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Dideli Anglijos nuostoli’;,■ i PASPORTŲ KLAUSIMU I

T30th st ams, norintiems iš- 
.^_ti iš Suv. Valstijų,

pasportų nereikia.

Smūgis sumokslininkams
Paliuosavo Airijos revoliucionierius

....■■■<
toną, imant tiesiog iš kasyk
lų. Anglių baronai tuo tar
pu reikalavo po $2.95 už to
na.

Negana to. % Jeigu Vaiz
bos Komisija ras, kad anglis 
galima parduoti už mažiau 
nei $2.33 už toną — kasyklų 
savininkai turės sugrąžinti 
permokėtąją dalį. Panašiai 
busią pasielgta ir su aliejaus 
bei plieno fabrikininkais.

Tatai, žinoma, lytisi tik 
vieno Suv. Valstijų laivyno.

DIDELUANGLIJOS
NUOSTOLIAI.

Begiu keturių mėnesių vo
kiečių submarines paska- 
dino 457 anglų pirklybi- 
nius laivus — arti dviejų 
milionų tonų intalpos.

Valstybės Departamentas 
oficialiai paskelbia štai ką:

Kažinkas paleido gandą, 
kad tiek Amerikos piliečiai, 
tiek nepiliečiai, norėdami iš
važiuoti iš Suv. Valstijų tu
rį gauti iš Valstybės Depar
tamento r pasportus.

Tokie paskalai yra klaidi
ngi. Tiesa, kad visi, kas no
ri iškeliauti iš Suvienytųjų 
Valstijų turi turėt paspor-

NORI SUGRĄŽINT 
DLSCIPLINA.i į—|—

Pabėgujsiejei iš kariuomenes 
kareiviai neturės balsavi
mo teisių ir negaus žemes 
— sako kares ministeris 
Kerenskis.

MOTERŲ LEGIJONAI
RUSIJOJE;

Maskvos ir Odessos moters 
suorganizavo t.v. "mirties 
legi j onus” — kovai prieš 
vokiečius.

Iš Darbo Lauko
> .... . .................    ■■<111.

ALASKOS VARIO KASĖ- i GELEŽINKELIEČIŲ LAI
JŲ STREIKAS. MĖJIMAS.

WASHINGTON, birž. 19 
— Pasiremiant anglų val
džios oficialiais pranešimais, 
apskaitliuota, kad nuo va-

kiečių submarines paskandi
no 322 anglų pirklybinius 
laivus virK 1600 tonu intal-

135 mažiau 1,600 tonų 
arba viso 457 laivus.

, aliejų ir plieną tokiomis 
inomis, kokias jiems pa.- 
ktuos fabrikininkai.

piliečiai turi gaut pasportus 
iš Valstybės Departamento; 
bet ateiviai nepiliečiai, norė
dami išvažiuoti iš Suv. Val
stijų, turi išsirūpinti paspo
rtus iš savo valdžios (vadi
nas, tos šalies, kurios pilie
čiais jie yra), arba iš savo 
valdžios atstovų, ambasadų 
arba konsulatu, Suvienytose.

1 • •

dėlto apskaitliuojama,

binio laivyno.

Valdžia nustatysianti arig-

nas.

Valstijų laivyno mi

kė anglių bei aliejaus baro
nams urnai pristatyti laivy
nui didelę daugybę anglies ir

ne kompanijos, bet pati va
ldžia.

Panašiai padaryta ir su 
plieno fabrikininkais. Laivy
no ministerio įsakymu nau
dojamojo laivų statymui 
plieno kainos kol kas nusta
tyta po $56.20 už toną — vie
toj reikalautųjų $96.00.

Prie šito valdžią privertė 
anglių, aliejaus ir plieno 
trustų sumoksiąs — kelti 
kiek galint hugštesnes kai
nas.

Sulig pastaruoju kongreso 
nutarimu, valdžia yra įgalio
ta nupirkti laivyno reika
lams 1,750,000 tonų anglių ir 
50,000,000 statinių aliejaus. 
Ar laivyno ministeris visa 
tai ir užsakė, nežinia. Atė
jusioji telegrama sako tiktai 
tiek, kad užsakytųjų anglių 
ir aliejaus kainas nustatys 
Vaizbos Komisija. Kol kas 
anglies kainos bus $2.33

SVARBUS 
SUSIRINKIMAS.

Chicagds Draugijų Sąjun
gos delegatų susirinkimas 
įvyks šiandie, bal. 19 d., M. 
Meldažio svetainėj — 2242 
W. 23rd PI. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Delegatai kviečiami

Kviečiama atsilankyti ir tų 
draugijų valdybos, kurios dar 
nepriklauso Chic. Draugijų

PALIUOSAVO AIRIJOS
pasažierių pasportus peržiū
ri valdininkai muitinės tos 
nrieplaukos, iš kurios laivas

‘ PETROGRADAS, birž. 19 
— Karės ministeris Kerens
kis pradėjo stiprią kampani
ją už sugrąžinimą discipli
nos armijoje/ Vakar jisai 
paskelbė naują patvarkymą, 
kuriuo atimaipa balsavimo 
teisės visiems- pabėgusiems 
iš fronto kareiviams. Nega
na to. Jie dargi nebusią prŲ 
leidžiami prie' busimojo ka
rališkų žemių padalinimo. 
Vadinasi, negaus žemės.

Kerenskis, be to, griežtai 
atmetęs 1-s kazokų divizijos 
reikalavimą leisti jai dalyva
uti kazokų suvažiavime, su
šauktame Ukrainų autono-1 
mijos reikalais.

Jis taipgi, -nepaisant vie
no Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos skyriaus 
nutarimo, pavelijęs devy
nioms rotoms apleisti fron-

PETROGRADAS, birž. 19 
— Atėjusi iš Petrogrado ži
nia sako, jogei Maskvos ir 
Odessos moters įsteigę tam 
tikrus moterų-kareivių legi- 
jonus, pavardytus "mirties 
legijonais.” Šiomis dieno
mis "thirties legijonų” orga
nizatorės kreipėsi į Petro
grado valdžią, reikalauda
mos suteikti legijonams lei
dimą vykti karės frontan. Ir 
"mirti už Rusiją, jei bus rei
kalo.”

LAUKIA SVETELIŲ

Suv. Valstijų kariški laivai 
galėsią svečiuoties Argen
tinos prieplaukose kiek 
tik tinkami.

Tai vokiečių suokalbininkų 
darbas.

Privertė samdytojus padi 
didinti darbininkams 
gas.

išeina.
; Minia sveikino juos Dublino 

gatvėse.

Vakar ryte Airijos sostinėje 
Dubline, įvyko demonstraci
ja, kokios ten nebuvo nuo 
pat nuslopinimo nenasekmi- 
ngojo Airų sukilimo perei
tais metais. Milžiniškos mi
nios žmonių džiaugsmingai 
sveik irto paliuosuotuosius 
iš kalėjimo revoliucionierius. 
Vėliau būriai demonstrantų 
dainuodami ir grieždami 
įvairius airių maršus lydėjo 
revoliucionierius j jų gyve
nimo vietas.

. Anglijos valdžia nepaliuo- 
savo tik vieno revoliucijos 
dalininko — grafienės Mar- 
kiewicz. Markiewicz mat 
vadovavo pulku revoliucio
nierių, atakavusių Dublino 
rotužę. Ji buvo nuteista su
šaudymui. Vėliaus Angli
jos valdžia "susimylėjo.” Ir 
pakeitė mirties bausmę vi
so amžiaus kalėjimu.’

