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Mat atsi

Nori, kad butu suspenduota įsta 
tymas, draudžiantis aziatų į 
keliavimą į Suv. Valstijas.

UŽSIREGISTRAVUSIEJI
NEBUSIĄ TRUKDOMI.

nė komisija su Mąrconi, Arlot 
ta ir Gugliemotti pryšakyj.

dlarbininkai 
pasirašyti

on-
. Visa 
jos esą

VANCOUVER, Kanada, birž. 
. — Kiek laiko atgal vietinės

s (kadetai ir tt.) kartu ga- 
tik 180,000 balsų, iš kurių

larp kita po 
pakartojo ko

Turinti prisidėti prie talkinin
kų, idant išgelbėjus ’’pasaulio 
demokratiją.”

PEČIŲ DARBININKŲ 
LAIMĖJIMAS.’

Austrai neteko Carno 
tvirtumų.

CHICAGO, birž. 18. — Vakar 
chicagiečiai turėjo išnaujo šauk
ti iki užkimsiant “Vive l’Italia!” 
-- tegyvuoj

Susivienijusieji socialistų kan
didatai milžiniška didžiuma 
balsų sumušo kadetų ir reak 
cionierių kandatus.

kar rytą vokiečių orlaiviai ir vėl 
buvo aplai 
ta nemaža 
pajūrinių

Vadovauja ją Marconi, Arlotta 
ir gen. Gugliemotti.

Užsakė laivynui žieminių dra 
bužių už $4,600,000.

galios uždrausti darbi- 
ki Ino ties iš vienos vie- 
i, tiksliau tariant, no 

įplcisti žinomą? da- 
kaip netikusi įi butų, 
po /prievartą verstų

Pranešimas sako, kad rinki 
iriuose dalyvavo viso virš septy 
ni šimtai tūkstančių sostinės gy 
ventojų — vyrų ir moterų. Ii 
jų už socialistų kandidatus pa 
duota PENKI ŠIMTAI TRLSDE 
ŠIMTS TŪKSTANČIŲ BALSŲ! 
Taip vadinamos buržuazinės pa 
rtijo 

vo
16,000 priklauso kraštutiniems 
reakcionieriams.

LONDONAS, birž. 18. — Kž] 

tik atėjo žinių apie rinkimų pa 
sėkmės Petrograde. Jos rodo 
kad susivienijusioji Rusų sosti 
nes demokratija 
kratai, socialistai revoliucioriie 
rial ir darbieČiai 
didžiuma balsų sumušo visų bu
ržuazinių bei reakcinių partijų 
kandidatus.

noro jie 
r šią Ša

tu rėš gauti 
duoti žodį,

Petrogrado darbinio 
kų laimėjimas

NAUJAS VALžIOS UžSA 
KYMAS.

Protestuoja prieš verstiną ėmi 
mą kariuomenėn.

Hindenburgo pulkams reikia 
kulkų.

VOKIETIJA REIKALAUJA 
TAIKOS.

PASKANDINO JAPONIJOS 
KARIŠKĄ LAIVĄ.

DIDIEJI NEW YORKO 
PATRIOTAI

OrganižUotųję 
tos asociacijos darbininkų skai
čius siekia 65 tūkstančių žmo
nių. K o r e s p.

Buvo jau 
kad New Yorko Jurųf- 

Jaryba privertė American 
padidinti 
v ieną do-

NUŠOVĖ VOKIEČIŲ ZEP 
PELINĄ.

Padidinimas algų įeis galėn 
liepos 1 d.
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Šv. Mykolo i] 
varpai. Prieš išim

maisto kon- 
Pasak tų pačių 
nerosas biliaus

NEW YORK, birž. 
rslinam kariuomenėn 
priešinasi ne vieni t.v 
riai.” Anava subatoj 
šimtai 
pasi

HAMBURGO BAŽNYČIOS NE 
TENKA VARPŲ.

Jei samdytojai neišpildys dar
bininku reikalavimo.

IŠPILDĖ MERGELIŲ REI 
KALAVIMUS.

ims ne 
p ra 

niuo 
vieną didžiųjų Vokie

Badeno kuni- 
bute jos fi- 

ministeris, Dr. J. Reliin- 
> kita už reiškė, joge! 
nieku badu negalinti 
paskelbtuoju socialis- 

kitų taikos šalininkų obal- 
- “be aneksijų ir kontribu- 
’. Tatai reikštų jai pilnu-

Dr. J. Rhein- 
Vokietija turi-

Ims visus, kurie 
rei-

AMSTERDAM, birž. 17. — 
Parubežinį Holandijos miestelį 
Winnerswyk pasiekė gandai, 
būtent, kad keliolikoje Vokieti
jos miestų vakar kilę rimtų su- 
mišimų-riaušių.

Kur ir kas iššaukė menamuo
sius sumišimus, pranešimai ne
sako.

Pašovė ir sugrąėino atgal 
Mexikos.

Kuomet nepajiegė išardyti jų 
unijos.

NEW YORKO RUBSIUVIŲ 
LAIMĖJIMAS.

STOCKHOLM, birž. 17. — 
Stockholm© socialistų laikraštis 
Social. Deunokraten išspausdino 
žinią, kurioje pranešama, kad 
Vokietija pasiūliusi Rusijai tai
kos sąlygas. Pasiuly

Nužudė negrą.
OKLAHOMA, birž. 17. — Į- 

dukusi ūkininkų gauja arti We
woka, Okla., vakar ntilinčiavo 
negrą, Henry Colny. Jis buk 
kėsinęsis ant baltveidės moters.

Žvėriškas negras. Bet dusyk 
vėriškesnė ta pakvaišusi minia 
fanatikų.

FROSLBURG, Md., birž. 16. 
t’ kompanijos pančiakę 
pagalios laimėjo savo 
ilgų padidinimą. Ketu- 

d, tos kompani-

KOPENHAGEN. — čia gauta 
žinių, jogei vokiečių valdžia įsa
kiusi konfiskuoti'veik išimtinai 
visus bažnyčių varpus. Jie bu
sią peri ietį į kulkas. Andai Ha
mburge jau išimtą dviejų žymia 
usių bažnyčių 
Šv. Petro 
siaut varpus prieminėtųjų baž 
nyčių 
ir palydėjusi juos 
giesmėmis

taip kvepiąs 
despotizmu, 
perskaityta 

vie-

ir jo apielinkių laivų statymo 
dirbtuvių darbininkai mesįar- 
bą. Reikalaujama didesnio ne
mokesnio. Prie to juos verčia 
pabrangimas visų gyvenimo rei
kmenų, c.

Valdžios atstovai bando su
taikyti abi pusi. Darbininkę 
reikalavimai jau inteikti darb
daviams ir atsakymas turi būti

- apie tai abi šalis ga 
draugiškai susitarti, 
'ra los taikos salvgos

ROMA, birž. 18. — 
pranešama, kad italų 
menė 
tvirtai 
Trentino fronte.

Austrų pastangos ai 
rno Cavento nuėjusios niekais Prakalbos 

Ren gi a
susipratusių li Sėtuvių būrelis

Utarninke, Birželio-June 19, 1917 m 
7:30 valandą vakare 
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Kalbės vienas įžymaiusių kalbėtojų, “Naujienų” redak
torius P. GRIGAITIS. 7^

Kviečia šios apielinkės lietuvius visu buriu susirinktu
RENGĖJAI

KOPENHAGEN, birž. 17
Augštesniajamc 
ga i k š t y s t ės landtago 
nansų 
boldt, 
Vokietija 
taikiu ties 
tu ir C 

siu - 
ei jos 
tėlį bank rūtą, 
boldto nuomone 
liti reikalauti nemažiau dvideši
mties miliardų dolerių kontribu
cijos, kuri yra reikalinga paden
gimui esančių ir dar busiančių 
jos karės išlaidų. Kitaip tie dvi
dešimt miliardų dolerių gultų 
ant šalies gyventojų pečių—pa
vidale naujų mokesčių.

* Užėmė sostinę ir... atšaukė 
blokadą.

LONDONAS, birž. 17. — Ži
nia iš Graikijos sostinės Atėnų 
sako, kad vakar apleido Graikų 
žemę pavarytasis, jų valdonas 
Konstantinas. Kartu su tuo fa- 
ktiškasai Atėnų viepats, francu- 
zų senatorius Jonnartas, viešai 
paskelbė atšaukimą blokados, 
kuri jau senai buvo uždėta ant 
Graikijos. . '

Nėra mat prasmės palaikyti 
ją '— pačiam ant savęs.

nesu-
Valst. propozi- 

remia ir Angli
us (Japonija ir 
s skirtingų įmo- 
pageidaujamos

Samdytojai pasirašė po nauja 
sutartimi.

šituo, sakoma, prez. Wilsonas 
nori priversti kongresą priimti 
valdžios pateiktąjį 
t rolės bilių 
pranešimų, 
svarstymą pradėsiąs šiandie pat 
Šią savaitę jis turėsiąs būti galu 
tinai priimtas.

iv. Valstijos ir Japonija šnai
ruojąs! delei sugrąžinimo 
“tvarkos” Kynijoje.

MEXICO CITY, birž. <17. — 
Atėjusios iš Mexikos sostinės ži
nios sako, kad greitu laiku ten 
bus pradėta kampanija už Mo 
xikos įvėlimą Europos karėn — 
prieš vokiečius. Kampanijos 
pryšakyj stovėsiąs tūlas F. Ala- 
vicini, El. Universal redakto
rius ir “žmonių partijos” vadas:
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metalo kompanijos — J. Cough* 
lan ir Louis -- darbininkai pa
reikalavo algų padidinimo. Ko
mpanija nenorėjo nei girdėti 
tokio savo darbininkų reikalavi
mo. Kurie, girdi, nenori dirbti* 
tegul eina sau. Tuomet darbi
ninkai kaip vienas mete darbą* 
vadinas, sustreikavo. Po kelių 
dienų samdytojų drąsa išnyko.. 
Pasikvietę darbininkus jie užrei- 
škė, jogei jie išskaitliavę, kad 
dabartines algos darbininkams 
neužtenka. Jie taigi ir nutari 
padidinti ją — kiek buvo reika-

pirmininkas, atžagareivis Elihu 
Root, laikė spyčių ministerių ta
rybos posėdyj 
nas Root dar f
kių priežasčių delei įsimaišė Eu
ropos karėn jo atstovaujamoji 
šalis, beje Suvienytosios Valsti
jos. — “Mes jau pradėjome ko- 

lygiai kaipir savo 
Mes todėl reikalau

jame jūsų kovoti už musų ly
giai kaipir už savo liuosybę... 
Mus privalome kovoti bendrai, 
idant užtikrinus laisvę, liuosy
bę ir palaimą visam pasauliui.” 

Ponas Root nematąs jokios 
m o r a l ė s priežasties, kuri 
skirtų Rusiją nuo Suv. Valstijų. 
Nes todvi šalįs viena (Rusija) 
“kovoja prieš Uraniją,” o antra 
(Suv. Valst.) stovi jos sargybo
je, kaipo “seniausioji demokra
tija.” Jodvi taigi privalo eiti ra- 
lika už rankos ir “parodyti vi
soms taigoms kelią prie palai
mos.”

