
“kramolą”. O šiandie kas? 
Kramola viešpatauja, o jos 
naikintojai ant pilvų šliau
žioja prieš ją.

Žinokite, kadjštorija kar
tais — atsikartoja.

Socialistų Partijos Nacionalis 
Pildomasai Komitetas išleido se
kamą atsišaukimą:

Socialistų Partijos Nacionalis 
Pildomasai Komitetas atsišau
kia į visas socialistų organiza
cijas ir visas kitas jiems simpa-> 
lituojančias organizacijas, kvie
sdamas jąs pavartoti Liepos Ket
virtąją dieną š. m. laikymui di
delių viešų mitingų ir demons
tracijų tuo tikslu, kad ramiu 
budu pristačius kongresui seka- 
mus reikalavimus:

Todėl mes atsišaukiame į vi
sus šios šalies žmones, kviesda
mi juos urnai veikti taip, kad 
šia Liepos Ketvirtąją diena pa
žymėjus naujos Nepriklausomy
bės dvasios užgimimą. Musų 
protėviai tą dieną 1776 metais 
šiidaužė politinės vergybės pan
čius, pašistengkime nūnai paša
linti kareivinės vergybės pan
čius, kurie tapo mums šiais 1917 
metais nukalti.

Kiekviename šios šalies mies
te ir miestelyj tebūnie girdimas 
musų protesto balsas. Mus in- 
traukė kruviniausion karėn, ko
kios pasaulis niekados dar ne
buvo matęs, ir intraukė, visai 
musų, Amerikos žmonių, nepasi
klausę, ar mes tam pritariame,

,8. Sveikatos žvilgsniu nepa
vojinga, bet tamsta žinai, kad 
tokios rųšies apsivedimas yra 
kvailas.

Bet nei Wall Stryto pi 
, nei politikieriai muš 

Jie reika 
s eitų skersties 

dagi karės išlai 
igi jie reikalaus

Tat kviečiame visus žmones, 
kiiriems tik brangios šios šalies 
pamatinės laisvės, eiti išvien su 
socialistų partija ir kiekviena
me mieste ir miestelyj rengti 
visuomeninius susirinkimus au- 
gšČiau išdėtais tikslais. Tegul 
žmonių balsas suskamba taip, 
kad prezidentas jį išgirstų ir su
prastų. Musų obalsis tebūnie: 
neduokime nė vieno kareivio, 
kol nežinome, kam mes kariau
jame.

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. VUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIBUBGAS

1749 So. HUrted CHeoco, DL 
Kampo IMm gatv.

pėtnyčioje jau baigiasi priė
mimas pasirašymų ant-tos 
paskolos. „

Galų-gale reikalaujamoji 
pinigų suma bus gal gauta. 
Bet su kokiu vargu! Reikia 
atkreipt domą į tai, kad ta 
paskola karės reikalams yra 
išviso pirmutinė, ir kad ji 
užtraukiama tokiu laiku, ka
da šalyje, pasak kapitalisti
nių laikraščių 
perteklius.

Prie šitokių aplinkybių ir 
nežiūrint, kad už “laisvės 
bondsus” varoma karščiau
sia agitacija, kad kapitalisti
nė spauda daugybę vietos 
paveda savo špaltose jų gar
sinimui, kad valdžia ir dirb
tuvių bosai kone prievarta 
bruka “bandsTis” savo darbi 
ninkams, — už trejeto die
nų prieš “laisvės bonds’ų” 
pardavimo pabaigą dar trū
ksta keletas šimtų milionų 
dolerių.

O betgi tie “džingoistai” 
kad giriasi, tai giriasi—ta
rytum visi Amerikos žmonės 
tik dega noru “liet kraują ir 
pinigus” pagal jų komandą!

Atsakymas Moterėi iš Chica
go?.' Labai gaila, bet tamstos 
klausimai negali būti Naujieno
se atsakyti. Aš pasidariau

1. Referendumas del
* konskripcijos.

Mums sako, kad ši karė esan
ti už demokratiją. Jeigu taip, 
tai kodėl neduoti patiems-žmo
nėms visuotinu balsavimu nu
spręsti, ar jie nori, ar nenori, 

Į kad juos toj nepateisinamoj ka
rėj skerstų. Kongresas sulaužė 
valstybės konstituciją, išleisda
mas konskripcijos įstatymą. Jis 
nebeišsitiki žmonėmis. Kon
greso atstovai pirmiausia apsi
saugojo save, kad, jsulig tuo ka
reiviavimo įstatymu, jiems pa
tiems nereiktų eiti kariuomenėn, 
o militariznio pančius nukalė 
jauniems šios šalies vyrams.

Todėl mes reikalaujame, kad 
konskripcijos aktas butų kol-kas 
suspenduotas ir pavestas visuo
tinam žmonių nubalsavimui.

J arinis karės ministe- 
ris Kerensky atvyko iš Žie
minių Rūmų, kur V. Duma 
laikė savo posėdį, į Taurydos 
Rumus duoti raportą Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybai.

“Mes nusikratėme nuo ca
ro”, pranešė Kerensky, “mes 
nusikratėme nuo minykų, 
mes nusikratėme nuo biuro
kratu”.

“Gerai!” sušuko čcheidze. 
“Dabar mes pradėsime revo
liuciją.”

Tas Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybos pirmi
ninko pasakymas, žinoma, 
nereiškia, kad čcheidze su

. PAKLAUSKITE KITŲ 
e AKINIUS?

kuriems pririnko 
Ar užganėdinti 
laikrodininko 

auksoriaus bei 
Ar užganėdinti 

darbais?

bimus?

auksinius iŠdir- 
rodėlius ir kitus 
oda Elęin laik- 
Nurkaitis pardu- 

Ar teisingai K. 
Northsidės ir apielinkės lietuviai ge
rai žino

K. NURKAITĮ
1617 N. Robey Str., Chicago. 

Prie Milwaukee ir North Ave.
s Tel. Humboldt 4613.

“Darbininkas” remia buvu
siojo socialistų partijos na
rio, John Spargo’s, žodžiais. 
Jisai, mat, viename New 
Yorko kapitalistų laikrašty
je nurodęs, kad socialistų 
partijos veikimo budai esą 
pasenę, kad Markso .teorija, 
kurios partija laikosi, netin
kanti dabartiniam amžiui, ir' 
kad socialistai nenorį pripa
žinti visiems žinomo fakto, 
jogei žmonių sveikata rūpin
ti visai visuomenei.

Na, o kažin kad John Spa- 
rgo butų užreiškęs, jogei so
cialistų partija esanti nie
kai, ir “prirodymui” to savo 
užreiškimo butų pasakęs, 
kad dusyk du yra penki, o ne 
keturi, kad New Yorkas ra
ndasi Afrikoje, o ne Ameri
koje, ir kad Napoleonas Pir
masis buvo lietuviškų vyčių 
kuopos narys, o ne Franci- 
jos imperatorius, — ar “Da
rbininkas” tuomet butų ma
žiau patikėjęs Spargo’s nie
kinimais socialistų partijos?

“Šv. Juozapo Sąjungos” 
laikraščiui 
gumentai, 
niekinimai 
remti, tai
Nes jeigu jis turėtų noro pa
tikrinti socialistų partijai 
daromus priekaištus, tai 

jam pakaktų atmerkti akis 
ir pažvelgt, idant pamačius, 
kad tos Spargo’s pasakos — 
nesąmonė.

Socialistų partija Ameri- 
“nusmukus” ir 

riuti”! Tuo-gi

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3123 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

J. K. klausia:
“Kas daryti kad galvą labai 

niežti”?
Atsakymas: .