LAUKIA SUV. VALSTIJŲ 
TRANSPORTŲ.

Vokietija pasiuntusi daugy
bę submarinų j Atlantiko 
vandenyną.

WASHINGTON, birž. 19 
— Oficialiuose rateliuose 
kalbama, kad Vokietija pa
siuntusi į Atlantiko vande
nyną didelę daugybę subma
rinų, kurios tykoja pasitikti 
Suv. Valstijų transportus, 
gabenančius šios šalies ka
riuomenę į Francijos frontą.

PASKANDINO DIDELĮ 
ANGLŲ TRANSPORTĄ

LAUKIA VOKIEČIŲ 
UŽPUOLIMO.

LONDONAS, birž. 19. — 
Talkininkai laukia naujo vo
kiečių užpuolimo Francijos 
fronte. Sakoma,ekad Hin- 
denburgas norįs išbandyti 
paskutinę progą — užpulti 
talkininkus Francįjoje pir
ma, negu Suv. Valstijos spės 
pasiųsti ten savo kariuome
nę ir Rusija galės pradėti 
naują užpuolimą prieš vokie
čius rytiniame fronte. Tai 
esą vienintelė progra, kurią 
vokiečiai norį išbandyti. Vis 
dėlto talkininkai tikisi pa- 
jiegsią atlaikyti vokiečių 
spaudimą iki gaus naujos 
paspirties iš Suv. Valstijų 
bei Rusijos.

Beje, pasklydo gandas, 
kad Anglai rengiasi apleisti 
Makedonijos frontą, kad už
puolus vokiečius "kur nors” 
kitur. Vėlesnieji prąnešjį 
mai tatai lyg ir paliudija: a- 
nglai ten apleido eilę pryša- 
kinių savo pozicijų. Apie 
tai betgi reikia palaukti da
ugiau patikrinančių 'žinių.

sunkiomis bausmėmis vi
siems, kurie tik skleis prieš
karinę agitaciją armijoje. 
Tokie busią pasiunčiami ka
lėjimai! — iki dešimties me-

Apskritai, sako tas pats 
pranešimas, Kerenskis įgijąs 
vis"diclėsnesM|intekmės ir ar
mijoje ir civiliuose gyvento
juose. Nesą todėl abejonės, 
kad neužilgio Rusija ir vėl 
atsistos ant tvirtų kojų, su 
kuria vokiečiams prisieis ri
mtai skaityties...

BUENOS AIRES, birž. 19 
— Pranešama, kad kaip S. 
Valstijos panorėsiančios at
siųsti savo kariškų laivų Ar
gentinos prieplaukose, taip 
greit tos respublikos valdžia 
suteiksianti jiems specialių 
privilegijų — pasilikti jose 
kiek tinkama.

Sulig priimtų taisyklių bi
le kariaujančios šalies laivas 
gali pasilikti neutralės ša
lies prieplaukoje neilgiau 24 
valandų.

EKSPLIOZIJA AUSTRU 
AMUNICIJOS SANDĖ

LIUOSE.

šeši užmušta, virš trįs 
tai sužeista.

si m-

BIAURI ŽMOGŽUDYSTE.

Išgėdino ir nužudė.

REIKALAUJA ATNAU- 
JINT OFENSIVĄ.

Sąjungoje. :
Susirinkimo tikslas — pri- 

si rengt prie apvaikščjojimo 
liepos 4 d. Valdyba. ;

LONDONAS, birž. 19. — 
Oficialiai pranešama, kad. 
Viduržeminėje juroje pas
kandinta ęlidelis anglų tran
sportas — Cameronian. Ka
rtu su laivu žuvo 63 žmonės, 
jų tarpe ir pats laivo koma- 
nduotojas. Kareivių ant lai
vo buvę labai maža. Ir visi 
jie išgelbėta.

*
Valstybės Durna ragina ka

riuomenę užpulti vokie
čius.
PETRORAGDAS, birž. 18 

— Durna priėmė rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama, kad 
rusų armijos tuoj pradėtų 
lofensiva. v

Be to, kongrese, kurio pre- 
zidenut yra Čcheidze, liko 
pakeltas klausimas kas dė
lei išsiuntimo Šveicarijos so
cialisto Robert Grimm’o. E- 
są Grimmo pagelba vokie
čiai norėjo padaryti atskirą 
taiką su rusais.

NEW YORK, birž. 19. — 
Pagalios New York o polici
ja surado pražuvusią perei
to vasario mėn. vienos aug- 
štesnės New Yorko mokyk
los mokinę, Ruthą Cruger. 
Rasta ji nužudyta tūlo ita
lo Cocchi dviračių dirbtuvės 
skiepe. Policija spėja, kad 
mergaitė turėjo but išgėdin
ta ir paskui nužudyta.

Nužiūrimą, kad tą biaurų 
darbą atliko pats dviračių 
dirbtuvės savininkas Cochi. 
Jis tečiaus tuo tarpu randasi 
Italijoje. Valstybės sekreto
rius taigi kreipėsi į Italijos 
valdžią, reikalaudamas iš
duoti menamąjį žmogžudį.

VIENNA, birž. 19. — 0- 
ficialiai pranešama, kad šio
mis dienomis ištiko didelė 
ekspliozija amunicijos san
dėliuose netoli Viennos, Pra
nešimas sako, kad viso su
naikinta trįs amunicijos san
dėliai, ir sužeista apie 100 
žmonių. Neoficialis prane
šimas betgi sako, kad eks- 
pliozijoj žuvo šeši žmonės, o 
sužeistų skaičius siekia virš 
trijų šimtų. , '

NENORI LAUKTI

Kurstą, kad kaimiečiai da
lintųsi žemes, nelaužant 
Steigiamojo Suvažiavimo.

NENORI LIKT SKOLINGI

Anglai žada atsimokėti vo- 
: Riečiams už bombardavi

mą Anglijos miestų.
LONDONAS, birž. 19. — 

Anglijos iždo ministeris, A*- 
ndrew Ęonar Law, atstovų 
bute tarp kita vakar užreiš- 
kė, jogei valdžia nemananti 
likti skolinga vokiečiams už 
bombardavimą neapginklių 
Anglijos miestų orlaiviais. 
Ji panaudosianti visas įmo
nes, idąnt atsiteisus jiems — 
tuo pačiu budu. Dar dau
giau. Netik atsiteisus, bet

PETROGRADAS, birž. 19 
— Pranešama, kad tarpe a- 
gitatorių, kurstančių kai
miečius dalinties valdžios 
ir darbininkų žemes, nelau
kiant įteigiamojo Suvažia
vimo n 
nemaža ir Kronštadto įgu
los kareivių.

rendžio, randąsi

KONFISKUOS KAPITA
LISTŲ ŽEMES.

Jei nesutiks parduoti jas 
geruoju.

KONSTANTINAS
ROMA, birž. 19. — Išvyta

sis Graikijos karalius Kons
tantinas jau Italijoje. Jisai 
vykstąs į Šveicariją. Drauge ir sustabdžius juos nuo te
su juo keliauja ir jo šeimyna linjesnių užpuldinėjimų ant 
bei senieji jo dvaro nariai. 'Anglijos miestų.

NEW YORK, birž. 19. — 
Šiomis dienomis kilo vario 
kasėjų streikas Alaskoje. 
Darbą metė Cumbo, Bonan
za ir Erie kasyklų darbinin
kai. Reikalauja algų padi
dinimo.