O kaip su Purenu ir Rudovi- 
čiu?

WASHINGTON, birž. 17. — 
Suv. Valstijų laivyno ministe- 
ris, J. Daniels, įteikė kongresui 
reikalavimą paskirti keturis im
liomis penkis šimtus tūkstančių 
dolerių įrengimui kariško laivy
no įgulai tinkamų žieminių dra
bužių.TOKIO, birž. 17. — Oficialiai 

pranešama, kad Viduržeminėjc 
juroje paskandinta Japonų ka
riškas laivas — torpedų naikin
tojas Sakaki. Žuvo 57 jūreiviai; 
jų tarpe ir pats laivo ko man d ųo- 
tojas. Submariną tuoj užpuolė 
keli Japonų kariški laivai. Ji 
tečiaus ištrukusi.

įkę Angliją, rsumes- 
bombų ant poros 

miestelių. Kiek 
pradare nuostolių, oficialis I 
dono pranešimas nesako 
kas pranešama, tai kad 
pridrę “tūlų nuostolių .

Beje, ši syk užpuoli!
pavyko: oficialis Londone 
nešimas sako, kad anglu k 
lės nušovė 
tiios oro

susirinkusi didelė minia 
šventomis 

ir tautiniu himnu.

Oficialiai 
kariufo- 

užėmusi Carno Cavento— 
apginkluątas pozicijas

Pasiūlymas tarp kita skamba: 
Vokietija pasižada nepradėti už
puolimo rusų fronte, kol busią 
glima atsiekti šiokio tokio susi
taikymo. Vokietija sutinkanti 
taikyties su Rusija “garbingo
mis abiem puse sąlygomis. Vo
kietija sugrąžinsianti Rusijai 
jos teritorijas, o pastaroji tą pat 
turėsianti padaryti su užimto
mis Austrijos teritorijomis. Vo
kietija prisižada nesimaišyti į 
vidurinius Rusijos reikalus ir tt. 
O kas del Lenkijos, Lietuvos ir 
Latvijos 
tęsiančio

WASHINGTON, birž. 18. — 
Kadangi senato ir atstovų butai 
vis atidėlioja priėiniiną t.v. ma
isto kontroles biliaus, tai prez. 
Wilsonas ant “žūt but” pasiryžo 
p rivers t i jį prie to. Vakay ta
po paskelbia prez. Wilsono laiš
kas, rašytas menamamjam mai
sto kontrolieriui — Herbertui 
C. Hooveriui’, kuriame jisai ra
ginama pradėti reikiamąjį dar-

DU BOIS, birž. 17. — Orga 
nizuotieji Panxutawney ir Ad 
rain kompanijos 
privertė samdytojus 
po nauja unijos sutartimi, sulig 
kuria darbininkai laimėjo algų 
padidinimą 20 nuoš.

NEW YORK 
pranešta 
line 
Clothing Association 
rubsiuviams algas po 
lerį į savaitę.

i
Pradžioje “ d a r b d aviai” spyr&- 

si, kad algų padidinimas įeitę 
galėn nuo liepos 16 d? Vienok 
unija atsiekė savo: jos reikalau
jami samdytojai pagalios suti*

Pranešama, kad užsiregistravu
sių kareivinio amžiaus vyrų 
skaičius siekiąs 8,896,790 asme
nų. Registracijos pasekmių 
dar neprisiimto: Massachusetts, 
Ken luck y i r W yoi m n 
Viso gal susidarysią

PARYŽIUS, birž. 17. — Atė
jusi iš Francijos sostinės žinia 
papasakojo sekamą įdomybę. 
Vienoje vakarinio fronto vieto
je, kurioje atkakliausiai bomba
rdavo vokiečiai, franeuzai suga.- 
Ivojo jiems gudrią štuką — iš
kėlė tris šimtus amerikoniškų 
flagų. Vokiečiui nustebo. — Ar 
jau jie ten? — sušuko vokie
čiai. — Suprantama —z atrėžą 
štukoriai franeuzai.

Ir pasidarė “stebuklas”: vo
kiečiai staigu paliovę atakuoti 
franeuzų apkasus.

maišti-l Prez. Wilsonas įsakė Hooverini 
pradėti reikiamąjį prisiringi- 
mo darbą; laukiama, kad šią 
nedėl kongresas turės galuti
nai priimti maisto kontrolės 
bilių.

LAREDO, Tex., birž. 18. — 
Subatojė bandė pabėgti du vo
kiečių jūreiviai įkalinti McIn
tosh forte. Perplaukę Rio Gra
nde upę jie pasileido Mexikos 
gilumom Kareiviai betgi vijosi 
juos 
kos teritorijon. Ir pagavo. Vie 
nas pabėgėlių pavojingai sužeis 
tas kulka.

Galės laikinai apleisti 
šią šalį.

WASHINGTON, birž. 18. - 
Valstybes departamentas prane 
ša, jogei federalė valdžia m 
darysianti jokių skers painių už 
siregistravusiems kareivinio am 
žiaus vyrams. Sulig 
galės laikinai apleis 
lį. Žinoma, pirma 
valdžios leidimą ir 
ka d sugrįš, kuomet bus veika 
lingi.

Užsiregistravo birželio 5 d.: 
valstijos dar neprisiuntė 
gist racijos pasekmių.

Šią savaitę prez. Wilsonas pas 
kelbsiąs proklamaciją, nusa
kant verbavimo laiką ir ka 
riuomenėn imamų vyrų skai

dirbėjos 
kova už c

ri(A savaites
jos darbininkės pareikalavo di
desnio užmokesčio. Kompani
ja atmetė reikalavimą, dargi vi
sokiais budais stengėsi išardyti 
mergelių uniją. Po keturių sa
vaičių samdytojai betgi įsitiki
no nepalenksią susivipnijusię 
darbininkių. Ir išpildė jų rei
kalavimą.

~ Adrew:

mJlEIOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, H-JUINOIS 

TELE7H01E C1HL UOS

ėmimui 
\slacke- 

Anava sukatoje virš du 
New Yorko moterų be 

L 

lilėjimo atakavo to miesto 
£, protestuodamos prieš 

parinktinio kariuomenėn ėmimo 
įs ta ty m ą-kon sk r i p c i j ą. Vargšas 
miesto majoras (Mitchelis) bu
vo priverstas šauk ties naujų po
licijos rezervų, kad numalšinus 
tas “maištininkes.”

Tos “krazy cats” švelniais 
savo nagučiais, sako, sužeidę 
keliatą policistų. 
ninkės” areštuota

ma Vokie- 
tijos valdžia buk padariusi per 
tūlą Šveicarijos federalės tary
bos narį — Hoffmanną. — Pa
starasis tuoj telegrafavęs Švei
carijos ambasadoriui Petrogra
de ir paliepęs jam asmeniškai 
pranešti apie tai “Rusų socialis
tų profesoriui (?) Grim m u’i, 
kuris nesenai sugrįžęs iš švei-

NEW YORK. — Didieji New 
Yorko valstijos patriotai-kapi- 
talistai, naudodamiesi karės lai
ku, nori išbandyti Rusijos biu
rokratų metodus. Andai New 
Yorko valstijos Vaisbos Tarybos 
pildomasis komitetas sumanė 
pasiūlyti Tarybos susirinkimui 
sekamą .sumanymą: Reikalauti, 
idant Washingtono valdžia pa
sirūpintų suspenduoti — laike 
dabartines karės — įstatymą, 
draudžiantį {keliauti šįon šalin 
aziatams-darbininkams.

Aziatai tiems ponams reikali
ngi ūkio darbams, kad pakeitus 
jais nepaklusnuosius baltvci- 
džius ir — išgelbėjus pasaulio 
demokratiją!

Maža to. Kad atsiekus pilno 
“pasaulio demokratijos išgelbė
jimo” didieji patriotai mano e- 
sanl reikalingu stycrtics ve ko
kių gudrių (kad nepasakius: be
gėdiškų) įmonių. Suspenduo
jant minėtąjį įstatymą kongre
sas dar turėtų suteikti jiems, 
didiemsiems patriotams-kapita- 
ninkams 
nin-kams 
tos i kil 

L 

leistų jiems 
rbo vietą 
Vadinasi, 
juos dirbti darbus, kuriuos jiems 
pasiūlys didieji patriotai-kapi- 
ta IJsJjjX-jv'pTHeicji baronai-ukini- 
id<iii. Visi “neklaužados” turė
tų būti areštuojami, kemšami į 
kalėjimus bei vejami lauk iš 
“laisvosios šalies” — irgi varde 
“pasaulio demokratijos išgelbė
jimo” !

Ir kuomet šilas, 
senosios Rusijos 
sumanymas tapo 
Vaisbos Tarybos posėdyj 
nas jos narys, John A. Sleichcr, 
trindamas rankas sušuko; “Taip, 
visi mes sutinkame ir remsime 
šį pieną.”!

Taip tai šios šalies phitokra- 
lai rengiasi gelbėt “pasaulio de
mokratiją.”

notą reikale* sugrąžinimo 
rkos” Kynijoje. Kaip iii 
pačiu laiku apie sugrąžinimą 
“tvarkos” Kynijoje tarėsi ir Ja
ponija su savo talkininkėmis— 
Anglija ir Franci j a. Ir kas blo
giausia, kad jos nieko nežinoju
sios apie Washingtono valdžios 
žygius...

Dabar ve iškilo mažas diplo
matinis trynimasi. Japonija ja

učiasi lyg ir įžeista 
tinka remti Suv 
ei ją. Ją, sako, 
ją. Vadinasi, j 
Anglija) panūdo 
nių atsieki m ui 
“tvarkos” Kynijoje

\V30tb si J
IR MOTERS KELIA 

RIAUŠES.
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Vokietija reikalauja laikos
WASHINGTON, birž. 18. — 

Žinios iš Washingtono sako, jo
gei šią savaitę galima laukti pre
zidento Wilsono proklamacijos, 
kuria bus nustatyta kariuome
nėn ėmįmo laikas ir verbuoja- 
ųjų vyrU skaičius.

Tūlų išskaitliavimu, valdžia 
pašauksianti tarnystėn apie mi- 
lioną vyrų arba 10 nuoš. visų 
užsiregistravusiu kareivinio am
žiaus vyrų.

Dar sykį pakartojama, bū
tent, kad imamiems kariuome
nėn vyrams nebusią daroma jo
kių malonių 
lik valdžiai pasirodys esant 
kalingi. Paliks tik tuos, kūrių 
palikimo” reikalaus 
mos aplinkybes.” 
mvnos, seni tėvai ir 1.1
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Panedėlis, Birželio 18, 1917j

Senas VincasIšsigelbėjo
edakcijos Straipsn iai Pabraižos ABLAVAS

mane

sėtąja telegrama, kad Švei

Socialistų 
laimėjimas 
Petrograde

liucinėms partijoms, ar ne 
parodo dar kartą, jogei be 
gėdiškai meluoja musų deši
nieji, kurie pasakoja, kad ca 
rą nuvertę Gučkovas su Mi

Garsinkite 
NAUJIENOSE

Na, lik tie Braitono vyčiai 
dera tokį maištą prieš savo 
dovus kunigėlius kelti?