Nusipirk žaliojo muilo (Tinc- 
tura Saponis Viridis) ir gerai 
galvą ištrinkus tris kartus sa
vaitėje ištepk sekančiu tepalu:

Sulphur. Prec. drams 1
Cold cream ounces 1

nedalyvavo revoliucijoje. 
Priešingai; socialistai buvo 
kaip tik toji spėka, kuriai vi- 
Bų-pirma priklauso garbė už 
carizmo sugriovimą.

Bet tas darbas, socialistų 
supratimu, turėjo but tik į- 
žanga į revoliuciją.

Kuomet šiaip žmonės ma
nė, kad, sugriuvus senosios 
tvarkos stulpams, revoliuci
ja pasibaigė, tai revoliucio- 
nieris social-demokratas pa
sakė: Dabar tik prasideda 
tikras revoliucijos darbas.

Carizmo nėra, pradėkime 
statyt naują tvarką Rusijo-

ar ne. Dabar atėjo laikas reika
lauti, kad ligi bus pasiųstas 
nors vienas šios šalies vyras už 
jūrių žūti, tegul Inusų valdžia, 
kuri paskelbė karę, atvirai ir ai
škiai pasako, ką ji bus laimėjus, 
kaip atsieks savo siekiamųjų 
karėj tikslų. Ligi musų jaunuo
liai bus aukojami mirčiai, šios 
šalies žmonės, vyrai ir moters, 
turi turėt teises savo žodį tar-

ngsis kovoti su militarizavimu 
Amerikos.

Mes kovojame už tai, kad ši 
šalis butų laisvės šalis.

Masiniai susirinkimai.

utą nuo karaliaus ne tanų 
kad suteikus graikams dau- 
giaus laisvės ir gerovės, o 

’tam, kad atsiekus savo plė
šikiškų tikslų. *

Ne kitokią prasmę turi di
plomatų kalbos ir apie “pa- 
liuosavimą” Vokietijos nuo 
kaizerio. Jeigu talkininkai 
įgytų galios taip šeimynin- 
kauti Vokietijoje ir Austri
joje, kaip jie šiandie šeimy- 
ninkauja silpnutėje Graiki
joje, tai jie gal-but nuvers- 

' tų nuo sosto Wilhehną Ant
rąjį ir Karlą Pirmąjį, bet 
vargiai jie stengtųsi įvesti 
tenai respublikas. O jau ti
krai jiems kuomažiausia rū
pėtų žmonių teisių praplati
nimas ir jų būvio pagerini
mas tose šalyse.

Pasakos apie Anglijos, 
Franci jos ir Amerikos val
džių norą pagelba karės į- 
steigt laisvę ir demokratybę 
pasaulyje yra humbugas. 
Jos tokio noro neturi ir jos 
negalėtų tokį norą įvykdint, 
jeigu jos ir turėtų jį — kaip 
plėšrus vilkas negali patapti 
nekaltu avinėliu. Centralių 
valstybių valdžios, žinoma, 
yra ne geresnės.

Jeigu pasaulin ateis laisvė 
ir demokratybė—o ji anks
čiau ar vėliau ateis! — tai 
ne dabartinių valdžių valia, 
o prieš jų valią. Laisvei ir 
demokratybei kelią praskins 
tie žmonės, kuriems jos yra 
reikalingos — visų-pirma, 
darbininkai.

Jiems bekovojant už lais
vę ir demokratybę, pravartu 
bus tečiaus įsidėmėt šis-tas 
ir iš savo valdonų darbų. Po
nai karaliai, ponai ministe
rial, ponai kapitalistai ir ku
nigai nuolatos kalba apie e- 
sančiųjų valdžių nepaliečia- 
mybę. Ir štai tų pačių po
nų pastatytieji diplomatai 
drebia nuo sosto “dievo pa
teptąjį” monarchą ir pami
na po kojomis “dievo duotą
sias” jo įpėdinio teises. Jei
gu taip, jeigu patįs karalių, 
kunigų ir lobininkų klapčiu
kai spjauja ant “dieviškųjų” 
autoritetų ir teisių, tai ko
kiam galui turėtų daryt su 
tais dalykais ceremonijas 
darbo žmonės?

Į sąšlavyną juos visus — 
ne tiktai Mikę ir Konstanti
ną, bet ir Aleksandrą, Wil- 
helmą, Karlą, Emanuelį, ir 
kaip jie ten nesivadintų! 
“Dievo duotoji valdžia” yra 
begėdiškų humbugierių me
las. Visokia valdžia yra 
žmonių pastatyta, ir ji turi 
tarnaut žmonių reikalams.

Jeigu darbininkų išnaudo
tojai turi teisės duoti į spra
ndą Konstantinui, kuomet 
jie atranda esant tinkames
nių jiems Aleksandrą, tai 
darbininkai pasiims sau tei
sės duoti į sprandą visiems 
valdonams ir valdžioms, ku
rie netinka jiems.

Tuo, kad talkininkų diplo
matų avantiūra teikia šito
kią pamoką žmonėms, ji ga
li turėt ir gerų pasekmių.

Kun. Kemėšio redaguoja- 
masai “Šv. Juozapo Sąjun
gos” organas “Darbininkas” 
rašo, kad Amerikos socialise- 
tų partija jau “visai nusmu
kusi” ir kad ji jau “baigianti 
griūti.”

Tuos savo

Liepos Ketvirtoji—Nepri
klausomybės Diena. z

Liepos Ketvirtoji diena — di
džiausia ir tikroji Amerikos 
šventė. Ta diena švenčiama kai
po Amerikos laisves pradžia. Tą 
dieną paskelbta Nepriklausomy
bės Dekleracija. rfą dieną Lais
vės Varpas pirmą syk pranešė 
linksmą žinią. Bet šiais 1917 
metais “garbingoji Liepos ket- 
vrita diena” atras dalykų padė
jimą visai kitokį. Ji ras visą ša
lį surakintą kareivinės vergybės 
pančiais. Ji pąmatys žmogžu
dy bes ir vergijos dėmę an įspau
stą ant jauniausiųjų ir stipriau
siųjų šplics vyrų. Ji pamatys, 
kad konstitucijos garantuotai 
žmonėms laisvei grūmoja di
džiausias pavojus iš šalies tų 
žmonių, kurie, sukląidinę pilie
čius savo kląstingais, neva prie
šingais karei obalsiais, pateko į 
augščiausią šalies administraci
jos vietą.

Socialistų Partija, kaip visa
dos taip ir dabar, stovėdama už 
pilniausią žmonių laisvę, viso
mis legalėmis priemonėmis sie

li. Hauser, iš Gary, imk, rašo 
“Kas tai yra, kad kai aš atsi 

gulu, tai man ūžia 
dažnai šaltį gaunu 
das ir akįs ne tokios 
kaip pirmiaus kad buvo; veidas 
darosi geltonas, ir apie akis juo
da. Esu devyniolikos metų, 
geidžiu paaiškinti.”
Atsakymas:

Aišku kaip diena, kad tams
tos nemačius negalima nurodyti, 
kame tų visų ženklų priežastis. 
Gąt but tamsta diibar gyveni ne 
tai]) kaip save guodojančiąm 
žmogui pridera gyventi; gal but 
užmiršai, 
lyras oras 
maistas 
silinksminimas 
11. Gal but tamstos kūne 
dasi arba, geriau sakant 
deda del to koks nors 
(greičiausia), kurio 
randasi gerklėje, pilvx 
kitur. Tokiuose atsitikimuose 

A

reikalinga padaryti pilna egza- 
menacija kūno ir dvasios ir tik 
tada galima nustatyti kelius, 
kuriais eidamas tamsta galėtum 
atsiekti tai, ko nori, būtent pil
ną kimo ir dvasios sveikatą.

cibuliais ir makaronais?
10. Ar sveika karšta maudy

nė (garinė?). Jei taip,' tai ar 
dažnai ?
Atsakymai:

11. Ar pavojinga šokti tango 
ir kiti šokiai?

1. Negalima nurodyt vaistų 
nemačius tų pleinų; greičiausia 
jų priežastis randasi viduriniuo
se organuose.

2. Nuo pūvančių dantų, gerk
lės, plaučių ir pHvo ligų. Rei
kia pirmiausia surasti priežastį, 
o paskui ją prašalinti. Tada ir 
kvapas bus geras.