New Yorke dabar gauta 
žinių, kad tas streikas tai 
tiesioginė vokiečių suokal
bininkų agitacijos pasekmė. 
Negana to, jie, tie vokiečių 
agentai, sako, pasigriebę i 
savo rankas net paties strei
ko reikalų tvarkymą.

NEW HAVEN, Conn.
Pagalios po ilgų derybų New 
York, New Haven and Hart
ford geležinkelių kompanija, 
sutiko išpildyti karų taisyto
jų reikalavimus — padidina 
jiems algas po tris centus į 
valanda.

IŠKOVOJO UNIJĄ.

Laimėjo algų padidinimu

ROCKEFELLERIO VER
GAI BRUZDA.

Apie devyni tūkstančiai Co- 
lorados angliakasių ren
giasi mesti darbą.

DENVER, Colo. — Atei
na žinių, kad Starkvilles ir 
Sopris, Colo., angliakasiai 
rengiasi mesti darbą. Kasy
klos priklaso žinomajam ke
rosiu o karaliui Rockefelle- 
riui, kuris keli' metai atgal 
paskandino kraujuose Lud- 
lowo angliakasių streiką.

WINNIPEG, Kanada.
Nesenai čia tapo suorgani
zuota gatvekarių ir telefonu 
operatorių unija. Šiomis 
dienomis pirmosios unijos 
darbininkai privertė sa
mdytojus padaryti ir antrą 
nusileidimą — padidinti al
gas nuo 25c. iki 28c. į vala
ndą. Gatvekarių darbinin
kų pavyzdžiu pasekė ir tele
fonų operatoriai. Pav., pir
ma jų mėnesinė mokestis 
siekė vos 40 dol. ' Dabar ope
ratoriai gaus po 60 dbl. į me
nesi. s.

PRIVERTĖ PASIRAŠYT 
PO NAUJA SUTARTIMI.

Laimėjo algų padidinimą

DETROIT, Mich., 19. — 
Tipografistų unija No. 18 
privertė spaustuvių savinin
kus pasirašyti po nauja uni
jos sutartimi, kuria tipogra- 
fistai laimėjo algų padidini
mą — 10 nuoš.

ELEKTROTECHNIKŲ 
LAIMĖJIMAS.

Laimėjo 8 vai. darbo dieną 
ir unijinę dirbtuvę.

SAN JOSE, Gal., birž. 19. 
— Vietos elektrotechnikų 
unija privertė samdytojus 
pasirašyti po unijinės dirb
tuvės sutartimi. Kartu su 
tuo elektrotechnikai laimėjo 
8 vai. darbo dieną ir algų pa
didinimą.

PADIDINO ALGAS.
Port Arthuro malioriai gaus 

5 dolerius į dieną.
PORT ARTHUR, Tex., bi

rželio 18. — Organizuotieji 
šio miestelio malioriai pri
vertė samdytojus pasirašyti 
po nauja unijos sutartimi, 
sulig kuria malioriai gaus 
po 5 dol. į dieną — vietoje 
$4.50.

STREIKLAUŽIS
VAGIS.

Sako, prisidėjęs prie 
mo Springfieldo 
ko sunaus.

bankinin-

SPRINGFIELD, Mo. - 
Federalė valdžia čia jieško 
tūlo streiklaužio, vardu Ri
ley, kuris, sakoma, dalyva
vęs blogdarių šaikoje, kurie 
pavogė ir nužudė Springfie
ldo bankininko Keeto sūnų 
Loydą.

Riley tai vienas didokos 
streiklaužių šaikos narys, 
kuriuos parsitraukė Spring
fieldo gatvekarių baronai ti
kslu sulaužyti vietos darbi
ninkų streiką.

SUTEIKSIANTI PALENG
VINIMŲ.

Vokietija leisianti sugrįžt: 
neutralių šalių laivams iš 
• Anglijos prieplaukų.

BUENOS AIRES, birž. 19 
— Argentinos ambasadorius 
Berline praneša Argentinos « 
valdžiai, kad Vokietija už
tikrinsianti saugų sugrįži
mą visų neutralių šalių lai
vams, esantiems dabar Ang
lijos prieplaukose. Saugu
mas nebusiąs užtikrintas tik 
Anglijos kanale, kur esu pri-y 
sėta Anglijos ir Vokietijos 
minu.

WASHINGTOĮ4AS, birž. 
18. — Suv. Valstijų senatas 
priėmė bilių, kuris įgalioja 
karės ministerį konfiskuoti 
žemes, reikalingas įrengimui 
kareivių lavinimo stovyklų, 
jei jų savininkai-kapitalistai 
atsisakytų parduoti jas ge
ruoju.

Prakalbos
Ren gia

* .SUSIPRATUSIŲ LIETUVIŲ BŪRELIS
Utarninke, Birželio-June 19, 1917 m.

7:30 valandą vakare .
J O H**N ENGĖ L HALL 
3720 W. HARRI SON STREEET 
Arti Independen ce Blvd., Chicago.

Kalbės vienas įžymaiusiy kalbėtojų, “Naujienų” redak
torius P. GRIGAITIS.

Kviečia šios apielinkės lietu vius visu buriu susirinkti.
RENGfcJAL
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Inspudinga 
demonstracija.

Nedėlioję įvykusia tarp
tautinis socialistų spaudos 
piknikas Chicagoje buvo tuo, 
ko mes tikėjomės iš jo:'mil
žiniška darbininkų solidaru
mo ir taikos demonstracija.

Dešimtįs tūkstančių darbo 
žmonių visokių tautų klausė 
oratorių, kurie aštriausiai 
pasmerkė karę ir kares gim
dančią kapitalizmo sistemą. 
Daug naujų narių įgijo so-. 
ciaKstų partija, dar daugiau 
naujų prenumeratorių įgijo 
socialistų laikraščiai.

Lietuviai toje demonstra
cijoje užėmė įžymią vietą. 
Jų minia buvo didesnė, negu 
kuriame-nors kitame sociali
stų partijos skyriuje. Tegul 
tečiaus tie darbininkai, ku
rie dalyvavo nedėlios pikni
ke, neužmiršta, kad vienų 
demonstracijų neužtenka, 
norint prašalint kapitalizmo 
sistemos blogybes. Reikia ir 
veikti.

O kad galėjus veikti, reikia 
organizuoties. Be organiza
cijos darbininkai nieko ne
atsieks, o organizuota dar
bininkų klesa gali atsiekti 
visko, ko tik ji nori. Pažvel- 
gkite, kokią spėką turi šian
die Rusijos darbininkai, ačiū 
savo susiorganizavimui.

Taigi, kurie dar nesate or
ganizuoti, žiūrėkite “Nau

jienų” pranešimuose, kada 
irJkur socialistų kuopos lai
ko savo susirinkimus. Nuei
kite ir prisirašykite!

dviejų dienų prieš paskutinį 
bonds’ų pardavimo terminą 
dar truko 350 milionų dole
rių. Iš kur staigu atsirado 
ta suma? New Yorko 
“World” išduoda paslaptį: 
sako, pasirašė didieji bankai. 
Bankai turėjo pasirašyti, ka
dangi žmonės nenorėjo pirk
ti bonds’ų!

Šveicarijos federalė taryba 
(valdžia) atsisakė paraginti 
kariaujančiąsias valstybes 
prie taikos. Ar ne keista juk 
Šveicarija baisiausiai ken
čia nuo karės ir geistų, kad 
ji kuogreičiausiai pasibaig
tų? Bet dalykas paprastas: 
Šveicarija nenori užsitrauk
ti ant savęs talkininkų kerš
to. But taikytoju dabarti
nėje “krikščioniškoje” civili
zacijoje yra pavojinga.