“Taikos 
pasiūlymai

(už tai, kad jie buk 
“likviduot” partiją),

iga suskamba 
Vyras truputį 

atsistojo, lėtai per-

Jeigu Scheidemann’o frak
cija ištiesų stotų už tokias 
sąlygas, tai reikštų, kad ji’ 
perdaug pritaria savo šalies 
imperialistams.

Belgijai privalo but atly
ginta už skriaudas, kurias 
padarė vokiečių įsiveržimas 
į tą šalį, kadangi Vokietija 
sulaužė Belgijos neutralite-

“Sckant teismo bėgį taip ii 
metasi akysna, jogei visi apkal 
tinimai, visi liudininkų parody 
ni'ai suplenuoti iš kalno, kad at

stotis tapo prigrų 
žydėjime 

mergaičių
Laikraščiuose paskelbta 

tos taikos sąlygos, už kurias 
buk stojanti Vokietijos soci
alistų didžiuma (Scheide- 
mann’o frakcija).

Tarp kitų sąlygų yra įdo
mios dvi: kad Belgijai nerei
kią duoti atlyginimo už vo
kiečių padarytus nuostolius, 
ir kad Elzas-Lotaringija tu
rinti pasilikti prie Vokieti-

ištikimu tarnavimu
įaiŠkind no-

Aš turiu nusi
es vieną už tris dolerius 
šimtai lapų. Puiki knyga

Žandarai, policistai, teisėjai, 
liudininkai ir visi kiti, kurie tik 
dalyvavo šiokiu ar tokiu bildu 
toj byloj bus išnaujo tardomi.

Sąryšyj su Beilio byla surasta 
daug įvairių dokumentų, kurie 
liudija, jogei Beilis buvo apkal
tintas tik tuo tikslu, kad iššau-

Vargšas Nazarenieti, tu, kurį 
kunigai, vyskupai ir popiežiai 
vadina savo viešpačiu, tu nebu
vai nei vąše blagorodije užsitar
navęs.

carijos federalė taryba nu
tarusi nepaisyti peticijų, ku
riose prašoma jos paraginti 
'prie taikos kariaujančiąsias 
valstybes. Kaipgi tad butų 
galėjęs tarpininkauti taikos 
pasiūlyme tos tarybos na
rys, p. Hoffmann? Juk tai 
jisai butų pasielgęs priešin
gai savo kolegoms. Ir paga
lios: tarpininkavimas tarpe 
dviejų svetimų valdžių yra 
dalykas, priklausąs užsienių 
politikai. 0 užsienių politi
koje Šveicarijos federalės ta
rybos nariai (ministerial) 
neturi teisės nieko veikti in
dividualiai (sulig savo užsi- 
manymd); net Šveicarijos 
prezidentas tokios teisės ne
turi.

žodžiu, ta “Associated 
Press” telegrama yra labai 
panaši į išmislą, ir dagi su
galvotą visai negudriai. Ta 
agentūra yra apskritai pa
sižymėjus dideliu nesąžinin
gumu žinių pranešime.

Dabar jai, matoma, duota 
įsakymas vesti “campaign” 
prieš taikos judėjimą. Ir ji 
stengiasi jį diskredituot tuo, 
kad fabrikuoja apie jį viso
kius melus.

“Kievlianin” taipgi nepasigai
lėjo “komplimentų” Pranaičio 
wiresu:

Iš Petrogrado pranešama, kad 
visi tie, kurie anais metais daly
vavo Mendelio Beilio apkaltini
me, bus patraukti atsakomybėn.

Naujas teisių ministeris Pere- 
verževas paliepė, kad Beilio by
la butų peržiūrėta išnaujo. 
Paskirta tam tikra komisija.

Kaip žinia, Beilis buvo kalti
namas, buk jis užmušęs vaiką, 
kurio kraujas likęs suvartotas

Vyčiai maištininkai.
/

Bet Mesečiužės Braitono 
čiai tai jau tikrai 
čia m s gėdos pad

—Uždą ryt abudu!
trenkdamas į stalą, sukriokė tei
sėjas. - t

Policijos stotyj paliko tylu. 
Iš kalėjimo kamerų veržėsi lyg 
iš po žemės visoki balsai. Tei
sėjas nusišluostė kaktą, Užside
gė storą si garą, paleido durnus 
augštyn ir tarė policistai:

džiuokitės
ką pabučiuokite, kad jie taip ru AB*
pinas jus karužei) pasiųsti. Da 
bar užtraukite karingąjį maršą

Tegul
O mes, vyčiai, į karužę!... 

ir kunigėlių peržegnoti ir palai 
minti keliausite tėvynes ir baž 
nyčios nuo eretikų ginti.

Toj tai barbariškoj byloj fi 
guravo prof. kun. Pranaitis. Ji 
sai norėjo prirodyti, jogei žydi 
tikėjimas ištikrųjų 
krikščionių kraujo 
krikščionių kraujo 
iššauktas 
žinovas.

Tečiau, teisme jisai galutinai 
susikompromitavo. Pasirodė, 
jogei jisai apsiėmė darodyti tai, 
ko pats nežinojo.

Net dešiniųjų spauda pas
merkė tą procesą.

Štai ką rašė “Kievlianin” tei
smo metu:

“Vienminčiai mums primeta, 
kad mes stengiamės padaryti 
impresiją ant teisėjų sąžinės.

Taip, nesiginsįme. Mes daro
me spaudimą ant Į teisėjų sąžinės 
ir dalysime. Mums rodos, kad 
pasmerkti neteisingai žmogų y- 
ra didžiausias prasižengimas. 
Tiesa, sunku pasilikti vienatvėj, 
sunku, kada draugai apleidžia. 
Bet vieninteliu musų nuramini
mu bus tai, kad mes stojome už 
tiesą, kad mes nepataikavome 
didžiūnams pasaulio šio”...

Kitoj vietoj “Kievlianin” ra-

Be to, kaikurios smulkme
nos telegramoje apie šitą 
naują “taikos pasiūlymą” 
nesutinka su žinomais fak-

Didmiesčio triukšmingas ju
dėjimas pradėjo keistis į ramią 
tylą. Rotušės laikrodis, nykiu 
savo gaudimo balsu — išmušė 
devynis kartus. Tiršta, su smul
kučio lietaus lašeliais migla, ap
supo visus namus. Mieste mu
rai, gatvės ir žmonės — tarsi 
skrido ir skrido į kokią tai be- 
rybę erdvę, žemyn ir žemyn.

Gatvėse žmonių vis mažėjo. 
Vieni užsivertę švarkų apykak
les, kiti įtraukę kaklus, susikišę 
rankas į kisenius, skubiai spru
ko į mažesnes gatves ir ten ba
ladojo bei rakino savo namų 
duris ir dingo uždariuose.

Jau buvo pranešta 
Rusijos sostinėje susivieni
jusioji demokratija — soci- 
al-demokratai, socialistai re
voliucionieriai ir darbiečiai 
— laimėjo miesto rinkimus. 
Kiek balsų jie gavo ir kiek 
atstovų pravedė, nežinia. 
Bet ir kapitalistinė spauda 
pažymi, kad liberalės bur
žuazijos partija, kadetai, to
li atsiliko nuo socialistų.

Įdomus tie rinkimai yra 
daugeliu žvilgsnių. Juose 
pirmu kartu Rusijos istori-

nuo musų.
Prabėgs metai, desėtkai metų, 

o kun. Pranaičio vardas gyvens 
žmonių atmintyj.

Jo vardas bus surištas su tuo 
periodu, kad 
sava imi “ged 
niame žemlapyj, kada ten ne
galėdavo rasti sau vietos kiltcs- 
nįeji jos sūnus.

O tempera, o mores! Porą 
metų atgal sėdėjo ant apkaltin
tųjų suolo Beilis, o dabar jo tei
sėjai.

Mainosi laikai, o drauge su 
jais mainosi ir viskas pasaulyj: 
ir žmonės, ir papročiai, ir jų su
pratimai tiesos ir netiesos.

Aš tata.

—Trumpąsias 
naujos laidos?... 
pirkę 
šeši t
Ar padarote pragyvenimą? Gal 
gerą nuošimtį gaunate?

—Pusėtinai sekasi. Nors kai
na paskirta tik doleris, bet kar
tais paimama ir penkis ir... Kas 
del nuošimčio, tai viskas man 
lieka.

—Tai tamsta esate jos savL 
niūkė?

—Bepročiai... Paleiskite... Vai
keliai liko namie...

—Šitatai visų prostitučių 
motina,,— paaiškino, prakaitą 
šluostydamasis policistas.

-—Uždaryt! — sušuko teisč-

- Ar dar jums neišku?!.. A: 
esu prostitute.

— Prostitute!... Nenoriu tu 
rėti nieko bendra su jumis!...

(Bus daugiau).

—Bepročiai!... Ką darote?.. 
Tai mano pati. Štai ir apsivedi 
mo dokumentas. Paleiskite ją 
— šniokštuodamas kalbėjo 
pro duris įpuolęs, vyras.

—Kuo prirodai jos prasikal 
timą? — paklausė teisėjas poli 
cisto.

—Savo
šalies gerovei 
licistas.

—Aš tave
niekše! Ponas
policistas turi ant manęs piktu
mą, kad aš jį išvariau su palei
stuve iš savo vištininko. Todėl

I

jis areštavo mano moterį, — ai
škino vyras.

—Kaip tu drįsti taip kalbėti į 
policistą prieš teisėjo akis? — 
sušuko teisėjas.

--Aš, ponai, teisybę sakau, —* 
atsakė vyras.

joje dalyvavo moters.- Mo
ters pasirodė visai ne tokio
mis neišmanėlėmis, atžaga
reivių pasekėjomis, kokio
mis jas laiko daugelis žmo
nių.

Rinkimuose visa revoliu
cinė demokratija pirmu kar
tu veikė išvien. Rusijos da- 
srbo žmonės, ant nelaimės, 
yra susiskaldę politikoje. Jie 
turi dvi dideles socialistų 
partijas: social-demokratų 
partiją ir socialistų revoliu
cionierių. Yra Rusijoje da 
ir kitokių, mažesnių, so
cialistinių partijų. Be to, 
^pačioje social-demokratų pa
rtijoje senai nėra vienybės. 
Penkiolika metų atgal ta pa
rtija suskilo į dvi frakcijas: 
“bolševikų^ (didžiumiečių) 
ir “menšbvikų.” “Bolševi
kų” frakcija po pirmosios 
Rusijos revoliucijos dar su
skilo į dvi dalis: “tikrųjų 
bolševikų” (Lenino vadovau
jamų) ir “otzovistų” (kurie 
norėjo atsaukt s.-d. atstovus 
iš Durnos; jų vadovas buvo 
Aleksinski). O 1910 m. Ple- 
chanovas suskaldė ir “men
ševikus”, apšaukdamas di- 
didesniąją jų dalį “likvidato
riais” 
norėję 
o kitus suorganizuodamas į 
vadinamųjų “partiečių” 
(norinčių palaikyt partiją) 
kuopas.