«3. Nosyje kas nors gali aug
ti arba kokia nors liga sunaiki
na uoslės centrą smegenyse.

4. Turbūt “pilvu” tamsta va
dini vidurius. Jei taip, tai rei
kia atsakyti, kad pardideli vidu
riai nieko gero nesuteikia. Kad 
juos prašalinus, reikia pirmiau
sia rasti priežastį ar priežastis, 
kurios vidurius tok i an padėji- 
man pastatė, ir tada gydymas 
gali būti pasekmingas.

5. Nėra galima tai padaryti.
6. Nieko nekenkia.
7. Tamsta pais žinai, kad nė-

1. Kaip nugydyti nuo kūno 
geltonus pienius?

2. Nuo ko paeina kvapo 
smirdėjimas ir kaip prašalinti?

3. Kame priežastis kad žmo
gaus uoslė sugenda?

4. Ar pavojinga turėti didelį 
pilvą; jei taip 
šalinti ?

5. Ką reikia dalyti, kad pasi
laikius jaunu nors iki 45 metų?

6. Ar gerai masažas veidui ?
7. Ar yra vaistų, kurie vieną 

ar kitą gimtį (lytį) pritrauktų 
prie meilės ?

8. Ar nepavojinga vyrui 40 
metų apsivesti su mergina 17

10. Vieną kartą savaitėje 
tvirtam žmogui tokia maudynė 
yra gerai.

11. Kodėl klausi: nieko tame 
pavojingo nėra.

Dr. A. J .Karalius.

Britanijos nota, išdėstan- 
ti karės tikslus, yra trumpe
snė už kitų talkininkų val
džių notas ir —• gudresnė. Ji 
yra taip šykšti žodžiais ir 
paprasta savo stylium, kad į 
Amerikos gyventojus, pri
pratusius prie Wilsono reto
rikos, ji beveik nedaix> dip
lomatinio dokumejato įspū
džio. /

; i^Britanij pavaldžia savo no* 
tvirtinimus J Jos; paliuosavo Graikijos ta- toje išreiškia “nuoširdų” pri-

Red. Pastaba.—šį skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skai
tytojus kviečiame kuoplačiausia naudoties maloniu vedėjo patar 
navimu. Be įvairių straipsnelių medicinos ir higienos klausimais, 
Dr. Karalius pasižada taipjau duoti šiame skyriuje atsakymų žmo-
Kreipianties į jį

navimu.

nčms, kurie norėtų gauti iš jo šiokių ar tokių daktariškų patari 
Kreipianties į jį klausimais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. A 
Karalius, 2121 N. Western avė., Chicago, III.

1



Ketvergas, Birželio 14, 1917.

Joseph Paleckis
Dogden, N. D

šiuomi pranešu ir patariu Lietuviams važiuoti ir pirkties far- 
mas—ukes. Nusipirkę ir apsigyvenę nesigailėsite, todėl, kad jus 
mieste gyvendami, ką uždirbate tai turite ir atiduot ant pragyve
nimo, kuris dabar toks brangus, o Partneriams to tik ir reikia—jie 
džiaugiasi iš to, nes jie brangumo visai neatjaučia. Jie dabartiniu 
laiku tik pinigus kraunasi. Todėl, kurie norite farmas pirkties, 
kreipkitės į mane, nes aš turiu puikių farmų pardavimui. Gausite 
teisingą patarnavimą ir patarimą.

Korespondencijos
PITTSBURGH, PA

Policija darbuojasi. — Ai- 
diečių išvažiavimas.

A* z

Birželio 2 d. čia tapo suareš
tuotas Antanas Rimkus už da-

prieš registracijų. Plakatai bu
vo išspausdinti anglų, lietuvių ir 
lenkų kalbose.

Kapitalistų laikraščiai skelbia, 
kad lokio prasikaltėlio da nebu
vę nuo civilės kt 
Rimkus yra LSS. 6 
dabar sėdi kalėjime 
teismo.

kp. narys, 
ir laukia

sako, čiaPaskutiniu laiku, 
priviso daug slaptosios policijos

DIDELIS ir PUIKUS

DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMO BROLIŲ LIETUVIŲ 
Nedėlioję, 17 d. Birželio-June, 1917 
GEO. M. CHERNAUCKO DARŽE, Lyons, III. 
Pradžia 9-tą vai. iš ryto. Inžanga 25c porai.
Nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites at
silankyti į šį puikų Pikniką, o Draugystė visiems gra
žiai patarnaus. Kviečia KOMITETAS.
Imkite 22-ros karus iki Ogden; Ogden iki 48, iš ten Ly
ons karus iki daržui.

Daktaras £ n WISSIG,
Specialistas iš^JrSeno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
aigydė tukatančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedelioma iki 12 dieną.
BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel. Canal 3263.

BRIDGEPORT!) KRIAUČIAIJ
3310 So. Halsted St. Chicago, Ill. fi

A. J. ŽUKAUSKAS ir W. VALANTINE J 
Savininkai. ■

t Or t 60 t Wr •HO !'<B t I I BB*H*®B

arba augščiatis. Už tas kainas galite gauti siutus, 
padarytus pagal jųsų mierą ir per expert us kriau
šius. Todėl reikale nepamirškite mus.

Ar norite mokėti už siutą |
$18.50. $20, $22.50, $25, $35, $40. į

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X-RAY EXAMINAC1JOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

Aš jums pasakysiu, be spėlioji
mų, kokia yra jūsų tikra liga, 

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimus, 

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentų ir laboratorijų,

Aš vartoju tiktai tikrų Neo-Sal- 
varsen, 914 ir 606.

Aš iŠgydau, kuomet kiti atsisa
ko.

Jys nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu specialistas 
su daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėte.

.VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
.v»DOCTOR BOYD ™ 
n*o X*’ SPECIALISTAS ?fis* 
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, UJU.

policija padare kratų. Nieko 
trepno nesurasta. x

Birželio 10 d. “Aido” choras

gėrimų lame dalyvavo laisvoji 
jaunuomenė ir žaidė

Buvo rimtos ' diskusijos po 
vadovyste drg. J. Žiūrono.

Drg. M. K. Bolis paakė truin-

apibudindamas jaunimo organi
zavimosi reikalus ir kviesdamas 
susirinkusius neužmiršt draugo 
Rimkaus, kuris dabar įkimštas

Aukų, vedimui A. R. bylos 
surinkta $ 14.05.

Geistina, kad aidiečiai daž
niau surengtų panašius išvažia
vimus, kur galima padoriai lin- 
ksminties ir dalyties mintimis.

Sokietis.

WESTVILLE, ILL.
Saliunininky bėdos. — SLA. 

kuopų veikimas.
Musų miestelyje labiausia nu

siminę saliunininkai: nedėlio- 
mis, kuomet padarydavo geriau-

Tūli žmonės, vieton gangara- 
vę saliumiose, stūkso ant kam
pų galvių ir kremta gumų. Tū
li šiaip kur stuguriuoja, mat sa
vo skaityklos čionykščiai lietui 
viai neturi.

pta pardavinėja tamsuoliams al-

Jų tarpe yra

Siamas.