Vienas socialistiškas laik
raštis parašė, kad Rusijos 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos didžiuma (t. 
y. Taryba) jau ėmusi eiti 
“ne socializmo keliu.” Rei
kėjo parašyt “ne musų ke
liu,” tai butų buvę teisin
giau.

Centralinis Komitetas jau 
žada “tuojaus” išsiųsti Lie
tuvių Dienos aukas. žada 
taip, kaip kaizeris duot re
formų Vokietijai.

Apžvalga
SPAUDA APIE “DAR- 
RBININKŲ TARYBĄ.”

— JEaro matyt iš telegramos, 
tilpusio^vakarykščiose “Na
ujienose”) .Petrogrado mies
to rinkimuose revoliucinės 
partijos — socialdemokra
tai, socialistai revoliucionie
riai ir darbiečiai — gavo 
530,000 balsų, buržuazinės 
partijos 180,000, o juodašim
čiai 16,000. Dabar jau tur
būt “aišku,” kad Rusijos re
voliucijų padarė buržuazijos 
ir bajorijos politikieriai, o ne 
socialistai!

Kaip tik ex-senatorius 
Root nuvyko Rusijon, tai 
tuojaus Rusija ėmė energin
gai remti talkininkus. Tokį 
didelį įspūdį padarė tas A- 
merikos “demokratijos” at
stovas. Bet tame nėra nie
ko nuostabaus. Daug nuo
stabiau, kad Rusijos muži
kai, kareiviai ir darbininkai 
negali atsigėrėti Rooto pra
kalbomis — tarytum jie an
glų kalbą butų papratę iš 
mažens girdėti. Jei tikėt 
kapitalistų telegramų-agen
tūromis, tai reikia laukti, 
kad kol Root išsirengs namo, 
visa Rusija suamerikonės.

Tas biednas kunigėlis Ta- 
moliunas, iš Kansas City, 
manė, kad “dukaunoms asa- 
boms” visai nereikalinga ka
riška registracija, ir pateko 
j cypę. Nereikia užmiršti, 
kad Amerika, tai ne “šventa 
Lietuva”, kurioje kunigai 
yra paliuosuoti nuo visokių 
pareigų. Bet veikiausia ir 

^Lietuvoje po karės bus ne 
taip, kaip būdavo pirma. 
Biurokratų, kunigų ir bajo
rų privilegijoms bus pada-

¥>.

“Laisvės bonds’ų” išpar
duota už didesnę sumą, negu 
įteikėjo, nežiūrint to, kad u?

Musų laikraščiai dar ne
suspėjo plačiau išsireikšti a~ 
pie sumanytąją “Amerikos 
Liet. Darbininkų Tarybą.” 
Bet j patį sumanymą jie jau 
atkreipė savo domą.

“Laisvė” paskutiniame sa
vo numeryje rašo, kad jos 
vedėjai tuo klausimu pasi
tarsią ir savo nuomonę pa
skelbsią viešai.

Chicagos “Lietuva” mėgi
na savo “sąmojingose” pa
stabose pašiepti “Darbinin
kų Tarybos” sumanymą. Mė
gina pašiepti jį ir šv. Juoza
po brolijos organas “Darbi
ninkas” ir kartu duoda gud
rią suggestiją “Kovai”: “Na
ujienos”, girdi, steigia naują 
socialist!] organizaciją ir 
skaldo L. S. S.

Šitas jėzuitiškas “perser
gėjimas” rodo, kaip Kemė
šio laikraščiui svarbu butų 
sutrukdyt “Darbininkų Ta
rybos” įsisteigimą. Bet apie 
didelį jo susirūpinimą dar 
aiškiau liudija žinomojo ku
nigų pastumdėlio F. V. stra
ipsnis, išspausdintas “Dar
bininko” editorialų skyriu
je.

Straipsnis užvardytas: 
“Naujas socialistų triksas,” 
ir jame pilna pliovonių “Na
ujienų” adresu.

Visą pirmiausia tasai su
manymas “L. D. Taryba” yra 
daugiau nieko kaip tik meš
kerė, gaudymui nesusipratu
sių darbininkų del pritrauki
mo į "žlungantį socijalizmą.

ToliauK.. nėra jokio reikalo 
dabartiniame* laike lietuviams 
tokių tarybą t vert jau del to, 
kad iš jos jokios naudos ne
bus dabartinėse aplinkybėse. 
O galiausia,' mes katalikai tu
rime gana stiprią savo darbi
ninkišką organizaciją. — L. 
D. S., kuri aprūpins visus 
musą reikalus nereikalauda- 

\rtia jokios pagelbos socijalistų
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užmanytos tarybos.
Musų yra priedermę, ir pra

ktiškas išrokavimas savo 
darbininkiškas spėkas ir pajė
gas vienyt, centralizuot ir di
dini, o ne skaldyt tveriant 
naujas, ir tai dar, nereikalin
gas organizacijas.

Jei socijalistai nori, tai te
gul jie sau skaidosi net į šim
tą organizacijų, o mes katali
kai darbininkai visi rašykimės 
prie vienos L. D. S. ir tvirtai 
prie jos laikykimės. Juo mes 
labiau išauginsime L. D. S. 
juo daugiau naudos savo luo
mui padarysime, juo labiau 
pakelsime darbininkų klesą. 
Ir busimoje Lietuvoje ir da
bar čia galėsime parodyt ką 
turi ir gali padaryt ir nuveik
ti darbininkų vienybė.

“Darb. Tarybą”, tai nei vienas 
katalikas prie jos nesirašyki- 
te, nes neverta, ir nėra jokio 
išrokavimo, nei luominiu, nei 
kleviniu, nei moraliu žvilgs
niu, o tikėjiinišku žvilgsniu ir 
politišku yra net labai kenks
minga kaipo stiprinimas ei
lių savo idėjinių priešų ir ti
kėjimo griovikų armijos nors 
jie savo tikrąjį veidą klastin
gai ir slepia po priedanga
“Darbininkų Tarybos,;”

Vilką nors ir penkiais avies 
kailiais apdengk, o jis vis vien 
vilku kaip buvo taip ii' bus, 
kaip troško kraujo, taip ir 
trokš — naujas kailis nei 
vardas nieko negelbės. - 

Kritikuot šituos klejoji- 
mus, žinoma, neapsimoka. 
Bet mums nelabai supranta
ma, nuo ko čia tą klerikalų 
“rašytoją” ėmė taip smar
kiai drugys krėsti. Juk “Na
ujienos” proponuoja steigt 
“Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybą”iš suprantan
čių savo reikalus darbininkų, 
o ne iš kunigų čebatlaižių. 
Susidėjus su tokiais žmoge
liais, kurie nemoka žingsnio 
žengti, neįsikabinę į kunigo 
gaspadinės žiurkštą,'— ką- 
gi darbininkai galėtų nu- 
veikt savo klesos naudai?