Visos tos partijos, frakci
jos ir frakcijų frakcijos at
kakliausiai kovojo tarp sa
vęs. Pastebėtina, kad kraš
tutiniai “kairieji” sparnai 
abiejų didžiųjų social-demo
kratų frakcijų — “bolševi
kų” “otzovistai” ir “menše
vikų” “partiečiai”, kartu su 
jų vadais Aleksinskiu ir Ple- 
chanovu — nuvažiavo da
bartinės karės laiku visai į 
dešinę, pavirto “social-patri- 
otais.” Kova-gi tarp “soci- 
al-patriotij!” ir “internacio
nalistų” suskaldė partiją .pa
gal naują liniją. Partijoje 
susidarė “vidurys”, daugia
usia iš “menševikų,” vado
vaujamas Durnos atstovo 
Čcheidze’s, dešinysis spar
nas, vadovaujamas Plecha- 
novo, ir-, kairysis sparnas, 
kuris, kaip buvo girdėt, esąs 
dabar pasivadinęs “socialis
tų komunistų partija” (kai
kurios žinios sako, kad šita 
Lenino partija nedalyvavo 
rinkimuose).

Nežiūrint tų visų skilimų 
tečiaus, socialistai (bent vi
si, išimant Lenino partiją) 
Petrograde mokėjo susitart 
ir veikti išvien. Ir dagi jie 
susivienijo ne tiktai tarp sa
vęs, bet ir su “trudovikais” 
(darbiečiais), kurie yra 
smulkiųjų savininkų — vi- 
sų-pirma ūkininkų—, o ne 
beturčių atstovai. Tuo bu
du tie Petrogrado rinkimai 
buvo “socialistų bendradar
biavimas su buržuazija/’ bet 
bendradarbiavimas, ne ken
kiantis darbininkams, o stip
rinantis juos. Ačiū tam be
ndradarbiavimui, turtingų
jų klesų partijos tapo perga
lėtos.

Petrogrado rinkimai, ku
riuos laimėjo revoliucinės 
partijos, buvo pirmutiniai po 
revoliucijosi Žmonės balsa
vo už revoliucionierius dėlto, 
kad jie dėkingi jiems už ca
rizmo nuvertimą. Idant 
ateityje žmonės nepalinktų 
prie dešiniųjų partijų, revo
liucionieriai privalo išnau- 
dot dabartinį laiką žmonių 
Suorganizavimui ir apšvieti
mui.

Bet tas faktas, kad Petro
gradas atidavė balsus revo- liukovu ir Rodzianka?

reikalauja 
Jisai oupo 
Jisai buvo 

juodašimčių, kaipo

Vyčiai, be abejo, džiaugiasi.

Lietuviškieji vyčiai, kuriuos 
kunigai organizavo ir organi

niu atiduoti vyčius kariuome
nėn, taip nusigandę, kad ėmę ir 
sunaikinę savo kuopos narių są
rašą, sunaikinę protokolus ir vi
sus kitus raštus taip, kad! nepa
likus nei ženklo, jog ten buvo 
vyčių koupa. Ir tai padarę da
bar jie eina ir glaudžiasi prie so
cialistų... Kai kurie vyčių esą 
begalo įtūžę ant savo vadovų

visiems vy- 
irė. Būtent 

pasak Keleivio, Braitono vyčiai 
sužinoję, kad jų vadovai kimi

sės. Vokietijos kancleris 
karės pradžioje pats užreiš- 
kė, kad Belgijai bus užmo
kėta už jos nuostolius.

Elzaso-Lotar ingi jos klau
simas taip-pat turi but išriš
tas kitaip, negu siūlo, sulig 
laikraščių pranešimai^, 
Scheidemann’as ir ja drau
gai. Tom dviem provinci
jom reikėtų duot pačiom 
nuspręst, kam jiedvi nori 
priklausyti.

Bet žinios apie tas taikos 
gal yra neteisingos. 

Nesenai juk buvo skelbiama, 
kad Švedijos ir Danijos soci- 
ali^tams jos labai patiku
sios.

menai.
—Kokį tamsta biznį turite? 

— atidžiai žiūrėdamas jai į akis 
paklausė jis.

—Linksmas valandas parda
vinėju.

—Linksmas valandas... Nie
ko sau knyga. Žingeidi pasis
kaityti. turint laiko.

—Nereikia nei laiko daug. 
Aš pardavinėju tas trumpąsias. 
Po vieną dolerį kaina, — vilio
jančiai šypsodamosi paaiškino

naktį su manimi, ™ pritarė kita.
—Jis pas mane atsivedė net 

čielus tris kostumerius ir paėmė 
nuošimtį nuo uždarbio, — pat
virtino trečia.

Teisėjui, matyt, nepatiko to
kie komplimentai. Jis raudo, 
kaip vėžys, šluostėsi nuo riebios 
kaktos prakaitą, pūkštė ir kar
tojo:

—Uždaryt, uždaryti...
Triukšmingai atsidarė iš ko

ridoriaus durįs. Keturi policis
tai įtempė pusamžę moteriškę. 
Jos plaukai buvo palaidi ir su
sitaršę 
paraudęs, akįs pilnos ašarų 
tampėsi kiek

- Taip. Pilnai nian priklau
so. Mat aš nepardavinėja, bet 
tik paskolinu ant valandos.

—K a i p lai?... Ma 1 ouekite. ka 1 - 
bėti aiškiau. * \

kuri 
aiš

kina, pavyzdžiui, kad Grimm 
tai esąs “rusų socialistų pro
fesorius, kuris pagrįžo iš 
Šveicarijos po revoliucijos.” 
Bet tai yra nesąmonė. Švei
carijoje ruso profesoriaus 
tokiu vardu nebuvo. Profe
sorius Grimmas buvo ir te
bėra Rusijoje, Petrograde, 
ir jam, rodos, dabartinė Ru
sijos valdžia yra davus ko
kią tai valstybinę tarnybą. 
Bet tasai profesorius nie
kuomet nebuvo socialistu.

Kitas dalykas, socialistas 
Grimmas, kuris po revoliu
cijos keliavo iš Šveicarijos 
Rusijon. Jisai važiavo ka
rtu su politiškųjų tremtinių 
buriu, grįžusiu Rusijon po 
revoliucijos. Bet jisai yra 
šveicaras, o ne rusas. Ir ji
sai yra ne profesorius, o so- 
cial-demokra tų la i k raščio 
“Berner Tagwacht” redakto 
rius ir Šveicarijos parlamen
to narys.

Taigi matote, kaip tas 
“Associated Press” korespo
ndentas sumaišė dalykus.

Bet ta pati agentūra pra-

dužusio varpo balsas, vėliaus 
kitas, trečias ir ketvirtas. Pa
sigirdo vežimų tratėjimas, ^ark
lių kanopų takšėjimas ir parp- 
sėjimas. Netrukus, visose gat
vėse tarškėjo varpai, ^tratėjo 
juodi, poros arklių zovada trau
kiami vežimai. Juodieji veži
mai, kurių priekyje sėdėjo ir 
valdė arklius du su žvaigždėmis 
kaktose vyrai. Užpakaliniam 
gide vežimo stovėjo ant tam ty
čia pritaisytos lentelės du poli
cistai. Iš vidaus vežimų, karts 
nuo karto, veržėsi šlykštus mo
teriški žodžiai ir pasityčiojamas 
juokas — juokas pilnas keršto 
ir pagiežos.

Policij 
stos jaunų, pilname 
dailaus sudėjimo 
Guzikuoti ir žvaigž< 
purėmis ponai leido po kelias 
prieš teisėją, skaitė apkaltinimo 
aktus, kurie baigėsi šiaip:

—Visos aplinkybės, ir mano 
kelių kartų nužiūrėjimas, liudi
ja, kad jos užlaikė prostitučių 
namus, ir pačios tokios buvo.

—Uždaryt, uždaryt! — karto
jo teisėjas.

Minėtos merginos taipgi nelo
šė nekaltų avelių rolės. Jos, 
stodamos prieš teisėją, kumš- 
čiojosi alkūnėmis, juokėsi, mer
kė akim, rodė liežuvius ir kal
bėjosi :

Jis buvo 
vakarą.

areštuota boba ? •
—O kas?... Pasakysiu: “biivoį 

nužiūrėjimas, klaida” ir viskas. 
Reikia tokius drąsuolius pamo
kinti. Tegul pasiraito.

—Atsargiai su tokiais šposais.
Vežimai nustojo tarškėję, 

miestas atėjo į normalę tylą. 
Policijos stotyj žiburiai suma
žėjo, prie stalo pradėjo snausti 
storas policistas ir linguoti 
galva.

Subatoje vėl atėjo žinih 
iš Europos, kad Vokietijos 
valdžia pasiūliusi atskirą 
taiką Rusijai.

Tą pasiūlymą Vokietija 
buk padariusi per vieną Šve
icarijos Vederalės tarybos 
narį, p. Hoffmanną. Pasta
rasis buk mušęs šifruotą te
legramą Šveicarijos pasiun
tiniui Petrograde ir paliepęs 
jam asmeniškai pranešti 
“prof. Grimmui,” jogei Vo
kietija sutinkanti taikyties 
su Rusija “garbingomis 
abiem pusėm sąlygomis.” 
Vokietija sugrąžysianti Ru
sijai visas užimtąsias terito
rijas, o Rusija turėsianti su
grąžinti visą užimtąją Aus
trijos žemę. Abi šalis drau
giškai susitars delei Lenki
jos, Lietuvos ir Kuršo. Į vi
dujinius reikalus viena an
trai nesikiš.

Šita žinia mums atrodo 
abejotina.

Viena, ji yra labai keista. 
Jeigu ji butų teisinga, tai 
reikėtų manyt, kad Vokieti
jos valdžia neteko galvos. 
Juk visai nesenai buvo pa
daryta iš centralių valstybių 
pusės vienas po kitam net 
du mėginimai atskirai susi
taikyt su Rusija. Vieną mė
ginimą darė (jei tikėt tele
gramoms) Austrijos kariuo
menės viršininkai, antrą — 
vokiečių rytinio fronto vy- 
riausis komanduotojas. Ir 
abudu mėginimai neturėjo 
mažiausio pasisekimo. Butų 
tad labai kvailas darbas iš 
Vokietijos valdžios pusės, 
jeigu ji tuoj po to be niekur 
nieko darytų trečią tokį-pat 
mėginimą. Kadir Vokieti
jos diplomatus nieks nepa- 
skaitys labai išmintingais 
žmonėmis, bet tiek smegenų 
jau jie visgi turi, kad numa
nius, jogei kartojimas tokių 
nevykusių eksperimentų ga
li juos tik ant juoko pastaty-

Kur tarnai didesni už poną.

Jėzus, tariamasai visuotinos 
bažnyčios įsteigėjas, jokio titu
lo nei pats nesisavino, nei kiti 
jam suteikė.

Jis buvo toks be jokių preten
zijų žmogus, kad nesisakė dagi 
esąs viso labo mokytojas,—kaip 
kad, pavyzdžiui, ponas Šalčius 
save tituluojąs, — tik jo sekėjai 
vadino jį kartais mokytoju.

Jis vaikščiojo basas, suskirdu
siomis kojomis, ilgais palaidais 
marškiniais, kuriuos pats upelyj 
išsiskalbdavo ir saulėkaitoj išsi
džiovindavo. Miegojo lauke, ak
menį po galva pasidėjęs.