Čionykštės SLA. kuopos — 
1.8, 29 ir 223 stropiai rengiasi 
prie apdraudos savaitės, kuri 
čia atsibus nuo 21 iki 28 d. bir
želio mėnesio.

karus, vienų vakarų prakalbos

Pagirtinas, dalykas, surengi
mas tokios savaitės. Paskaitas 
mano skaityt vietiniai draugai, 
o kalbėtoja manoma pasikviesti

Čia skaitoma apie 400 SLA. na
rių. Rengimu apdraudos savai
tės daugiausia rūpinasi A. Užda- 
venis, A. Jasaitis, J. Kreivėnas 
ir Palubinskas.

Reikia tikėties, kad surengi
mas tokios savaites atneš daug 
naudos žmonėms.

Merginų Mylįs.

GUTHRIE CENTER, IA.

Tai bent pasivažinėjo.
Birželio 10 d. farmcris K. 

Bro wn su savo automobiliu apsi
ėmė važiot du vyrus ir dvi mer
ginas i>o “tyrų orų.” Bevažinė
dami iš miestelio į miestelį pa
teko į “sausąjį” Pinora, kur už 
pinigus gavo svaigalų ir pasis
tiprinę dūmė atgal po 40 mylių 
į valandų.

Tokiu greitumu važiuodami 
nė j u tomis nušoko nuo aštuonio
likos pėdų augščio tilto ir trav- 
leriai su visu automobilium pa
sinėrė dumble.

Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras 

Panedėlio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

daug yra depozitorių, kuriems sunku atlikti 
savo bankos reikalus laike paprastųjų ban
kos valandų.

Del parankumo tokių depozitorių šio 
Banko taupomasis sjkyrius bus laikomas at
daras Panedėlio vakarais iki 8 vai..

Musų depozitoriai apsaugoti musų ka
pitalu ir Perviršiu, viršijančiu $5,100,000.00.

State Bank or Chicago
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės,

’ Prieš City Hali.
u ii./ * i'. <jr vj? il ..;k> i • r~.45TOieBi™>Ww3*’<w|’ >r.-^ščpHkrRw*
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GARSI SANTOS KAVA 
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c, ..

Geriausio®
Smetonos ge- 
resnis, negu « ‘1 
kur jus ga-<*/fl- 
lit® gauti ..

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies 12c. 
vertės par-K-g 
siduoda už

SVIESTAS
Geras 

stalavas 
iviesta®

Priimn La’ti
ll*. gvaran- « 
tvota, verti® /tfjp ’ 
70c parsidu- Ų 
oda čia po...

1378
2054
1045
1510
2830

WEST SIDE
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St, 
W. Madison St.

1644 W. Chicago Av.
1836 Blue Island Av.
2612
1217

1882
1818

w.
So.
So.w.

North Ar. 
Halsted St. 
Halstad St 
12th St.

8102 W. 22nd Street
SOUTH SIDE

8032 Wentworth
3427 So. Halsted
4729 S. Ashland

NORTH SIDE
406 W. Di via ion
720 W. North A®.
2640 Lincoln Av.
8244 Lincoln Av.
8413 N. Clark.

RAY E. RIEKE
AxlvoRatus

619 Fourth St., Viršuj* Saper 
vaistinyčios).

SIOUX CITY, IA.
Pasekmingai vedu visokius 

reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. 
Išdirbu visokius dokumentus 
ir popieras. Užlaikau patar
navimo ofisą.

TURĖKITE

Vyrišky OrapanijBargenai 
®Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nau^ji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
J 8 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, 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, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted St., Chicago, Hl.

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystes amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui 
Ateikite arba rašykite.

BURKE BARBER SCHOOL 
612 W. Madison St., Chicago, Ill 
i—-—    '    - t—

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Tel. Central 6390-6391. Atdara: U ta r- 
ninko, ketverga ir subatos vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, III.

Tel. Humboldt 97.

X PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- 
|| mente tiesiai už “wholesale” kainas. 
{Mes parduosimo visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co.,
4* 1637 W. Division St., Chicago,
A Corner Marshfield Avo.

Kalbama lietuviškai.

LIBERTY HALL 
Didžiausia Svetainė 
BRIGHTON PARKE 

Mitingams, vestuvėms, baliams 
Kedzie avė., kampas 39 PI 

Tel. McKinley 2878 
B. J. WAWZINSKI 

Kedzie avė., kampas 39 pi.

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

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

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

SIOUX CITY, IA.

Farm oris smarkiai prisi tren
kė. Panelei Turner nulaužta 
koja, o kiti, prislėgti automobi
liam kiurksojo dumble.

Iššaukta greitoji pagelba. 
Du vyru vos gyvus ištraukė iš 
dumblo. Visi nugabenti į Guth
rie Center ligonbutį. Manoma, 
kad travleriai pagis.

Ta nelaiminga arielkėlė daug 
panašių atsitikimų pagimdo mti- 
sų apielinkėje, o žmonės vis jų 
kliurkia.

Meištų Tamošeis.

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

š
. . S* < ;

1

1 ' •

PINIGUM IH ra Wl IlSffl !

Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti, $5 iki $200.00.' 
Moters ar merginos, ar vedę ar 

pavienios, senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyardų 

šapos ir dirbtuves darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma i 5 
minutes.

Paskola ant rakandų — į 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimų, 
arklių, vežimų, apdraudos pali-1 
šių ir bile kitų užtikrinimų. Mes Į 
nepaisome ką jus turite arba ką i 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu patirti, kad mes patvir
tiname musu pranešimus.

LOCai LOAB
COMPANY

4647 So. Halsted Street, 
Kampas 47-tos gtv., 2-ras augštas 

Telephone Drover 2116.

04 •M’ O*<IH

REIKALAUJI AKINIŲ

$tas.
ieną.

A.VH11 dIVdUUCJ •

Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga i krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TfiMYKIT MANO UŽRAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekus 2-ras a 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 

Tel. Canal 5335

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

CARR BROS. WRECKING CO.
IOO3-3O39 S. Halsted St., Chicago, HL

MUSŲ BUDAS ATGAUNA — NEAT- 
GAUNAMAS SKOLAS VISOSE 

DALYSE AMERIKOS.
Mes išjieškome ir atgauname viso

kias skolas visose dalyse Amerikos, be 
skirtumo kokia skola nebūtų ir kaip 
sena su palakiais.

Musų budui atgavimo skolų nėra 
skirtumo kur jųsų skolininkas gyve
na ir kaip toli nuo jųsų ar musų—■ 
musų pasekmingas būdas pasiekia sko
lininkus visur, nes tam tikslui mes tu
rim visose dalyse Amerikos korespon
dentus, kolektorius ir advokatus prižiū
rinčius mus reikalus visose apielinkėse.

Nedaro skirtumo kaip sena skola ne
būtų ir kiek vargo pridėjote prie savo 
skolininko, 
kite savo 
mes turim 
neištrūksta

OFISAS 
PATIŠKAI 
liais, Seredomis ir 
po pietų iki 6 vakaro.

Utarninkais, Ketvergais ir Sukato
mis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro.