Bet tokių neišmanančių 
žmogelių yra visgi tiktai da
lis tarpe darbininkų. Ir vi
suomenės judėjime7 jie nelo
šia jokios rolės. Dešimtįs 
tūkstančių lietuvių darbinin
kų protauja jau kitaip ir į 
kunigus (štai kam priklauso 
tas vardas “vilkų avies kai
lyje” !) jie nežiūri, kaipo į
savo vadovus. Iš jų ir orga-Į vokiečiai ? Ir jeigu ji butų 
nizuosis “Darbininkų Tary- tatai prižadėjus, tai kur bu
ba.” Taigi ta klerikalų popie- tų garantija, kad ji tą priža- 
ra galėtų nelįsti su savo dvy- išpildytų?
lekiu, kuomet eina kalba a- Pagalios, kokiu budu Lie- 
pie darbininkų reikalus.' tu va gali atsiekti to “laimėji- 

------- t jimo”? . Ar nesupranta mu- 
KAIP TAT PAVADINT? |Sy klerikališki “diplomatai”, 

kad pirma ‘ negu Vokietija 
bu$ sumušta, Lietuvos
džiai ir miestai turės but su 
žeme sumaišyti, Lietuvos 
žmonės turės badu išmirti 
arba nuo ginklų pražūti? 
Ar nesupranta tie bepročiai, 
kad kiekviena diena karės 
reiškia pragaištį šimtams, o 
gal ir tūkstančiams Lietu
vos gyventojų? Jau dabar, 
kaip girdėt, Lietuvoje yra iš
mirę nuo bado ir ligų beveik 
visi vaikai — kas-gi bus jei-

davus progos muši] jaunimui, 
musų Vyčiams — Vytauto 
dvasios atgaivintojams, aktu
aliai stoti prie darbo del su
grąžinimo Lietuvai jos praei
tį, diel iškovpjimp Lietuvai 
liuosybės!

Musų atstovas tapo malo
niai priimtas ir asmeniškai 
kalbėjosi su Generolu McCain, 
kuris padėkojo už musų pri
jautimą, bet apgailestavo, kad 
šiuo tarpu negalėsiąs priimti 
tokio lietuvių skyriaus, kuris 
butų dalimi S. V. kariuome
nės, bet stotų po savo vėliava. 
Prezidento Wilsono noru yra, 
kad vien tinkanti pavieniai 
stotų kariuomenėn, 

h v

Taigi klerikalų “diploma
tai” mėgino įbrukti į kariuo
menę lietuvių jaunimą, susi
organizavusį po kunigų glo
ba. Tas pasiūlymas buvo 
“šiuo tarpu” atmestas, ka- 
dangi valdžia negali leisti, 
kad kiekvienos tautos karei
viai tvertųsi i atskirus bata- 
Ijonus. Bet pasekmių jisai 
gali turėti labai blogų lietu
viams, ypatingai “vyčiams”.

Kada ateis laibas kareivių 
ėmimo, didelė didžiuma vy
rų stengsis kaip-nors pasi- 
liuosuoti nuo kareiviavimo, 
nes kam-gi yra malonu žu
dyt savo gyvastį arba palikti 
kolieka visam amžiui. No
rintieji pasiliuosuot nurodi
nės visokias priežastis, bet 
kaip galės ginties musų ka
talikų jaunuomenė, kuomet 
jos vardu valdžiai pranešta, 
jogei lietuviai “vyčiai” nori 
kariaut i<jr patįs siūlosi eit į 
karę.
mėgins išsisukti nuo karės, 
tai valdžia užsipuls ant ne 
tik kaipo Amerikos “išdavi
ko”, bet ir savo “tautos prie
šo”. Sakys: “Juk jųsų vado
vai pripažino, kad šita karė 
yra kova už Lietuvos laisvę! 
Jus esate išgamos, jeigu ne
norite joje dalyvauti!”

Tas lietuvių klerikalų pa
sisiūlymas eiti į karę apskri
tai sustiprins valdžios pasi
ryžimą imti žmones į kariuo
menę, neatsižvelgiant į jo
kius jų protestus. \

Ir iš kur jie drąsos paėmė 
skelbti, kad Amerikos per
galė bus laimėjimu Lietu
vai? Ar valdžia kada-nors 
prižadėjo duoti ką-nors Lie
tuvai, kuomet bus sumušti

Demokratija ar f 
Plutokratija?

Klausimu, kas turi viešpatau
ti: demokratija ar plutokratija, 
negali but kompromisų. Demo
kratija tai žmonių galia; pluto
kratija — pinigo galia.

Taigi, ar turi but taip, kad do
leris stovėtų augščiau už žmo
gų, ar kad žmogus turėtų stovėt 
augščiau už dolerį?

Tuo klausimu eina nepaliau
jama kova, nors kartais ji taip 
aiškiai neapsireiškia, ir kaiku- 
riems atrodo, kad tuodu dalyku 
galima sutaikyti. Bet taip ne
gali bųt, ir jei kova tariamai ap
tyla, tai tik todėl, kad ją laiki
nai aptemdo kitoki klausimai. 
Pavyzdžiui, iškeliama muitų 
klausimas, arba prohibicijos 
klausimas, arba tikybinis klau
simas, arba pinigų klausimas — 
ir štai kuriam laikui ta kova tąrp 
demokratijos ir plutokratijos už 
viešpatavimą Suvienytose Vals
tijose tarytum aptyla, pasitrau
kia į užpakalį. Betgi ir yra, ir 
pasiliks taip ilgai, kol bus ka- 
pitalistainės pelno sistemos 
gimdomi skirtumai tarp moka
mos darbininkams algos ir gy
venimui reikalingiems daiktams 
kainų.

Ketvirtais dešimtais metų per
eito šimtmečio Meksikos karė 
buvo nukreipus domą nuo ver- 
gybės klausimo.

Meksikos krizis ir Europos 
karė nukreipė žmonių domą nuo 
ekonominės kovos šiandie. Bet

Jeigu koks “vytis”

kur
, vie-

KAPITALISTO MALDA.

O, galingiausias,
O, dangiškasis . 
Duonkepy!
Duok man šiandieną, 
Ir visados,

Kur maištų nedaro!
Ir tokiomis minkštomis 
širdimis,
Kaip ta tašla,
Kur jus danguj padarot!
Ak, meldžiu Tavęs, 
Meistre dangiškasis: 
Nubausk visus 
Socialistus,
Kur mano vergams — 
Darbininkmas —■
Akis atidaro
Ir prieš šventąją kapitalo

galybę
Kovon graudena!

Pilvą išpūtęs miega.
Kunigo Kemešio organas pa

sigenda Gabrio su jo Informa- 
ciįps Biuru. Girdi, nieko apie 
jį nebegirdėt, — benebusią tik 
socialistai suėdę.

Anaiptol. Socialistai jo nesu
ėdė. Dalykas labai paprastas: 
buvęs Kauno oberpoliceimeisteb
ris kunigas Ališauskas atsikrau
stė Šveicarijon su keliais vago
nais makaronų.

Vertas konkurentas.
Kažinkam paklausius, ar ne

paklausius, ar Kristų galima ko- 
kiuo noi*s žvilgsniu priskaityti

nas savo organe aiškina. Bet 
aiškina taip kvailai, ir taip me
luoja, kad dagi kunigas Maliaus- 
kas laižosi.

Pastabėlės
Pastabėlės.

Senas Vincas.

ABLAVAS.
(Tąsa).

Klerikalų jaunuomenės or 
ganas “Vytis”, o taip-pat ir 
kiti klerikalų laikraščiai pa
skelbė pranešimą apie tos 
srovės “biuro” veikimą Wa
shingtone. Tarp kitko te
nai skaitome:

beje, kurt tapo įvelta į karę ir

so-

sėkmes traukia žmones atgal 
kovon, ar jie nori ar nenori, ir 
kaip tik ta baisi karė pasibaigs, 
sekanti po to ekonominė reak
cija iššauks tą visados esamąją 
ekonominę kovą neapsakomu 
smarkumu.