Bet štai žmogiukai, visokio
mis klastomis įsigiję galios, pa
sistatydina teatrų ir rūmų, pra
dedant nuo popiežiaus ir bai
giant parapijos klebonu, nors 
šiaip sakosi esą Jėzaus . t a r- 
n a i, — kokių titulų jie sau ne
prisidirba !

—Jo šventenybė...
—Jo Apaštališkoji Malonybė...
- /Jo Augščiausioji Malonybė.. 
-Ajo Ekscelencija...

Visą svietą užbadytų.

Teddy Rooseveltas, tasai 
-kilbęs Amerikos gerkluočius,
gerklėj a:

— Kadd aš turėčiau galios, aš 
užgniaužčiau visus svetimomis 
kalbomis leidžiamus Amerikoj 
laikraščius!

Je, je. Gaila, kad Dievas ne
davė kiaulei ragų.

Pabraiža.

Jo 'aiškinimai - tai pilniausias 
fiasco.”

Ir jeigu paimsime domon tą 
faktą, kad tokiu tonu kalbėjo 
“Kievlianin”, kuris pilnai atsto
vavo dešiniuosius, tai ąišku pa
sidarys, kiek nesąmoninga 
buvo ta byla.

Dabar atsirūgs tiems žydų po
gromų rengėjams ir antisemi
tams jų darbeliai.

Jie turės atsisėsti ant apkal
tintųjų suolo.

Nuo tos nemalonios pareigos 
išsigelbėjo (ik prof. kun. Pranai
tis. Jisai jau miręs.

Vienok žmonės miršta, o jų 
darbai gyvena. “Musų darbai, 
ir geri ir blogi, sako George 
Ęlliot, — kaip musų vaikai: jie

si, kad jų viršininkai, kunigai, 
ką galėdami daro, kad tik juos, 
vyčius, Dėdė Somas savo kariuo
menėn priimtų ir kariauti pa
siųstų. Štai ką kunigų Draugas 
praneša iš Washingtono:

“Mes pasiuntėme savo ats
tovą prie generalio štabo, kad 
pasiteirautų, kokiomis sąlygo
mis galima butų sudaryti lie
tuvišką ba tali joną prie S. V. 
kariuomenės. Kad davus pro
gos musų jaunimui, musų 
Vyčiams... aktualiai stoti...”

Vidutiniškos išvaizdos kam
barys. Prie nedidelio stalo ir 
žaliu kliošu papuoštos lempos 
šviesos, sėdi vidutinio amžiaus, 
intelegentiškos išvaizdos žmo
gus ir ką tai braižo ant popie- 
ros. Tyla... Tik plunksnos bė
giojimas popiera išduoda mažą 
brazdėjimą J 
durių varpelis 
krūptelėjo 
žingsniavo kambarį ir atsargiai 
atidarė duris.

—-Geras vakaras, tamsta, — 
pasigirdo moteriškas balsas iš 
lauko.

—Geras, geras, — atsakė vy
riškas. ?

—Tamsta turite kambarius 
randai. Ar ne?

—Taip. Meldžiu vidun.
Kambarin įėjo puikios’ išvaiz

dos moteriškė. Vyras patraukė 
artyn stalo krėslą ir paprašė 
sėsties. Moteriškė atsisėdo, pa
dėkojo už patarnavimą, nusiė
mė skrybėlę, susmeigė jon 
špilkas, pasidėjo ant kelių ir 
prabilo:

—Nepalaikykite už blogą, kad 
nusiėmiau skrybėlę. Man taip 
nesmagu turėti tokią sunkeny
bę ant galvos. Baisiai pavargs^ 
Ui galva.

—Tai nieko man nedaro. Pa- 
si velyki te sau, kaip tinka, —- 
mandagiai atsakė jis.

— Kelis kambarius turite ran
dai ?

—Du, ar vieną — kaip tik 
norite. •

—Įėjimas atskiras, ar ne?
—Atskiras.
—Vanduo irgi yra? ,
—Taip. Ar tamsta viena, alr 

su vyru?
—Ir viena ir su vyru...
—Kaip tai?...
—Paprastai... Kaip ir visi biz-
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VYRAI Silpni, Nervoti,

Ateikite pas Mane !
Mano Metodos yra vėliausios ir moksliš= 
kos ir visu atžv. ir gydo greit ir pastoviai

Dr. H. S. WHITNEY
SOS So. State St., Chicago.

Turi mokslišką laipsnį ir pavelijimą, 
gydytojas ir ’ chirurgas. 26 metai nuola
tinės ir pasekmingos praktikos, užtikri
na jums geriausią ir naujausios mados 
ir mokslišką gydymą visuose atsitiki
muose. AS apžiūriu ir gydau jus ypa- 
tiškai kaskart, kuomet tik jus ateisite. 
Aš išgydžiau daug silpnų, nervuotų. ir 
ligotų žmonių. Ką aš padariau kitiems, 
aš tą pat galiu padaryt ir jums. Jeigu 
jus mėginote gydyties pas kitus dakta
rus ir gyduoles ir neradote pagelbės ar
ba išsigydymo ir likote nusiminę, ne- 
apsileiskite, bet pasimatykite su mani
mi pirmiausia rr įgykte mano pažini
mą ligos ir nuomonę apie savo ligą. Tas 
jums nieko nekainuos. Tai darykite tuoj.

Aš Gydau Tiktai Vyrus.
GYDYMO PAGELBA IR UŽGANfiDINIMAS SUTEIKTAS TIEMS, KURIEMS 

BUVO PRAŠALINTOS LIGOS 2EMIAUS NURODYTOMIS MANO METODOMIS, 
TURI BŪTI VADOVAUJANTI ŽVAIGŽDĖ VISIEMS JIEŠKANTIEMS IŠGYDYMO.

Nervų, Užsisenėjusios ir Privatinės Ligos
Vyrai! Ar jus užnumiinote savo kraują? Ar jus abejojate apie savo sveikatos 

stovį? Jeigu taip, ateikite pas mane ir suraskite sykį ir ant visados. Aš vartoju 
tiktai tikras gyduoles. Arba gal jus prasižengėt sunkiai ir padarėt klaidą praei
tyj nuskriausdami save spėka, energija, gyvumu, kurie daro jus tikru žmogumi 
tarpe žmonių? Ar jus turite suspaustų, aštrią, arba chronišką ligą, nepaprastą vy
rui? Jeigu taip, as užkviečitl jus į savo ofisą, dėlto, kad jus pamatytut patįs tą 
stebėtiną intaisymą, kurį aš turiu del greito jūsų išgydymo. Nesigydykite senu bū
du, kuomet už mažą sumą jus galite išsigydyti Greitesne—Geresne—ir Tikresne 
metodą.

Užnuodijitnas Kraujo ir Odos Ligos
AŠ vartoju vėliausią importuotų iš Vokietijos Inčirškimo gydymą. Prof. EhrHčh'o 

“914”, NEO-SALVARSAN, pagerintą 606 arba SALVARSAN, nuo ypatingų KRAU
JO ir ODOS LIGŲ VYRŲ ir MOTERŲ, šis yra geriausias ir stebėtiniausias gy
dymas nuo tokių ligų. Jis išgydė, kuomet kiti gydymai negelbėjo.

Jeigu jus turite sutrukimą odos, spuogus, žaizdas, votis ant savo kūno, slinki
mą plaukų, votis burnoje, gerklėje arba ant liežuvio, neatsisakykit įsigyti Šį gydymą. 
Vienas gydymas jums pagelbės.

Nebandyk, negaišink laiko ir nemėtyk pinigų
Nedarau bandymų. Nespėlioju. Negydau per keletą mėnesių vaistais. Mano 

šių dienų moksliškos gydymo metodos suteikė man didžiausią patyrimą vyriškų li
gų mieste. INDIVIDUALS ATYDA—GREITAS, PASTOVUS GYDYMAS—IR PI
GUS MOKESTIS. Netiktai aš turiu gražiausią ofiso įrengimą iŠ moksliško at
žvilgio. bet aš turiu taipgi įrengęs del jus pačių labo ir gydymo, įvairus gydymo 

urių vėliausių ir geriausių medikalių reikalavimų. IŠgy-
_ _ ">u taip

skyriai įrengti sulig nek
dymas įgijama į kelias dienas, kuomet pirmiau ėmė mėnesius.

Greita Pagelba, Tikras Išgydymas. Maža mokestis
Ateikite pas mane tuojau, jeigu jus reikalaujate gydymo. Atidėliojimas yra pa

vojingas. Liga neduoda ramurpo.

Priėmimo Valandos: 
9 ryto iki 4 po pietų.

Vakarais: 6 iki 8
Dr. H. S WHITNEY Nedėlioms ir Šventadieniais

10 ryto iki 2 vai. dienu

505 So. State gatvė, kamp. Congress gtv. Chicago, III

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 j 
mane — nes ras sveikatą be sugaišimo 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 nosį 
ir išeinamą lauk žarną, kenčia nuo stokos apetito, 
nemiegojimo, o taipgi nusilpnėjimo, didelio palei- 

i dimo arba užkietėjimo vidurių, galvos skaudėjimo, 
i triukšmo ausyse, o tapgi skausmo po krutinę.

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

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

Dr. Layton
14 S. KALSTĖ D ST., ARTI MADISON, CHICAGO.

Išdirbėjas ir Perpirklys Sankrovų Intaisų 
Amerikos Didžiausias ir Pilniausias 

Sankrovų Išrengėjas.
Intaisai grosernėms, bučernėms, smulkmenų, ciga

rų, saldainių, valgyklų, mastavų tavorų ir 
daug kitokių sankrovų.

1912-1914-1916 S. State St. 1923-1925-1927 Archer av.

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės 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, I1L .<

*

PIRK SAU vi*M Plumbavojimul reik
menim tieeiai už “wholesale” kaimu 
Mes parduosime visiems.

Uvmthal Plumbing Supply C®- 
1137 W. Divieton SU Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviukai.

f AKIŲ SPECIALISTAS 
i Akis egzaminuoja dykai 
X Gyvenimas yra
■ \ tuščias, kuomet
Į pranyksta regėji-

vartojam pa- 
gerintą Ophthal- 

A* mometer. Ypati- 
J nga doma atkrei-
■ * B plain a i vaikus. 
J Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va-
■ karo; nedaliomis nuo 10 iki 11 
} dieną.
I 4649 S. Ashland Avė.
i kampas 47 St. .

Korespondencijos
ROCKFORD, ILL.

Štai ką reiškia darbininkų 
solidarumas.

ir pradeda 
žengti pir

Kaip visur, taip ir Rock fordo 
valdžia, matydama, kad darbi
ninkai jau atbunda 
dideliais žingsniais
myių kapitalistų klapčiukus ap
ėmė pasiutimas. Jie bando 
į Varniais budais kiekvienų darbi
ninkų judėjimo apsireiškimų 
persekioti ir trugdyti organiza
cijų plėtojimąsi. Tik
kad Rockfordo susipratę darbi
ninkai tų valdžios grasinimų 
nelabai misi gus ta.