Turėdami bile kokius reikalus atlikti, 
kreipkitės j musų ofisą ypatiškai ar 
laiškais ant žemiau nurodyto antrašo. 
SECURITY MERCANTILE AGENCY 

3231 South Halsted Street, Chicago, Ill.

nenusiminkite, bet paduo- 
skolininką Į musų rankas, 
būdą iš kurio skolininkai 
iki neatlygina skolas;
YRA ATDARAS DEL Y- 
ATSILANKANČŲ Panedė-

Pėtnyčiomis nuo 1

EIKITE TUOJAUS PAS

DAKTARA ROSS
CH1CAGOS SPECIALISTAS

Insteigta 28 metai

IR. W. YISZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, ar 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.

w 9 rvto iki I po piet.

mus

Ateikit If V ft M I Aš jus 
pas M ? O O g išgy- 

inane W Hs OI O dysiu

Per 30 
metų ši
mtai iš
gydytų 

yra ma-

putaci

PROF. DOCTOR COATES
Beturčiai taipgi ateina paa 

visij kraštų, dėlto kad Jie patyrė, Jog 
aš esmi expertas specialistas Ji® 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tą atlikti. Negaišuok ir niū
rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru
mas nyksta, kuomet jus turite Ją savo 
rankose. Jeigu Jus atsilankysite pa* 
mane į laiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus į sveikatą i trumpiau
si laiką, ir už mažiausią mokesti del 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 
vėliausiomis meto do m is ir už pigiausią 
mokesti del sumanaus patarnavimo ir 
pasekmingo gydymo.
PASIKALBĖJIMAS Hl PATARIMAI!

, DYKAI

PROF. DR. COATES
430 So. State St., 2-ras aug$ta% 

Prieš Siegel Cooper and Co,

mani II

Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 
ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligų ir silpnumų.

Jeigu jus turite sifili arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page
rintas 606 ir jo gydymo sistema bus priezasčia jūsų greito pasvei
kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite i Daktaro Rosso 
priežiūrą. .

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
sugrąžinti į sveikatą ir stiprumą.

Daktaras Ross išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
reikia daryti, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi
sų kraštų Suv. Valstijų gydyties pas daktarą nuo savo ligų.
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, ILL.

ROOMS 506 IR 507, CRILLY BUILDING.
IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedėliomis 10 iki 1, Taipgi Pane- 
del io, Seredos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

Nustebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimą jau laike dviejų 

iki keturių valandų.
Jeigu kas jūsų kenčia nuo kaspininės kirmėlai

tės, bet klaidingai gydosi nuo kitos ligos, paprastai 
be pasekmių — tegul ilgai nelaukia, bet atsišaukia. į 
mane — nes ras sveikatą be suga'išimo nuo darbo ir 
už mažą atlyginimą.

Tūkstančiai žmonių turi vidu- 
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 

|\ neturi apie tai mažiausio suprati
mo ir klaidingai gydosi visai nuo 
kitos ligos — visai be mažiausio 
palengvinimo ligos.

Geriausiu prirodymu buvimo 
kaspininės kirmėlaitės žmogaus vi
duriuose yra glitingas mėšlas iš 

dalies kaspininės kirmėlaitės.
žmonės, kenčiantis nuo tos bai

sios ligos nuolatos skundžiasi di
deliu vidurių skaudėjimu, jiems rodosi, kad kas pri
eina prie gerklės ir norisi vemti, tankiai niežti ne;; 
ir išeinamą lauk žarną, kenčia nuo stokos apetito, 
nemiegojimo, o taipgi nusilpnėjimo, didelio palei
dimo arba užkietėjimo vidurių, galvos skaudėjimo, 
triukšmo ausyse, o tapgi skausmo po krutinę.

Jeigu kas turi šiuos simptomus, tas ištikrųjų turi kaspininę 
kirmėlaitę, o jeigu norima ji prašalinti ant visados laike 5-iq va
landų, tegul tuojaus atsišaukia į mane.

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedėliomis nuo 
9 vai. ryto iki 12 dieną.

Or. Layton
14 S. HALSTED ST., ARTI MADISON, CHICAGO.
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CHICAGOS ŽINIOS
IŠ DARBININKŲ 

JUDĖJIMO.

Chicagos rubsiuviai 
neorganizuota

Nežiūrint visų pastangų, 
rios buvo dėtos per Amalgama
ted Clothing Workers of Afrie- 
rica, kad suorganizavus Chica
gos rubsiuvius, vienok tas dar
bas neužbaigtas.

Chicagoj yra apie 50,000 rub- 
siuvių, bet organizuotų darbi
ninkų tarpe jų yra vos 9000.

Kodėl čia taip sunkiai organu 
zuojasi ir kodėl tie streikai pir-1 
mutiniai nedavė progos susior-' 

\ganizuoti — daug tų pačių žmo
gių stato tokį klausimą, bet iš
rišti tą klausimą patįs nesirūpi
na, laukia, kad kas kitas išrištų.-"te j

Reikia atminti, kad samdyto-1 
jai daugiau užinteresuoti tuoj 
kad neduoti progos susiorgani
zuoti savo vergams, negu patįs 
darbininkai rūpinas apie susior- 
ganizavimą į tam tikrą 
žaciją.

ku-

orini n i-

išleisti ant samdymo visokių 
špiegų, kad tik suardžius darbi
ninkų vienybę. Darbininkai 
turėtų but visada pasirengę ko-

samdytojų.

pakėlimą algų. Tiktai tie dar
bininkai gali drąsiai kalbėti apie

zuoti, o tie, kurie neorganizuoti

algų 10 nuošimčių.

brangumo, tas pa 
kesnio toli gražu

enurio

organizuoti tai galima but

resni išsireiškimuose apie
bumą organizavimosi.
daugiau kalbėti dirbtuvėse apie
svarbą organizacijos, o tik ta-

Puri

vergais.
Bus rengiami vieši susirinki

mai, lankykitės į tuos susirin
kimus, o iš to turėsite naudą.

Korespondentas.

Vis labiau varžoma 
darbininkai.

Birž. 8 d. Scully Steel and 
Iron Co. dirbtuves ,superinten
dentas pakvietė kokius tai agi
tatorius, kurie ragino darbinin
kus pirkti “laisves bondsus.”

Pirmiausia superintendentas 
pasakė prakalbą, iškeldamas į

damas darbininkams pirkt bon
dsus.

Aš ir keletas kitų draugų atsi
sakėme pirkti. Aš dagi užklau
siau savo darbdavio, ar jie turi 
tiesą reikalaut, kad darbiu inkai 
pirktų bondsus, jeigu darbinin
kai neišgali to padaryti.

Darbdavis pasiaiškino, kad jis 
tokios teisės neturi, bet valdžia 
tup, mat, valdžia gali imt de
šimtą nuošimtį nuo darbininko 
algos.

Paaiškinau darbdaviui, kad 
tokiu bildu jie darbininko negal 
priversti, nes galima permainyt

Jus už tai valdžia galinti į 
įkimšti — užreiškė

Bondsų nepirkau nė į kalėji- 
ą nepatekau. Jie padarė, ką

nuo darbo.
Matote, pirmiau musų valdo

nai nori atimt paskutinius cen
tus, o paskui varyf į karės lau
ka. A. Macaitis.

Pradeda nebesisekti.
Chicagos mokyklų prezidento, 

Loebo, žvaigždelė pradeda tem
ti. Nesenai jis buvo pilnu caru, 

ką norėjoęTai darė, — o da
bar jau pradedama priešinties 
jam.

Didžiausiu ir stipriausiu jo 
priešu reikia skaityti miesto ma
jorą. Vadinasi, užėjo dveigys

Majoras tiesiog išvadino Loc
iją “niekšu” ir “sukčių”. Tatai 
žinoma, nesvarbu, bet kas blo
ginusia, kad ir jo ištikimi “pa
valdiniai” — mokyklų tarybos 
nariai — taipgi pradėjo eiti savo 
keliais.

šiomis dienomis liko pakeltas 
klausimas kas del ^sugrąžinimo 
68 mokytojų, kurie buvo praša
linti Loebo šaika praeitais me
tais. Ir pasirodė, kad didžiuma

mokytojai butų sugražinti.
Jeigu tatai ištikrųjų bus nu

balsuota, tai -Loebas jau tuo pa
čiu gaus baisiausį antausį.