Klesų pasiskirstymas Suvie
nytose Valstijose plėtojasi pas
tebėtinu greitumu, — ne dėlto, 
kad kas to plėtojimos ypatin
gai norėtų, bet dėlto, kad pra
garmė atsivėrusi tarp tų, 
dirba, kadĮ galėjus gyventi
noj pusėj, ir tų, kur nedirba, 
bet valdo darbo įsldigas ir pa
sisavina sau darbininkų darbo 
vaisius, antroj pusėj, —-,yra taip 
gili ir plati, kad tai dagi “tam
sus ir akli” pradeda pamatyti. 
Ir kaip tik plačiosios žmonių 
minios tatai pamatys ir supras, 
klausimas, kas turi viešpataut: 
demokratija, taigi žmonių valia, 
ar plutokratija, piniguočiai, bus 
išrištas.

Daug metų praslinko, kol ver
gijos klausimas Suvienytose Val
stijose priėmė konkrečią formą 
ir pątapo dienos klausimu. 
Ankstyvesnieji agitatoriai, kaip 
William Lloyd Garrison, buvo 
“pagerbiamųjų visuomenės na
rių”, ponų, pajuokiami ir nieki
nami, išgamomis dagi vadina
mi. Betgi atėjo laikas, kur pir- 
klybos žmonėn'iis, vyrais ir mo
terimis, klausimas taip pribren
do, kad jis turėjo but išrištas ant 
visados.

Seniau nebuvo tokio griešto 
skirtumo, to*kio kontrasto tarp 
tų, kur dirba, kad gyvenus, ir 
tų, kur valdo darbo ir k. įstai
gas ir gyvena iš dar
bininku darbo. Tasai kontras- 

yra taip

Kaip čia senai ponas Fordas, 
kaipo taikos apaštalas, važinėjo 
Europon, kad tarp kariaujan
čių šalių įvykinus taiką.

O šiandie tas pats taikos apa-

kan iš savo fabrikų darbininkus, 
kurie nenori kariauti.

Kaip greijai doleriniai pa trio 
tai iš taikos apaštalų virsią žmo
gžudy bes apaštalais!

•A * *

Vaikinas nori vesti merginą. 
Abudu sakosi esą laisvų pažiūrų 
žmonės. Ir kad jie esą laisvų pa- *
žiūrų, tai sakosi:

—Neisim į rymo katalikų baž
nyčią šliubo imti.

Ir nueina į tautišką “nezaliež- 
ną” bažnyčią.

Tartum “nezaliežnų” kunigų 
žirkles butų kitokios, nekaip Ry 
m o trusto kunigų žirklės.

Žmonės vaitoja, kad’ maistas 
perbrangu. Ko čia vaitot, — 
juk Amerikoj gyvename, o Ame
rikoj prastų žmonių nėra: visi 
esame ponai. Pamenate, kaip 
Lietuvoj ponai už supuvusį zui
kį mokėdavo jums gerus pini
gus, tat mes už pasmirdusį šol- 
derį taipjau galime mokėti. Juk 
esame ponai.—A. Garb u k a s.

Lietuvos išgelbėjimui rei-

tas šioj “laisvės šalyj 
naujas, kad didelė žmonių di
džiuma dar netikį į jo buvimą, 
arba, jeigu jie tiki tai mano, 
kad kongresas gali, kas negera

Pajieškojimas.
Pajieškau draugų Z. Aleksos

karėš laimėjimais (apie ką 
negali būti abejonės) reiškia 
musų — lietuvių laimėjimą, 
reiškia Lietuvai liuosybę, tad 
musų priedermė yra prisidėti 1karė dai‘ kokius metus 
nors silpna savo pajėga prie 
laimėjimo šios.karės; privalo
me pasiūlyti S. V. savo, nors I kia taikos, o ne karės tęsimo, 
neišlavintą patarnavimą — ir musų žmonės turėtų sma- 
menką jaunimo būrelį, kuris rkiausiai užprotestuot prieš 
statys savo krutinę už šią ša- įuos begėdžius, kurie ragina 
lį ir tuom-pat laiku už Lietu- įęSįj karę neva del Lietuvos 
vą. Privalome bent pasirody- Jabo Reikėtų parodyt Val- 
li, kad pas mus randasi gen džifti> Rad klerikaHgkų mul_

J ., . , . , kintoju pasakos, tai nėra lie-'
je, mes (L. I. B.) pasiuntėme tuvn* visuomenės nuomone, 
savo atstovą prie gencralio Į Tegul ir katalikiškoji jau- 
štabo, kad pasiteirauti ko- nuoftienfapsvarsto savo va- 
kiotn sąlygom'galimu butą su- Įdovų darbus ir tegul kuogrei 
daryti lietuvišką bataiijondčiausia pasirūpina pravestu 
prie S. V. kariuomenės, kad ’ rubežių tarp savęs ir jų. Jei- naguose.

Pet ateina laikas, ir jis labai 
labai arti, kada Amerikos žmo
nės pamatys dalyką visame jo 
ryškume ir turės jį sykį ant vi
sados nuspręsti. Ir kad tas lai
kas ateis, kapitalo viešpačiai te
gul pasisaugojo! Iš sukilusios 
demokratijos, kurią jie engė ir 
ant kurios raiti jodinėjo, tegul 
•nelaukit sau susimylimo!

ir trečiojo Internacionalo. Apie 
metai atgal juodu buvo subuda- 
voję jau apie pusę trečio inter
nacionalo, o dabar nieko nebe
girdėt. J. P. R.

Vyras pašoko, pabraukė aug- 
štyn savo plaukus, susidėjo ran
kas ant strėnų ir neramiai per
ėjo kelis kartus per kambarį.' 
Kada jis prisiartino vėl prie sta
lo, jis dar sykį perbėgo akimis 
per moteriškės galvą, veidą ir 
krutinę. i.

\
Moteriškė sudėjo dailiai lu

pas, primerkė truputį akis, pa
suko truputį galvą ant kairiojo 
peties ir vėl tęsė:

—Bet aš gerai užmokėsiu už 
kambarius. Aš galiu mokėti 
už visą namą, bet man reika
linga vedusio žmogaus vardas. 
Sutinkate?...

—Niekados, niekados!...
—Kodėl?
—Todėl, kad nenoriu matyli 

tokių moterų, kaip tamsta... 
Paleistuvės...

—Atsiprašau tamstos, nesi- 
karščiuokite... Leiskite paklau
sti, kur-gi man pasidėti?

—Kur pasidėti?... Eikite dir
bti, — išdidžiai atkirto jis.

—Dirbti?... Ar tamsta ma
note, kad aš nedirbau. Dirbau 
ir dar kaip dirbau.

—Tai kodėl pametėte darbą 
ir užsiėinėte tokiu visų išjuoktu 
ir paniekintu amatu? Tokia • 
graži mergina, jeigu butum ve
dusi dorą gyvenimą, tai ir ap
sivesti turėjai ir turi progos.

—Aš vedus.
—Ir vedus, ir paleistuvau

ji?!... Tai jau...
—Jeigu žinotum tamsta ma

no likimą, tai visai nesistebetu- 
mei. O, tamsta lietuvis, nes 
laikraštis guli ant stalo. Aš ir
gi lietuvė.

—Ir lietuvė?!..
Vyriškis išplėtė akis, susirau

kė ir pradėjo virpėti apatinė lu
pa. Jis norėjo ką tai aštraus 
jai atsakyti. Tuo tarpu mote
riškė įsmeigė savo mėlynas, 
juodais antakiais, akis, šyptelė
jo truputį ir tarė r

—Taip. Tik jau treji metai, 
kaip atsitraukiau nuo lietuvių.