Kiek laiko atgal, vielinė val
džia sužinojo, kad socialistai ir 
šiaip susipratę darbo žmonės

licijos agentai valkiojos lyg mu
smirių apsiėdę. Drg. S. S. kalbė
jo apie Suvienytų Valstijų įsi
vėlimų į Europos karę. Nuro
dinėjo kapitalistų pienus, ko
kiais tikslais jie taip trokšta A- 
merikos darbininkus paplukdy
ti kraujuose. Smarkiai kritika
vo Wilsono politikų už jo tvir
tinimų, buk kariaujama su Vo
kietija už “demokratijų.”

Pasibaigus prakalbai buvo 
skaityta revoliucija, kuri tapo 
vienbalsiai priimta. Rezoliuci-

Vieno parapijono paklausiau:
—Kaip jums patinka to Sut

kaus misijos?
•—Kuomet jis keikė pirmei

vius — aš juokiausi, bet dabar 
matau, kad aš juokiausi del sa- 
vo kvailumo: savo fėrais jie man 
išviliojo $5.00 — už juos bučiau 
dukterei šiušius nupirkęs. Pri
simynęs įbruko “Draugų,” išlu
po $4.50, o aš ir skaityt beveik" 
nemoku. Z. Z. Z.

PITTSBURG, PA.

laime,
liuosuojami iš kalėjimo tie žmo 
nes, kurie patenka į kalėjimų 
del registracijos per klaidų.

Tai tokie dalykai įvyksta tarp 
rock f ordiečių. Volangis.

“Aido” choro vakaras.
Birželio 9 d. “Aido” choras 

parengė vakarų. Programas 
buvo iš dainų, muzikos, lošimo 
ir deklamacijų.

ščiojimo
viešai už-

RACINE, WIS.
Iš Wisconsino valstijos 
LSS. kuopų veikimo.

Šiais metais Wisconsino vals-

“Kerštinga meilė” ir ko-
— “Tai politika.”

kas pri-

reiške, kad jis

kad kol jis bus tam ofise, tol ne
valia bus pasirodyti su raudo
na vėliava.

Darbininkai į tų bauginimų 
jokios atydos neatkreipė. Su
laukus tos Tarptautinės šventės, 
laikrodžiui išmušus 8 valandų 
vakaro, užplevesavo raudonas 
vėl ūkas. Paskui jį sekė 7—8 
tuksiančiai susipratusių darbi
ninkų. Maršuodaini dainavo 
“Marsai ietę”, tų tarpiau tiškų 
dainų, kuri šaukia kovon, kovon 
už laimingesnį rytojų. Polici
jos viršininkas neišdrįso pasi-

Keliom savaitėm praslinkus, 
vietos kapitalistai sumanė pa
greitinti laikų. Tuoj miesto 
majoras išleido proklamacijų, 
kurioj pranešė, kad nuo gegužės 
27 d. laikrodžiai bus pa varyti 
valanda pirmiau: Bet tų “įstaty
mų” didesnė dalis darbininkų 
pasitiko neprielankiai, su pasi- 
priešinimd, taip, kad dirbtuvė
se įvyko betvarkė ir pagaliaus

keisti laikų po senovei.
Birželio 3 d., vietos socialistai 

rengė tarptautiškas prakalbas 
Black Hawk parke, liksiu, aiš
kiai perstatyti vietiniams gyven
tojams, kų reiškia Registracija ir

pažabot kiekvienų darbininkų. 
Policija sužinojus apie tai pra
dėjo nerimauti ir dūkti.

Ir štai, birželio 2, vietiniuose 
laikraščiuose pasirodo oficialis 
pranešimas, kuriame Park 
Board komisija uždraudžia mi
nėtam parke laikyti prakalbas. 
Neprisilaikius to, grasina areš-

rengimo komisija lyg ir pabijo
jo ir mane rengti prakalbas sve-

plaukė iš visų dalių miesto į 
viršuiinėla parkų interesuodama 
si prakalbomis, tat rengėjai, ne
paisydami grųsinimo areštavi
mu, nutarė būtinai laikyti pra
kalbas parke. Valdžia visu in- 
dukimu ėmėsi už darbo: sumo
bilizavo apie 30 detektyvų ir še
rifas su visu Winnebago County

kalbos. Pirmiausia kalba Geor
ge Koop, angliškai. Penki tūks
tančiai žmonių apstoję senelį 
klausėsi jo turiningos kalbos. 
Entuziazmui nesimato rubežių. 
Audringi aplodismentai kartojas 
lyg jūrių bangos. Gražiai pa-

kad jie necivilizuoti, nes jeigu 
jie butų civilizuoti, jiems nerei
ktų čia knabsoti ir save verginti.

Lietuviškai kalbėjo drg. T. 
Dundulis. Nors buvo mažai lai
ko, tečiaus dg. T. D. savo trum
poj kalboj mokėjo labai popu- 
leriška, išreikšti mintis, už kų 
rockfordiečiai dg. T. D. yra la-

Birželio 10 d. tam pačiam par
ke socialistai vėl surengė pra
kalbas. Kalbėjo dg. S. ^Stead
man iš Chicagos. Publikos su
sirinko suvirš penki tūkstančiai, 
šiuo sykiu tik keli slaptosios po-

ŠKNA-TVIRTA-UŽTlKlMA..-•V.; J* - • ' ■; i ’ • . : > F

Lietuvių Domai.
Schiff & Co. State Bank

12-ta gatvė arti Halsted gatvės. Chicago, UI.
praneša, kad del parankamo nuolatinio didėjimo rėmėjų, jie didi
na savo dabartinę vietą.

Musų 5000 apsaugos dėžių yra padirbdinta su vėliausiais moderni
škais įrengimais ir geriausios jgijamos nedegamos medegoa.

Tai yra verta tuo tarpu ateiti ir apžiūrėti šią modernišką archi
tektūrą, specialiai pagerintą del jųsų parankumo. Mes taipgi tu
rime 20 atskirų kambarių del naudojimosi musų rėmėjų, tokiu bu- 
du išvengsite neparankumo laukdami savo eilės.

3% mokama už visus padėtus pinigus
ir su $1 galima pradėti taupyti Šiame tvirtame Valstybiniam Banke 

Parduodame Laivakortes.

kuopos. Taip, Kenosha, 58 kp., 
Racine, 124 kp., Sheboygan, 152 
kuopa.

Šitos, trįs kuopos pereitų žie
mų labai daug darbavosi reng
damos prakalbas, pasilinksmi
nimo vakarėlius, skleisdamos 
darbininkų literatūrų ir taip to
liau. žodžiu sakant, skleidė ap- 
švielų tarp visuomenės visais 

turėjo gerų 
šiandie yra 

bet ant al
pasisekimų, kad
skaitlingos nariais,
einančių metų minėtos kuopos 
rengiasi dar prie didesnio dar
bo.

šios kuopos jau nutarė šių va
sarų sutverti Wisconsino vals
tijos LSS. kuopų rajonų.

Pirmų konferencijų sutvėri
mui rajono kuopos mano su
šaukti liepos mėnesyje.

Apie rajono reikalingumų 
čionai neminėsiu, nes visi žino,

Da aš norėčiau atkreipti drau
gų domų į Milwaukees ir į Wau
kegan, Ill. lietuvių socialistų

gai, t. y. musų artimi susiedai, 
prisidėtų prie LSS. ir pristotų 
prie sutvėrimo rajono. Tada 
mes sudarytume rajonų iš pen
kių kuopų. Tuomet butų dide-

ties išvieno del darbininkiškos 
visuomenes labo.

ki! vienybėm
J. M. Margis^ 

narys 124 kp. Komiteto.

KEWANEE, ILL.
Chronika.

rėdaina išgelbėt sūnų nuo regis
tracijos, ketinn stačiai neleisti jo

valdžia su sunaus motina turi 
reikalus. Tuom reikalu ji nuėjo 
teirauties pas advokatų, kuris 
jai pasakė: “Jeigu nenorit, kad 
jūsų sūnus turėtų sėdėti kalėji
me — leiskite jam užsiregi
struok”

Kun. Ambrozaitįįo rekordai 
rodo, kad čia randasi 130 pava
pi jonų šeimynų—pilnai užsimo
kėjusių už velykinę. Be to yra

i. sparčiai auga, 
pasidarbuoja drg.

Punis. v
Čia yra daug draugų, dalyvau

jančių socialistų parengimuose, 
todėl but geistina, kad jie visi 
prisidėtų prie kuopos.

Liepos 4 d. lietuviai drauge su 
anglais socialistais rengia inter- 
nacionališkų piknikų.

Kun. Ambrozaitis organizuo
ja savo štabų, idant surengus tų 
pačių dienų kokius nors fėrus...

Geležies liejyklose darbai ei
na gerai. Už sunkų 10 vai. die
nos darbų mokama $3.00.

Bįs miestelis “sausas”, o bra
voras alų dirba kad net viskas 
braška.

niausiu įspūdį padarė į publikų 
du maži vaikai: Žilinskutis ir 
Moskeliuniukas, “Aido” choro 
vedėjo gerb. J. Žiūrono moki
niai. Jie vienas smuikavo, o 
antras pritarė pianu. Publika 
griausmingu delnų plojimu pasi
tiko tuodu jaunu muzikantu ir 
palydėjo taip pat. Kaįp-gi ne-

kie maži vaikai įstengia pasiro
dyt prieš publikų: vienas vos 9 
melų skambina pianu, o antras 
10 metų amžiaus griežė smuiku. 
Už tai garbė jų tėvams už gra
žų išmokinimų savo mažų vai
kučių.

Abelnai, visas vakaras gana 
gerai pavyko išpildymu progra
mų: dainininkai ir muzikan
tai atliko gerai savo užduotis ir 
visi artistai buvo rūpestingai 
prisirengę.' Tik iš materiališkos 
pusės ne pergeriausia pasisekė, 
o priežastis, man rodos, tame, 
kad jau peršiltas oras del vaka
rų. Naujienų Reporteris.

PAIN-EXPELLERIO- 
seno ir ištikimo draugo Šelmy- ' 
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkute visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

< F. AI). RICHTER CO. 
74—80 Washlagion Street, Haw York.

Sutaisytas iš tormuios- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiSkia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, ger
klės skaudėjimą, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
šalčio galvoje, ect., ect., Sutai
somas ičdirbOju labai pagarsėjusio

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:

127 H. Dearborn St. 
1111-13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

TURĖKITE 
n i u i n n r I N I u II
Jus galite juos tureli. Kiekvienas 
gali juos turėti, $5 iki $200.00. 
Moters ar merginos, ar vedę ar 

pavienios, senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stocky ardų 

supos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir lt.

Paskola ant algos padaroma į 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 kilų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. Męs kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu patirti, kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN 
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

Atdara Panedėlio, Utarninko ir Seredos vakarais iki 8 valandai. 
Pėtnyčioje atdara iki 1 valandai po pietų.