Na, o kartą nusiritęs nuo aug- 
štybių, reikia manyti, Loebas

i Nusišovė policistas.

so ve

uz-

jus galite

•alite. Tečiau, 
kuriems aali

smulkmenos

Eliza Knapwurst, 2620 Mil'd-

ko bendra su tuo,” — paaiškino

das, tai ir viskas, 
nios Knapwurst

Priegtam po
li ūk te rengiasi 

Jinai norėtu tu-

John F. Smulski — West 
Sides parkų komisionierių 
prezidentas.

West sides p^irkų komisionie- 
riai išsirinko valdybą. John F. 
Smulski liko prezidentu, Wi
lliam Gaushow iždininku, Isaak 
Sbapino sekretorium ir Richard 
J. Powers revizorium.

Pavogė $20,000
U tarn inke liko areštuotas Ed

ward H. Winkelman, 4748 Ken
more avė. Jisai užėmė Inde
pendent Drug kompanijoj ma- 
nadžeriaus vietą. Jam primeta
ma, jogei jis pavogęs $20,000.

Drauge su Winkelman dar 
trįs vyrai — jo pagelbininkai.

Kompanija pastebėjo, kad 
pradeda prapulti daug įvairių 
vaistų. Nuožiūra puolė ant ina- 
nadžeriaus. Liko pasamdytas 
gabus detektyvas. Pastarasis į- 
gavo pilną pasitikėjimą iš Win- 
kelmano pusės. Ant galo, Win
kelman atvirai pasakė:

Bėgiu metu Independent 
Drug kompanija priklausys 
man. Aš turiu apie tuziną pa- 
gelbininkų, kurie ^vagia del ma
nęs. Aš moku jiems $3 už $300 
__ _____ »>

Jo pagelbininkai pietų
kiše-

nius įvairiais brangiais daly
kais. Tai buvo jų vogimo me
todas.

Po to prisipažinimo, žinoma, 
Winkelman, tapo areštuotas.

“Aš nupuoliaų ačiū mote
rims, vyrui ir kabaretams”, 
prisipažino Winkelman. — “Il
gą laiką aš daviau užlaikymą 
vienai moteriai, kuri paeina iš 
turtingos šeimynos ir gyvena 
Dakin gatvėj.”

Buvo padaryta krata pas nu
rodytąją moterį. Rasta daug

Salomon spėja, kad Wipkel- 
inano lobis viršys net $20,000.

žvejoja “slekerius.”
Nuo panedėlio liko areštuota 

25 neužsiregistravusieji vyrai. 
Jie traukiami atsakomybėn.

Be to, sulaikyta 67. Jie bus 
taipgi tardomi.

“Siekelių” gaudymui paskir
ta 300 su viršum policistų.

Policijos viršininkas Schuett- 
ler vakar apvaikščiojo jubiliejų. 
Ištarnavo policijoj 34 metus.

Mae Gobrecht, 5431 Cottage 
Grove avė., vyro švarke rado 
nuo kitų moterų raščiukus. Už
vedė bylą, kad gavus perskyras.

Mary Stuart atnaujino bylą.

F. S webs, 1840 St. Lawrence 
avė., areštavo S. Goodmaną; 
Jis tapo nubaustas $50 už par-

jos vyrui. Jis buvo prieš tai

Jos Busch, 1241 W. Lake, ku
ris užmušė savo brolį, pripažin
tas kaltu. Už dalyką baudžia
ma nuo vienų metų iki visam 
amžiui kalėjimam

Prude prie Center St., Lincoln 
parke, rasta lavonas dviejų die
nų kūdikio.

Turgaus Žinios
t............... "—JI

CHICAGO, Birž 13, 1917. 
Žemiau paduodamus produktams 

kainos dera tik uzdainu produktams 
perkant; iš sankrovą perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.*
... .37 
34—36
27—28

Sviestas, Creamery, extra .
Prastesnis, suig rųšies

Oleomargarinas,j geriausias

Kiaušiniai, geriausi, tuz. 
Prastesni, sulig rųšies .

Suris, Amfer., sulig rųšies 
šveicariškas .

Paukščiai: 
Kalakutai

... 34% 
28—31

Gyvi 
. 18

16—18
12—14

An lįs 
žąsis

Veršiena, sulig svarumu
Prasčiausia ' .................

Ja utiena
Ribs .
Loins
Rounds
Chucks

No. 1
.. .20
. .26
. . .17j/2

Pranešimai ASMENŲ JIEŠKOJIMAI PARDAVIMUI

30—34
Mušti

22

15—16

. 16—19
12—12%

No. 2
.19

No.J

.13%

.14 .11%
Bulves, jaunosios, bušelis 3.15—3.50
Daržovės: —

Barščiai, bušelis
Kopūstai, gurbas 
Morkos, pintine 
Agurkai gurbas

. .50—.75 
2.00—3.5.0 
1.00—1.5b 
. .75—.90

1.25—2.00
1.50—1.90
.75—1.00

2.00—2.25

6.00—8.00

3.75

Salotos, gal v., dėže ...
Cibuliai, gurbas .........
Ridikėliai, 100 bunčių
Tomčtės, gurbas ........

Vaisiai, žali: —
Obuoliai, statinė ........
Apelsinai, Kalif., dėžė
Citrinai, dėže .............
žemuogės, 24 kvortos. .2.00—2.50

Miltai,.kvietiniai, geriausi .... 15.30
Prastesni, sulig rųšia
Ruginiai, baltieji ....

tamsieji .............
Javai

Kviečiai, 2.57; komai, 
2.43; miežiai, 1.23—1. 
68 % c.

10.00—14.80
.......... 13.00
..... 11.75

1.72; rugiai
15; avižos,

Šienas
16.50—21.00; dobilų,

FASARGA.—Draugijų j. 
kelbiame be užmokesties 
«ai betgi turi but priduodami iš va- 
turo. laiškeliu arba telefonu. Pri- 
luoti tą pačią dieną, kada spausdi- 
<smas dienraštis, nebegali but įdčti 

“Naujienų” adm.)

pranešimus 
!. Praneši-

li 10; paeina i: 
Survilišk'ės pa 

Bakanių kaimo, pirmiau gy 
Chicago], o vėliaus buvo Ale

Pajieškau Petro 
Kauno gub. ir pav 
rapijos 
ve n o

PARDUODU 7 kambariu rakandus 
vertės $1000.00. Parduodu tik u2 
100 dolerių. Pardavimo priezastiš
važiuoju kitur. Kas nori pigiai į- 
sigyji gerus rakandus, *kreipkitės ši 
tuo adresu. **'
5209 S. Halsted St., vienais trepais 

Chicago, III.

Brighton Park, LSS. 174 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
kctyerge, birželio 14 d., Mažcno 
svet., 3824 S. Kedzie avė. ir 38 
PI. Kviečiami ir norintieji pri
sirašyti prje darbininką organi
zacijos. F. Z.

Kces Rock, Pa., jis pats ar Kas jį 
žino teiksis duoti žinią antrašu.
B. V., 28 Murdock SI., 

Youngstown, Ohio.

PARDUODU greitu laiku saliuną. 
Biznis gerai rina. Pardavimo prie 
žastis—noriu važiuot į kaimą. No
rintis pirkt atsišaukite laišku j Nau
jienų Ofisą, pažymėdami No.121.

Didelis protesto mitingas įvyks

Side Auditoriume, kampas Tai
lor ir Racine gatvių. Mitingą 
rengia Revoliucionieriškų Orga
nizacijų Konferencija, prieš lai
kymą kalėjime Rusijos revoliu
cionierių, norinčių važiuot Ru
sijon. Bus kalbama įvairiose 
kalbose. Komitetas

Roseland, Ill. — PPD. unijos 
85 skyriaus susirinkimas įvyks 
šiandie, 7:30 v.v., Aušros knygy
ne, 10900 Michigan avė. Kvie
čiami visi. Valdyba.