—Na, kad jau lietuvė, tai ma
lonėkite papasakoti, kaip tas vis
kas atsitiko, kad atsidūrėte to
kiame padėjime. Mane pradeda 
imti žingeidumas. Gal po pasi
kalbėjimo visai kitaip manysiu 
ajne jus ir jūsų amatą.

—Matai, tamsta, aš neblogai 
atrodau, kaipo mergina. Ar 
ne? *

—Taip. Of, tai ir užinteresa- 
vo mane. Meldžiu 'papasakoti.

- Atvažiavau pas savo myli
mąjį į Ameriką, kuris man ir 
laivakortę buvo prisiuntęs, ir 
jau butume apsivedę, bet...

čia jos kalba nutruko, giliai 
atsidūsėjo ir pradėjo sukinti bei 
maustyti ant piršto esantį žiedą 
su deimantine akia. Vyras pri
sislinko artyn su savo krėslu, 
perbėgo akimis jos veidą ir 
mandagiai prabilo:

—Gerbiamoji. Bukit atvira. 
Neslėpkite nieko. Pasakykite 
viską, kas tik galima pasakyti, 
nes man tai labai interesinga.

—Aš esu katalike, o savo my
limąjį radau išvirtusį į bedievius 
-socialistus. Jis nesutiko eiti j 
bažnyčią šliubo. Davė man vie
ną mėnesį laiko gerai apsimis- 
lyti ir apsvarstyti, kad paskui 
neišmetinėČiau jam.

Aš mislinau įr svarsčiau, bet 
negalėjau išsiaiškinti sau, kaip 
galima gyventi bč šliubo? Nu
tariau eiti išpažinties ir pasisa
kyti kunigui. Taip ir padariau...

(Bus daugiau)

i

Stebiuos, kad VI Mcsečiužės Kazimieras Guois
A DVOK A TAS

gu ji tylės, tai nė nepasijus, cerein 
kaip atsidurs militammo l ‘ruu« 
naguose.' " 1; J•. baigta

kų ir Kareivių Atstovų Tarybos, 
kam ji nepaklausė dg/ Kapsuko 
ir ligšiol dar nesusitaikė su Vo
kietija. Su Bagoėium ir keliais 
Pild. Komiteto nariais jis tokių 
ceremonijų nedarė, — pasakė: 
*raus iš socialistų tarpo, ir pa- 

J. P. R.
* l

Veda re ikaitM, kaip
taip ir civiliškuos teisirmcM. Daro 

vi»okiut dokumtnfut irpepitrae,

Namų OfisM: M k? t o OHmm:

M2> S. RalsM it
Ant tremtų lubų 
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Garsinkite
naujienose:

&



Korespondencijos KODE Y PAVOJINGAEAST CHICAGO, IND

EXAMINACIJA
li$ HI iidh IO' 

w Hr Rm Im

,f*|^prrr 
LUi I CL

SVIESTAS

-&JB

TORRINGTON, CONN

Daktaras

Garsinkis ‘Naujienose

Vasara žmones atšalo.
M. šalčiaus paskaitos

GARSI SANTOS KAVA 
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c,.................................

RYŽIAI
Geriausios 
'ųšieS 12c. a 
vertės par-n 
siduoda už ■

Taigi neleisk $1.00 
stovėti tarpe jus ir 
sveikatos. Ateik pa- 
siteiraut.

W. North A v. 
So. Halsted St. 
So. Halsted St. 
W. 12th St.

šis specialus paaukavimas tiktai trumpam laikui

garsus ausys< 
it butu užkili

mą galvoje 
atsilan-

ARBATA
Priimniau- 

•ia, gvaran- « 
tuota, vertėsi fl|l 
70c parsidu-v’^y 
oda čia po..*

Prieš Pačto 
Ofk*

Galia
Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru*. AJeaa 

S14> HO. MORGAN BT

Am. Liet. Komiteto sekr. 
geistina, kad visi vietos 
pasinaudotų proga iš
mins

I 3003-3030 S. Waist

i jos ir stiprumo, 
Kaip 

Ar jus pirm 
ATEIKIT, leiskite

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pa 
jiegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies.

nenusiminkite, bet paduo- 
skolininką i musų rankas, 
būdų iš kurio skolininkai 
iki neatlygina skolas.
YRA ATDARAS DEL Y- 
ATSILANKANČŲ Panede- 

PėtnyČioinis nuo 1

Ketvertais

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

Tel. Drover 7179.

SVIESTAS
Geriausios

Smetonos ge- _ 
resnis, negu J11 r 
kur jus ga- M> I į 
lite gauti .. ■ 1 *

Aptiekos 2-frs augštas. X 
nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. { 

Tel. Canal 5335 |
•O* <■ MS**' MMM i

NORTH SUOS
406 W. Division
720 W. North Av
2640 Lincoln Av.
8244 Lincoln Av.
8418 N. Clark.

Temijant laikraščiuose žinias 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
visuomeninio darbavimosi nega
liu apsieiti nepažymėjęs šio to 

miesto lietuvių gyvenimo, 
lietuvių yra daug, bet di- 

psnudus. Ypač čia ne

it M. MESI R O F r 
Jwl jų» »*rgate ir reikeleujide patarimo nrh* 
tlekoriua Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 16 metų. AA duod 
padaryti bile kokiu* rusiškus Valaiti* 
dranga* žmonių B. M. MK8IROFF,

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

Kuomet čia lankėsi Stilsonas, 
norėjo atgaivint LSS. 201 kuo
pą, bet nepavyko; vieliniai drau
gai taipgi nepajiegia susiorgani
zuoti. x Stebeties reikia kam da 
jie tuos pinigus čia laiko?

1644 W. Chicago Av
1836 Blue Island Av
2612
1217

1832
1818

k Ml.'Si, KAIRAS j
S i u y f n I o P o p U r o

JOSEPH C. WOLON 
lietuvis Advokatas

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

Tel. Central 6890-6391. Atdara: Utar- 
ninko, ketverga ir subatoa vakarais nuo 

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

Tel. Humboldt 97.

rus. O musų LDLD. kuopa apie 
tai nieko nenori žinoti.

Štai pavyzdys, kaip yi 
bu sekt organizacijos 
LSS. 201 kp. turėjo i 
agitacijos varymui 
dau 
kuopos 
keltą n 
neatkreipė atydos 
rendumųi tūli nariai buvo nepa
tenkinti, kilo nesutikimai ir 
kuopa pairo, žiūrėkime, kad 
taip nebūtų ir su musų LDLD.

>asek m ingo gydymo bile ligos jų 
kelią, kuriuo ji bėgioja. Aš i 

ksliškas labaratorij 
o, mikroskopiškas

WEST SIDE
1878 Milwaukee Av.
2054 Milwaukee Av.
1045 Milwaukee Ay.
1510 W. Madison St.
2830 W. Madison St.

Šiuo laiku atvyko į Touring to
nų dg. P. P. Kelmelis, veiklus 
narys 34 kuopos. Tikimės, kad 
draugas Kelmelis nenustos vei
kęs socialistų tarpe ir musų 
mieste.

Čia yra vienas lietuvis, kuris 
lando po saliunus ir šiaip na
mus snip i nedarnas, kas ką kal
ba apie karę ir paskui praneša 
valdžiai. Jis taipgi agituoja, 
kad jauni vyrai stotų arm i j on.