Schiff & Co. Stale Bank

BANKES
FAFF t F i vvirtt j__

GARSI SANTOS KAVA
Vism p;u ilmMhiMia 1
t.o30<................................... I

SVIESTAS
Geriausios

Smetonos ge- ... _ 
resnia, negu n O a 
kur jus ga-tt/L 
lite gauti .. 8 v

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies 12c. g į 
vertės pa r-KP 
siduoda

SVIESTAS
Genu 

italavem 

sviesta*

ARBATA
Prilmn iau- 

•i*. gvar*n- > tuota, vertai jį 0 p 
70c paraidu-'. T U U 
oda ėia po. .*

1378 
2054 
1045 
1510 
2880

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

MMI

1644 W. Chicago Av.
1886 Blue Island Av.
2612
1217

1882
1818

W. North Av.
So. Halsted St.
So. Halsted St.
W. 12th St.

3102 W. 22nd Street.

SOUTH SIDE
3032 Wentworth
3427 So. Halsted
4729 S. Ashland

NORTH SID'S 
406 W. Division 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 
8244 Lincoln Av. 
M13 N. Clark.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

^*»»***»IHI

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

ilVI^U mix

Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 
reikalingas akinių.

AKIŲ SPECIALISTAS
TEMYKIT MANO UŽKASA.

kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga j krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba,

D R. J. JONI
Medikas ir C 

*3315 S. Halted

X Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. J 
i Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną, i 

Tel. Canal 5335

PIRMA NEGU PIRKS! GAUK MUSŲ KAINAS | 
g Ant Durų, Lentų h Stoginio Poplerot 1
i CARR BROS. WRECKING CO. i 
| 3003 3039 S. Halsted S!,, Chicago, III. Į

HMM MB *'<■ H Ml I

Daktaras r n WISSIG,
/-V * 4 * J * ySpecialistas is Seno K rajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP mŪDnlNMIUBIOS IR NEI6GYDOMOS JOS YRA

SpecialiSkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
odos, ligas, žaisdas, Ttumatiamą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, 
gerklės^skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti nog^lėjo jus i^vydyti, asV-iU-u- 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
iSgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dien^ 
J900 BLl'E ISLAND AVE.t Kumpas )!■*(■>!• jfiU., vjicu' Hsnkos. l«l. Csnal 326J.

DR. A. I. EPSTEIN 
GYDYTOJA# IR CHIRURGAS

Spsclallslas moUHS&Ų, Y/rliky, k »slku
Ofisas i) Gyvenirunu:

3600 G. Halstrd St., Kumpn.'i 36 N'ir. 
Telephone Drover 4974.

Ofisas aidams iki 10 ■»»!. ryto, 1- '( 
po pietų ir vakarais.

DR. Al. I1ERZA1AN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų Kaipo jmtyręs gydytojas, chirurgą* 
ir nkuieris.

Gydo aitrias ir chroni>k*u« ligas, *y- 
rų, moterų ir vaikų, naujausias
metodas X-R<ty ir kitokiu! elektra* prie
taisus.

Ofisas ir Labars, tori ja: 3825 ’W. ISth 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 1*—12 ptetu, ‘tP 
6 8 vakarais. Telephone Ganei ŠILO. 
GYVENIMAS: 'SAIŽ S. Halsted Street
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Panedelis, Birželio 18, 191Z

Streikas del 
Registracijos.

darbininkus

moj.
Registracijos dienoj dirbtuvės

vimosi amžiaus darbininkams,

apie už 20 miliutų laiko; kiti iš-

mokesnio; nė daugiau, nė ma-

mokesnio?

tūli

rbininkąm užmokėti, bet, kad 
apie tai nežinotu visi darbinin-

žino darbininkus

ra i

s nu-

Jau
Pas

“Brangioji Bunnie: 
čiuosi nepaprastai blogai 
Rūtinis tavo laiškas skamba kei 
štai. Tu kiausi, ar aš tave m y

Pranešimai REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEMe SKAUDANTI TONSILS

Woodlawn. Jo tėvai esą visų 
gerbiami žmones. Ir kad nesu
gadinus tėvų vardo, nutarta

pasakysiu tiesą. Be 
abejonės, tu užmušei tą mcj^ę, 
kurią aš kadaise jaučiau savo 

V* . 1_ • _ »>

delbiame be užraokesties. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va- 
:»ro. laiškeliu arba telefonu. Pri
joti tą pačią dieną, kada spausdi- 
ijimas dienraštis, nebegali but įdėti. 
-“Naujienų” adm.)

Sinilho Šalin svaiginantis gėrimai! A
Roseland, Ill. — LDLD. 79tos

REIKALAUJAME MOLDERI# IR 
PAGELBININKŲ “BENCH IR AIR 
SQUEEZER”. SMILTYS PJAUSTO- 
MAZ DYKAI. KOMPANIJOS NAMAS. 
—UŽDYKA PERNAKVOTI. 
ŠČIAUSIA MOKESTIS. VE 
BTUVE, ARTI EŽERO;— 

MALLEARLE CO. 
HAMMOND. IND.

PARDUODU 3 fialų namą, 8 kam
bariai, 30 pėdų lotas. Garu šildomas 
ir karštas vanduo-, 2134 Cleveland 
Avenue.

J. Rettcrer, Savininkas 
161 W. Lake st. Chicago, Ill.

PAVOJINGI
Jci skauda jums ger

kle, arba kenčiate nuo 
reumatizmo, gali būti, 
kad tonsils jums ken
kia.

AUG-
DIR- PASKOLOS-MORGEČIAI be jokio skausmo, ir

Kriminališkame teisme buvo 
rdomas “Smith.’’ Jisai nrisi-

mus.

nu

vos 22 metų.

Paskui ėmė

niversitete. Bet ačiū kabare
tams ir moterims, jis nupuolė. 
Atsirado noras perdaug links
mai gyventi. Tuo tarpu pini-

plosimų.

sesuo. Lėčiau, nieku 
asmeniškai nepažino.

>ali būti nuteistas iki
“Smith

Bus tyrinėjama darbininku 
padėjimas k rasos stoty j.

gresų sumanymų, kad butų pa-

nors ne taip,

želio mėnesyj visuomet krasos 
stotvse v ra mažiausia darbo.

prisieina

tarė ateiti į sale . 
Clothing Workers 
kur organizatoriai 
lingss patarimus.

ds reikalavimais. Firmos

vienos dienos darbas, mat sugai
šo vėl vieną dieną streikuodami.

tų užmokėta; tas nebuvo užtik

Ateinančioji

ar ne.
iai dedasi dideliais

daug ką prižadėti, bet neišpildo. 
Darbininkai turi organizuoties, 
nes tik per organizaciją galima

Korespondentas.

Vakar River View Parke įvy
ko milžiniškas presses piknikas,

Dalyvavo apie šimtas tūksta
nčių žmonių.

vo lietuvių dvigubai daugiau ne
gu kitais metais.

dainavo kėlės dainas.

riaus. Žmonės prisigėrę tyro 
oro vėlai vakarą skyrstėsi na
mo. Reporteris.

Bevardis vagis.

pareina namo. Iš .stebėjimus 
gali išaugti nuožiūra ir tuosyk

ti ant amžių.
Dalykas " štai kame. Porą 

dienų atgal liko areštuotas 
“John C. Smith”, vagių Šaikos 
vadas. Tai fiktyvia vardas. 
Tariamasai “Smith” paeina iš

Manoma, kad kongresas pas- 
rs specialu komisiją ištyrimui

Kriminališkame teisme alsi-

liudininku, kurie

Bet Wolfo seseris sumanė

prasižengimo nebuvo prasižen-

prantama, neg
sn—

teisėjas Hoiiore pa-
bemeluoiant. Lokiu

Už tokį prasižengimą teisiama 
nuo vienų metų iki visam am
žiui.

Mąilės atšalimas
Poni Mabel L. Johnson, 1656 

Beecon SI.,

tame, kad

urz-

Mabel Johnson parode teisėjui

Pirmas laiškas

“Bunnie, laimink tave Dieve, 
mano karalienė. Mylėk mane

nuo visuomet tau ištikimo.
“Buddie.”

Gavau iš

Atvirai sakant, aš ne-

die.”
. Trečiame laiške štai kas rašo- 

ma:

bruzdėjimas. Norima uždaryti 
saliunus. Esą nors kares metu 
tatai reikia padaryti. Girdi, ba
das ne teta — galvos neglosto.

Mokykloje, 10900 Michigan ave.
Draugai, atsilankykite, nes

NORIU pasiskolinti $<800 ant pir
mo morgičio. Geras užtikrinimas. 
Mokėsiu nuošimti ir gerą komi se
ną. Geistina nuo pašalinės ypatos. 
Atsišaukite laišku i

“Naujienų” ofisą No. 123. 20 
tas

A. Grebelis, rast.

REIKALINGAS barberis ant pa- 
sovaus darbo, kad ir be laisnio. Mo
kestis gera. 1604 W. North Ave., 
Kampas Ashland Ave., Chicago, Ill.

AMATŲ MOKYKLOS

1 UUV1 ILiniCl UVll JĮ.7CIO

kad padarius geriausią ekondini- Smulkus Skelbimai
dirbami svaiginautįs gėrimai,
litis suvartojami maistui.

Smulkiems pasiskelbimams kainos:** 
1 colis, sykj, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

REIKALINGA 3 patyrusių vyrų ir 
10 patyrusių vežėjų dirbti į scrap 
iron yardą. Atsišaukite į
1717 N. Western Ave. Chicago.

RANDAI

Hotelių savininkams buvę pa

i bereikalingai daug 
(ii rd i, bent dabartiniu 

reikėtų • ekonomiškiau

to reikalavimo negalį išpildyti. 
'Patai reikštų jų biznio nupuo
limą. Jie pildą lik savo kostu- 
mierių norus. Pastarieji reika-

duodama, jie tatai ii 
Girdi, velyk mokykite 
gyvenimo ekonomijos.

Sustreikavo filmu

gaustai
daro.

Ii i ra ■

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 kiliems išduoti, 
ir tt., 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.

ATIDUODAMA RENDON 512 W. 
28-ta gat., arti Wallace str., 4 kam» 
barių šviesus, švarus, naujos mados 
fialas. Rendos $8^
512 W. 28 str., Chicago, Ill.

ATIDUODAMA RANDON dviem 
arba vienai ypatai šviesus, švarus, 
su atskiru įėjimu, kambaris.—Vana, 
telefonas ir kiti parankumai.—Kreip
ties šiuo adresu: 
3144 Parnell Ave. 2nd floor

PARDAVIMUI
DIDELIS BARGENAS

Parduodu jauną arklį, vežimą ir 
bogę. Atsišaukite adresu:
3317 So. Auburn Ave., Chicago.

PARDUODAM pigiai trijų krėslų 
barzdaskutykla, dalies pinigų galiu 
palaukti, arba mainau ant automobi- 
liaus. Norintis gero 
kito pas savininką.

biznio atsišau-

JIEŠKO DARBO
PA J IEŠKAU DARBO už šoferį. I

2011 So. Halsted st, 
Phone Canal

Chicago, III.
6059

Merginos, užimančios inspok- 
torių vietas The World Film 
korporacijoj, sustreikavo. Ve-

dijimą. Kam reikia, meldžiu atsi
šaukti: C. A. Z.
1840 So. Halsted St., Chicago,-Ill.