Chicagos ir apielinkes lietuvių 
bučernių ir grosernių darbinin
kų milžiniškas susirinkimas 
įvyks šiandie, 7:30 v.v., Miko
liūno svet., 2334 S. Leavitt st. 
Drau ga i, nesi vėluokite.

Komitetas.

LSS. 37 kp., mėnesinis susiri
nkimas įvyks šiandie, 7:30 v.v., 
Rašinskio svet, 731 W. 18th st.

Draugai ir draugės, ncsivelno
ki te, nes turime daug svarbių 
dalykų apsvarstymui.

K. Kazlauskas, raštin.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelblmams kainos:- 

1 colis, sykį, 50 centų; dedant 
tą pati Skelbiką ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms Įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų; kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir lt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačiu, arba te
lefonu: Canal 1506.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sūnaus, Stepono 

Rugieniaus, 5 metai kaip Rockford 
gyvenant atsiskyrėm, labai norėčiau 
susižinoti, nes turiu labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas jį žinot mel
džiu man pranešti, už ką busiu dė
kinga. Girdėjau, kad gyvenąs kur 
apie New Yorką.

Magdelena Rugiene, 
1609 S. Main S., Rockford, Ill.

1 i .................... ... i. 1 . .........    ■>'...... JT.....

Pajieškau Stepono Noreikos ir Jo
no Matuzo, abu Kauno gub., Telšių 
pav., Alsėdžių valsčiaus, Kalvarijos 
parapijos, Pasrujos kaimo. Girdė
jau, gyvena Montreal, Canada. Ma
lonėkite atsišaukti.

Jonas Rimkumis, 
1314 N. Fulton St., Chicago, III.

Motiejukų
16.50—18.50; paprastos rųšies, 10.00 416 Striecher st
—17.00.

PAJIEŠKAU savo brolio Koiislan- 
tino šloinio, Kauno gub., Telšių pa
vieto, Platelių parap., Kairupių so
džiaus. Pirmiau gyveno Chicago, 
Ill. Jis pats tegul atsišaukia arba 
kas jį žinote praneškite jo antrašą.

Nastazija Kniostienė, 
Toledo, Ohio

“Naujienų” ofisą No. 121

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO už šoferį. E- 

su patyręs tame darbe ir turiu paliu
dijimą. Kam reikia, meldžiu atsi
šaukti: C. A. Z
1840 So. Halsted St Chicago, Ill.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJA DARBININKŲ.

Valstijos nemokamas Darbo Biuras 
reikalauja daug darbininkų 
/ Chicagoje ir kitur.

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

8 prie geležinkelio -
2 kurpių
4 prie automobilių taisymo
50 molderių
3 geležies dirbtuvėj
3 poliruoto jų
20 prie karų taisymo.
3 prie siuvamjų mašinų taisymo
6 rakandų apmušėjų

3 prie Gordon lyderio
12 prie dėžių dirbimo
4 skardžių
2 mašinistų
2 prie saldainių dirbimo
2 dažų dirbtuvėj.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų prie į- 
vairių-įvairiausių darbų į fabrikus 
ir dirbtuves. Taipjau ūkio darbams.

VAIKŲ SKYRIUJE reikalaujama 
daugybes vaikų visokio amžiaus, bet 
ne jaunesnių kaip 14 metų, dirbti 
lengvesnių darbų dirbtuvėse, ofisuo
se, pasiuntinėjimui, mokinties įvai
rių amatų etc.

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

REIKALAUJAME MOLDERIŲ IR 
PAGELBININKŲ “BENCH IR AIR 
SQUEEZER”, SMILTYS PJAUSTO
MA DYKAI. KOMPANIJOS NAMAS. 
—UŽDYKA PERNAKVOTI. AUG- 
ŠČIAUSIA MOKESTIS. VĖSI DIR
BTUVĖ, ARTI EŽERO.—

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

REIKALAUJAME karpenterių pa- 
gelbininkų, 27% į valandą; .gręžėjų 
pčic mašinos, 30c į valandą, saliuno 
porterių, $15 į savaitę; 2 matrasų 
siuvėjų, $22 iki $25 į savaitę; pečku- 
rių 32% į valandą, driliuotojų prie 
preso, 25c į vai.; vaikų į dirbtuvę, 
$8 į savaitę. Apsukraus vyro $18.

MOTERŲ REIKALAUJAMA: į kote
lius ir restoranus prie įvairių darbų. 
2-ros virėjos $8 iki $10. Prosytojos Į 
skalbyklą $10. Virėjos į saliuną $12

SOUTH PARK EMPL. AGENCY
4193 S. Halsted St. 2-ras augštas.

Visi darbai South, AVest ir North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

REIKALINGA 2 barzdaskučių 1 
del Subatos ir Nčdelios. Pastovus

602 W. 14 sir., Chicago.

REIKALINGA mergina ar moteris 
prie namų darbo. Mokestis $25 į 
menesį, pragyvenimas ir kambarys. 
Atsišaukite tuojaus: Povilas šašis 
4939 Baring Ave. E. Chicago, Ind.

REIKALAUJAME jaunų merginų 
mokyt'ies mezgimo amalą, nuo 14 iki 
16 metu amžiaus.

EMPIRE KNITTING MILLS 
154 Whiling SI. 4 blokai nuo Chica
go Av., % bloko į rytus nuo Well si.

tarnavimas už 4 kambarius ir mau
dynę, naujos mados beįzmcnlas fia
las, garu šildomas ir šiltas vanduo. 
Atsišaukite tuojaus:

3215 Flournoy st., 1-mas fialas.
.................. .............-..-..i..... . .......•■■n. K. ...  ........... ........... Ą........ t "’"I

REIKALINGAS vyras dirbti i Junk 
šapą. P. GOLDMAN,
1820 W. 14 St. Chicago.

REIKALINGA 3 patyrusių vyrų ir 
10 paly rusių vežėjų dirbi i į scrap 
iron yardą. AtsišaukiIc j 
1717 N. Western Ave. Chicago.

BE1KALAUJAME merginų dirbti į 
ce cream” parlor. Lengvas -dar
ts. Gera mokestis. Atsišaukite luo-

jaus.

3100
MANIATLS BROS.,

So. Halsted st., Chicago

PARSIDUODA saliunas lietuvių ir 
lenkų apgyvento'j vietoj, arti dirbtu
vių. Saliunas atdaras nedėliomis. 
Laisnis tiktai $500. Gera proga. At
sišaukite: 1401 S. 51 st Ct. Cicero, III.

, PARSIDUODA barzdaskutykla, 3 
pakeliami krėslai; kam reikalinga 
mtdonekite kreipties į Naujienų Ofi
są No. 111.

.............' .--.iM.iii................................................. ..r;;.. .........■ i ........ u

PARDUODU troką visai mažai va
rtotą, už $250.00. Tinkamas bučer- 
sei, grosernei ir kitkam. Reikalau
janti panašaus troko kreipkitės pas 
1652 W. 47th St., Chicago, 111.

RAKANDAI
TURIU paaukauti seklyčios 

setą vėliausios stailčs už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio. 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti KedxU Av*. 

Chicago. UI.

PARDUODU dviejų kambarių ra
kandus, mažai vartoti, viskas už $30. 
Galima ten pat gyvent; raudos $5, 
ant 2 failo, su porčiais. 
išeina į armiją. S. 13 
2112 W. ('h i c ago'.