REIKIA DARBININKŲ

PARDUODU duonkępyklą, ’ ąrbą 
atiduodu rankon sankrovą, gera bi
le kokiam bizniui.
1721—23 S. Union avė., Chicago

D

priežastis — maža 
Merginoms buvo mo-

žėmis. Jokių riaušių nėra.

49 mokytojai grįš į 
senąsias vietas. -

tais prašalintus mokytojus.

im

Prieš sugrąžinimą mokytojų 
Isavo lik vienui vienas Loe-

Aldermanai — Loebo ir 
majoro tarpininkai.

su-
ne-

Kada majoro užklausė, ar jis 
si leis, j ei Loebas sugrįš an t

Esą paklydusį sūnų visuo-

p.., j,„ f ii .g

Naujas Laikraštis
“Michigano Ūkininkas”

Jau išeis 4-tas numeris, kuris tei
kiamas visiems ir lengvas 
Kainuoja tik $1.00 metams, 
tinis išeis daug didesnis ir

Pusnie-

Taigi užsiprenumeruoki! ir pasinau
doki! gražiu ir naudingu laikra čiu, 
kuris rašo daugiausia apie ukininky- 
stę, kas lietuviams yra malonu skai
tyt, nes visi esame ūkininkų vaikai.

Adresuok i t su marke’
M. WALENCIUS,

P. O. Box 96, Hart, Mich.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Bubate) 

Papraatomis dienomis pirrųas florai 
10c, Balkonas ic.

SnbaTot vakarais ir nedaliomis 
m as floras 16c, Balkonas 
HALSTED Ir SS-ra GATVR

-»■>*■■■ t ..... t .............-

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

Tel. Drover 7179.

REIKALAUJA DARRININKŲ.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagojc ir kitur.

Valstijos nemokamas Darbo Biu
ras, 526 So. Dearborn St., Chicago, 
reikalauja:
z8 prie geležinkelių
50 molderių

3 poliruotoji)
6 kurpių

■ 20 prie karų taisymo
3 prie siuvamųjų, mašinų taisymo
2 prie automobilių taisymo
3 prie Gordon fyderio
11 dėžių dirbtuvėj

2 mašinistų
2 prie saldainių dirbimo

Taipjau daugelio darbininkų ne a\ 
matininkų kitokiems darbams, y

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

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

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

REI KALINGAS barberis subatos ir 
nedėlios vakarais, iki 12 valandai. 
Plačiau pasitarti kreipkitės prie

3116 S. Halsted st Chicago, Ilk

REIKALAUJAME TRUCKERIŲ 
DEL IŠKROVIMO KARŲ IR VEŽIO
JIMO MES REIKALAUJAME VYRŲ 
KURIE GALI DIRBTI SUNKIUS 
DARBUS. 28c VALANDOJ Iš PRA
DŽIOS IR TOLIAUS DAUGIAUS. 10 
VALANDŲ DIENOJ DIRBTI. PA
STOVUS DARBAS.

THE bSrRETT CO., 
2900 S. SACRAMENTO AVENUE.

DARRININKŲREIKALAUJAME DARRININKŲ 
DIRBTI VIDAUS PUSĖJ IR LAUKE 
PO VISA 
DARBAS. 
ALLS IR 
DARBAN.
, THE BARRETT CO.,

2900 SO. SACRAMENTO AVI 
CHICAGO.

DIRBTUVE. PASTOVUS
ATSINEŠKITE OVER- 

ATEIKITfr PRISIRENGĖ

REIKALAUJAME “punch press 
hands”, $15 į savaitę. Parankaus 
vyro, $18. Suvirintojo metalo ir ei
liuotojų. Pečkurių ir pagelbininkų 
$20 iki $21 j savaitę. Roilerių dirbė
jų ir pagelbininkų, 25c j valandą. 
Išgręžiamos mašinos sukčjo į skal
byklą, $14. Janitoriaus $55 į mė
nesį. Anglių permetėjo, $21 iki $25 
į savaitę. Ųmgą plovė,jo, $62.50 į 
mėnęsį Vaikų į duonkepyklą, $8 
iki $10.

MOTERŲ REIKALAUJAMĄ: į lin
elius ir restoranus prie įvairių dar
bų. Skalbėjų į skalbyklą, $10 į sa
vaitę. Merginų į dirbtuvę, $8 iki $12. 
Merginų į kepyklą, $8 iki $12.

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

Visi darbai South, West ič North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

RAKANDAI
TURIU paaukauti ^165 seklyčios 

seta vėliausios stailės už $30^ valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$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 Kedzii Avė. 

Chicago. Ill.

EXTRA*

mo parduodu rakandus labai pigiai, 
vos mėnesi vartoti. Atsišaukite: 
3401 Auburn Ave. Chicago.

Tel. Drover 1071.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

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. Sis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat.
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuoiaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

patirti nežiūrim 
Viskas vartota vos

NAMAI-ŽEMĖ

PARDUODU NAMELI ir 5 LOTUS

labai pigiai. Atsišaukite šiuo adr.:

Chicago Ill.

SAUGESNE VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

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

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

PARMOS, FARMOSI

ATYDAI TŲ LIETUVIŲ, KURIE

NORI PIRKTIES FARMAS.
SCOTVILLES APIELINKEJ

laikau rcstųranlą ii* kambarius 
pernakvojimo; parenka vielądel .

apsistojimui ir ir susipažinimui su 
formų gyvenimu, nes pas mane ap
sistoja labai daug f ar merių. Taip
gi aš ir žinau daug farmų ant par
davimo, didelių ir mažų, ant leng
vų išmokėjimų ir su mažu įmokėji- 
mu galima nusipirkti farmą. Todėl 
norintiems pirkti, aš galiu prirodyti 
visokio didumo farmą.

Kurie norite plačiau susižinoti a- 
pi(| farmas Scottvilles apiclinkėje, 
kreipkitės ypatiškai ar laišku že
miau nurodytu adresu.

JOHN SHURM 
Restaurant and Bakery 

SCOTTVILLE, MICH.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RJJBUS

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

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western ave, 

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

akiu, ausų, nosies ir gerklės ligų.
120 S. State St., j žiemius nuo 

“The Fair” Krautuvės.
Valandos: nuo 9 iki 7; Nedėliomis 

nuo 10 iki 12.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- 
ninko, ketverga ir subatos vakarais nuo 

6 iki 8 vah vakare, po numeriu: 
1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, ML

Tel. Humboldt 97.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St. Chicago, Ill.

Vyriškų Drapanų Baronai
*Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Agentai, užžiurintįs platinimą “N- 

nų” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.
18-tos gatves Skyrius: J. Mallev,

“Naujienose”, 1840 S. Halsted SL 
North Side Skyrius: P. PuČkorius,

1579 Milwaukee Ave., 2-ros lubos 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

3346 S. Halsted st. 
Englewood Skyrius: B. Masiunas,

8127 S. Normai Ave. 
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
Žurauskas, 4053 S. Maplewood av.

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
F. Saudargas, 4569 S. Shields ave.
J. Bidikauskas, (i033rd State Str. 

Kensingtono, Roselando ir Burnsi- 
dės.
Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
West Side Sky r.: A. Ambrozevičius, 

2337 S. Leavitt St. 
Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 

4601 Hermitage ave., Chicago.

ILLINOIS VALSTIJOJ:

Cicero, Ill. J. Matulis, 1314 S. 51st Ct 
St. Charles, Ill.: W. Grabauskas, 

19 W. 2nd St 
Melrose Park, HL: Chas Kochones, 

2005 W. Lake St. 
Springfield, Ill.: K. Lagunas, 

1716 Matheny Avd; 
DeKalb, Ill.: Mike Taruti, 

1148 Market 31. 
Divernoon, Ill.: W. A. Žilinskas, 

Box 210. 
Rockdale, HL: via Joliet, D. Lukša, 

140 Moen Ave. 
Westville, 111.: St. Mazremas, 

Barber Shop, State 
Waukegan, III. J. Miloszeviče, 

801 — 8th 
So. Chicago, Ill.: Max Feldman,

8904 S. Houston Ave. 
Rockford, Ill.: St. Petrauskas ir 

Račkeviče, 1012 S. Main St 
W. Pullman, Ill.: W. Pilypas, 

720 W. 120 
Harvey, Ill.: Z. Putramcntas,

15725 Finch Aver 
Chicagc Heights, HL: M. Remeika, 

1330—15th Ave. 
BL: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland 
K. Valančiui]as, 

506 E. 7 
W. Petraitis, 

210 W. Wash 
Livingston, Ill.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, III1.: žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, HL: K. Stočkus, 

1530 Sangamon 
E. St. Louis, Ill.: K. žukauski, 

123 St. Clair

si
St.

St

Spring Valley,

Kewanee, Ill.:
Pana, Ill.: W.

St.
St

St

Ave

Ave.
Avi

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

Montello, Mass.: B. P. Miškinis,
35 Arthur St 

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury St 

Montello, Mass.: P. Kurpius, 
175 Ames St 

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames 

Lowell, Mass.: J. Bouniil, 
50 Charles 

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas, 
101 Oak St 

Montello, Mass.: P. Stiga,
5 Arthur St

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

St

St

St

St
St

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus, 
211 First

Paterson, N. J.: A. Alk i n d, 
273 River

Harrison, N.J.: A. Gavėnas,
64 Cleveland Ave.

Newark, N.J.: P. Lukšis, 
314 Walnut St.

Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg, 
13 W. 23rd St

Cliffside, N. J.: K. Steponaviče, 
Box 17.

NEW YORK VALSTIJOJ:

Yonkers, N. Y. H L: Weiss, 
102 Riverdale Ave.

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,
184 Grand Str.

Albany, N.Y.: M. Lazarko,
196 N. Boulevard

Amsterdam, N.Y.: Mr. Males,
145 E. Main St

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertes 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.

1415 S. Halsted St., Chicago, 1JL

Ramsęff K

AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems
nuoja ir patarimus duoda dykai.
78(i-§8 Milwaukee Ave., arti Chicago 
lubo/. VALANDOS: Nuo 9 išryto 
fui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2

Tel. Haymarket 2484.

Tcl. Armitage 984

Ar®.iki v»k»>
po pWt>.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
2121 N. Western Ave.

Chicago, 111.

Telephone Drover 969S

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Special ulna MoteriiKq, Vyriikq, Vaiku 
ir vi£ij chr<miihy

Valandos: 10—11 ryto, 4—6 po pietų, 7—8 v®h«
kare. Nedėliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34

CHICAGO, ILL.

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 si 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaikę 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicag*. 

VALANDOS: nuo 8 iki 11 ii- 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

"elephone Humboldt 1278.

M. S AH U D M. D.
Sena® Runas Gydytojas ir Chimrflraau 

Specialistas Moteriškų, Vyriika ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligru.

OFISAS: 1679 Milwaukee Ava.
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto;
Kampas North Ave., Kambary* SM

1 :30 iki 8 ir 7 :80 iki 9 vakare.

DrS. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2359 S. Leavitt SL
Valandos 4—6 Ir 7—9

Tel. Canal 3877.

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kan turi skaudamu* arba silpna® akla, ai 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pa® mua

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

9 ryto iki 1 po piaU

jpri- 
etijoa