EXTRA
Jauna pora privemta vpaaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas ■ vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

NAMAI-ŽEMĖ

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

Indėkite pinigus į namus, gausite 
10-tą,1 2 ir 15-tą nuošimtį... _ . . . Jūsų
pinigai bus visados jųsų. Nė ugnis, 
nė vanduo nesunaikins jųsų turto. 
Pirkite šiuos namus. Neš didelę 
randą. $840 gausite raudos į metą. 
Geroje, lietuvių apgyventoje apielin- 
keje. Atsišaukite greitai šiuo adre
su, gausite gerus namus ir ant leng
vų išmokėjimų.

K. JAMONTAS, 
1840 So Halsted SI.. Chicago.

, Ą
PARDUOSIU ARBA IŠMAINYSIU 

ANT LOTO 2-jų pagyvenimų naują 
mūrinį namą Lietuvių apgyventoj 
vietoj; norintįs daug pelnyt, atsišau-

154 AV. Randolph St. Chicago.

BARGENAS 
Parduodama mūrinis namas labai pi
giai. Atsišaukite j savininką šiuo 
adresu:
3149 So. Halsted St., antros lubos.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRU ir trečiu mortffmr* i>ut«lki*jn» p»- 

ekola nuo 1100 iki 15000.00 po i ir 6 prot 
apmokėjimui taknų, uimokėjimui intaiMų ant 
jųsų pirmo mortMaR«, pagerinimui nuo 
navybčs, arba jei jų» pirkliaujato ir raikalau- 
jata dar daugiau pinigų. Greita* ir mauda 
gUH patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKEM

6 North La Salla Street, Okleage.
Telephone Main 4B4A.

AMATŲ MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo^ kirpimo for
mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsą parankumo. Ui 
$10 išmokiname jus sint visokius 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 \V. Madison gat., Western ave.

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

Gyvulių rinka
CHICAGO, Birž. 13, atgabenta: 

galvijų 17,000; veršių 3,000. kiaulių 
23,000; avių 7,000. Paduodamos kai
nos:
Galvijai: jaučiai, sulig gerumu nuo 

9.70—13.75; karvės 9.00—10.50; 
veršiai 9.25—11.25.

Kiaulė# sulig svarumu, nuo 15.25— 
15.85; paršai 12.00—14.10.

Avįs nuo 9.25—12.50; ėrai 14.25— 
17.00

Pajieškau brolio Stasio Pušinsko, 
Pilviškių valsčiaus, iš Suvalkijos. 
Senyvas, mažo ūgio ir moka pa
griebt ant smuikos; 6 metai atgal gy
veno Blackburn, Pa., o dabar gir
dėjau, kad Mononagha, AV. Va.; jis 
pats ar kas kitas prašomi pranešti 
jo adresą — busiu labai dėkingas.

Anthony Pushinskas, 
Gen. Del., Chicago, Ill.

RANDAI
ATIDUODAMA randon kambarys

LIETUVIŠKA APTIEK A 
East St. Louis, IB.

529 Collinsville Avenue

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevilius Permaina:
Paaedėlyj, Ketverge ir SubateJ 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10cv Balkonas ic.

Svbatos vakarais ir nediliomb pir*

Pajio^kau K. Vistarto ir J. Norvai
šų; abudu Kauno gub* 
Žagarės valsčiaus, 
šapoj apdegė ir mirė 
mauskis, Kruopių valsčiaus, Genibn- 
čių sodos, Kauno g., Šiaulių pav. K. 
Vistarlas yra raitojoj policijoj. Mel
džiu pranešti, kas žinote, busiu la
bai dėkingas. , Jiedu gyvena Chica
go, Ill., J. Skintis,
29 N. Leonard st*, Waterbury, Conn.

, Šiaulių pav., 
Jų giminaitis 
—Antanas Si-

ma gauti ir valgis. Kreipkitės į V. 
Shadoff, 3-čias augštas. 624 N. May 
Str., Chicago, DI.
«—f— «■■■■«*■  »..........t  ...... . .......

ATIDUODAMA randon puikus ka
mbarys, geri rakandai, vienam arba 
dviem vaikinam.
3256 Sb. Union avė., 3-čias augštas

»1 rrI..".. . *....... I .. ......................................      «■■»■■■■ I eminwidbiwii—I mil ■iMiiaj

ATIDUODAMA randon kambarys su 
valgiu arba be valgio. Prie karų li
nijos telefonas, maudynė.
3538 So. Wallace SI., Chicago.

Phone Drover 8812.

gyvenantiems šioje npiclinkėje. kad 
mes atidarėme vieną iš didžiausių 
lietuviškų aptieki] Amerikoje. Už
laikome amerikoniškus ir europejiš 
kus vaisius, kaip lai: žoles, šaknis,

ko tiktai kam reikalinga. Musų kai 
bos prieinamos, nebrangiau kaip ki
tur. Užkvicčiame atsilankyti ir su
sipažinti su mumis ir musų kaino
mis. Taipgi užlaikomi“ savo krautu
vėj didžiausį išsirinkimą magiškų 
štuku.

DR. J. J. VIZGIRDAS, 
Apliekos užveizdėtojas.

ATIDUODAMA randon puikus ka
mbarys su valgiu arba be valgio, ge
roj vieloj, dviem arba vienam vy
rui. ' Kam reikalinga kreipkite^ šiuo 
adresu: 3427 So. 
flatas.

owe Ave. ,1 
Chicago

mas
Garsinkite 

NAUJIENOSE

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

pranyksta rcgeji- 
m a s.
M(‘s vartojam pa- 
gerintą OphthaL 

jP mmiH'b r. Ypati- JIMfajJV nga doma alkui 
* t. pl am a i vaikus.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedėliomis nuo 10 iki 11 
dieną.
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St.

DR. M. HERZMAN'
O HUSUOS

Gerai lietuviams iinomaa per 3 6 me
tų. kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo ažtrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterį) ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
St. netoli Fisk St. '

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS : 8- 9 ryto, tiktai.

---------  , t ■■— i       i  ‘"b— g 1

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, ><»»<■ I- 
nuoja ir patarimus duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto 
ruL Nedėliomis nuo 9 iėryto iki 2

Tel. Bay market 2484L

Tel. Armitage 984

iki VKk*- 
JX> r

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

—.......   M..-. I i.iii ........................................|

Telephone Drover 9695

D r» A • A» R o t h
RUSAS (.4 t) VI OJAS ir (IHRURGAS

Snert»li»t8« MoteiVyriUiy, V*»kw 
ir vis«j chreniiktj Huų.

Valandos: 10-11 ryto, 4 f> po pietų, 7—8 va
kare. Nedėliomis 10--1 po pietą.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 8T*

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan SL kertė 32 it.
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, 'Vyrišku ir Vaiky 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago. 

VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

'elephone Humboldt 127'5,

M . S A H U D M. D.
Senai) Ruaae Gydytojas Ir CldrvrgrM.

Special is t a* MoteriAkų, Vyrliku far 
Vaikiokų, taipgi ChroniAkų Ligų-

OFISAS: 1579 Milwaukee Are.
VALANDOS: 8:30 iki 10 iiryto;
Kampas North Ave., Kambarys BU

1 :30 iki 8 ir 7:30 iki 9 vakare.

Dr S. Biežis
Gvdytojaa ir Chirurgas 
Of^aa 2359 S. Leavitt St.

Valandos 4 6 Ir 7- 9
T<). Canal 3877.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 S Halsted St., Chicago. 

Tel. Drover 7179.

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS

Specialistas mottrrtką, vyrišky, Ir valką tin* 
Olit>ae ir Gyvenimą* t 

3600 S. Halsted St., kampas 36 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 
IK> pietų ir vakarais.

8tr.