Kielys.

r motery ligų.
silpną nugarą, apsvaigimą 
pilve,, murmėjimą žarnose 

, pajautimą, nerviškumą, ii

rklėje, bet kuri pereina 
dančias vietas. Tai pra prie 

i nuo skaudančių vietų. Tose skau 
į plaučius ir yra priežasčia pneumo 

Jeigu tik jus turite bent vieną apsireiškimą tos ligos, jus turite pasirūpinti tuojaus pra 
Jeigu to nepaisysite, apkurtimas

Mano spęciališkiunas paliuosuoja užsikimšusias nosis, gydo 
skaudamas vietas kvėpavimo dūdelėse. Aš praleidau trisdešimts 
būdą. Aš galiu paJiuosuoti nosis be išpjovimo kaulų iš nosies 
sudėjimai, kurie yra gamtos sutverti perkošimui oro

Jeigu jus kenčiate nuo apsunkintų nosų 
arba dusulį, gerklės uždegimą, čiaudėjimą 
kytumėt į mano ofisą.

Čionai pusėtinas būrelis.lietu
vių gyvena, bęt jokio judėjimo 
tarp jų nėra. Yra kelios palai
pinės draugijos, žinoma, “šven
tos” tai apie jas ir neminėsiu. 
LSS. kuopai ir-gi nesiseka, nes 
šį miestą apleido veiklesni drau-

DR. M. HERZMAN
II Š R U S U O S

.Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
tų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

1S S1O

Čia 
džiuma 
darbštus jaunimas.

Birželio 7 d. čia turėjo įvykt 
LDLD. 70 kp. susirinkimas. 
Nežiūrint nuoširdaus Naujienų 
patarnavimo atkartotinu pagar
sinimu susirinkimo, susirinko 
vos keli draugai, kad susirinki
mo nebuvo galima atidaryti.

Grėdą jums draugai, kurie 
tvirtinate ne smegenimis pro
taudami, kad'vasaros laike ne
reikalingi panašus susirinkimai. 
Darbininkai turi amžinai pro
gresuoti ir kovoti prieš išnaudo
tojus, nes išnaudotojai su savo

Kitaip jie reiškia ligą, kuri prasideda kaipo šaltis nosyje i 
dūdeles. Liga žemesniame perėjime oro pagamina skaut 

kosulio, kuris atneša medegą, atmestą 
džiovos ir pneumonijos, kurie įeina j

MUSŲ BUDAS ATGAUNA — NEAT- 
GAUNAMAS SKOLAS VISOSE 

DALYSE AMERIKOS.
Mes išjieškome ir atgauname viso

kias skolas visose dalyse Amerikoj, 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 sfena skola ne
būtų ir kiek vargo pridėjote prie savo 
skolininko, 
kite' savo 
mes turim 
neištrūksta

OFISAS 
PATIŠKAI 
liais, Seredomis 
po pietų iki 6 vakaro.

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

Turėdami bile kokius reikalus atlikti, 
kreipkitės į musų ofisą ypatiškai ar 
laiškais ant žemiau nurodyto antrašo.
Security mercantile agency 

3231 South Halsted Street, Chicago, Ill.

ba žabangas darbininkams visur 
ir visuomet.

Apart genimos nuo išnaudo
tojų juk ir musų organizacijos 
bėgančių reikalų yra daugybė. 
LDLD. 19 kp. paduoda įnešimą, 
kad nariams butų išduodamos 
apdarytos knygos be extra mo
kesčio; LDLD. 67 kp. pataria 
mokėt $1.00 metams, kad gaut 
visas knygas apdarytomis, o 
LDLD. 77 kp. sako, kad apart 
$1.00 metams, reikia pridėt da

Birželio 20 d. TMD. 127 kp 
rengia paskaitą ir prakalbas 
Kalbėtoju bus gerb. M. Šalčius 
Cent r

Labai 
lietuviai 
girsti įdomias paskaitas apie 
lietuvius, nuo seniausių laikų 
iki dabartinių dienų —• kad kuo- 
skaitlingiausia susirinktų į pra
kalbas. čiadasietis.

A TELEPHONE YARDS 2721 A

| DR. J. J ON 8 K A I T ĮįS I
5 Medikas ir Chirurgas | 
B 3315 S. Halsted St., Chicago |l
■B CB

LMA NIUI! PINKS) (i
A kr Ii u if 1 is n t ų W » n t u

CARR BROS., WRECKING CO.
Chicago, HI.

*g-vaitai

arti Chicago Avw, 
Ik I vaka
vo phtw

A PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- X 
B menia tiesiai už “wholesale” kainas. -B 
X Mes parduosime visiems. X
| Levinthal Plumbing Supply Co., i 
T 1637 W. Division St., Chicago, 4* 
■ Corner Marshfield Ave. \ B

Kalbama lietuviškai.

MU,DA TEATRAS
VODEVILIUS IB PAVEIKSLAI

Vodeviliam Permaina: 
Paacdėlyj, Ketverge ir Subatef 

Paprastomis dienomis pirmas fibrai
I 10c» Balkonas 5c,

Inhaios vakarais ir nėdėliomls plr 
mas floras 15c, Balkonas 19e. 
HALSTED ir O-ra GATVffl.

Specialistas iš
GYDO VISAS I.IGAjrVYRŲ IK MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UžSISENftJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo iigaa pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skanamus nugaroje, kosėjintą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti, I4raktikuoja per daugelį metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių.

OFISO VALANDOS: i
I960 BLUE ISLAND AVE

8102 W. 22nd Street.

SOUTH SIDE
8032 Wentworth
8427 So. Hal*ted
4729 S. Ashland

Ar jus turite skausmą virš dešinės akies, virš kairės akies, skausmus skersai pr>šakyje galvos? Ar 
greit pagaunat šaltį, ar jus labai čiaudėjate? Ar čiaudėjate iki tol, kol apsvaigslate? Ar pirma viena, o 

Ar jys prarandate uoslę? Ar prišasta jusy no 
kutena jums gerklę, kaip buty plauka 
jys turite nenatūralius 
Ar jusy ausįs jaučiasi

rodo nona turai į stovj, 
3?’BHI *r visa* prašalina visą

fo-r; spėliojimo darbą. Jei-
/A K” jys niekuomet pir-

*'v 1 tn*au neturėjote pilno
A/J I® X-Ray ištyrimo jysy

l BP* kūno, jys neturėtumėt
/ f? praleisti to stebėtino

" ■ patyrimo, kuomet jys
< v 1 ^7 Wwa Kulitei įsigyti vien tik

“ž dalelę paprastų iš- 
laidų. Ateikite tuojau 
pirm negu šis specia- 

ir leiskit X-Ray pasaityti tikrą teisybę apie 
svarbesnio dalyko pasaulyje del jys žinot, 

jys taip ilgai nežinot. Bukit atsargus, suraskit tikrąją savo negalės 
iežastį. ir sutaupykite, galima, mėnesius bereikalingu kentėjimų, sva- 
iy komplikacijų ar dagi pačią gyvastį.

VYRAI IR MOTERS
? ir nusiminę, pasinaudokit šia didele auka, 
suteiksiu X-Kay ir daktarišką egzaminam ją 
nuo $5.00 iki $10.00 Jus nebusite priversti 

inčiam vyrui ir moterei šioje a- 
šgydyti. Aš turėjau daug me- 
kepeny, plaučių, inkstų ir pa

ilgas, katarą, akių, au-

Kurie sergate, ken 
Tiktai trumpam laikui 
už 1.00, daug expertu 
gydyties. Aš duodu kiekvienam 
pielinkėje progą žinoti ,ar jie gali but 
tų patyrimo pasekmingo gydymo pilvi 
sies kliūtis, reumatizmą, dusulį, kraujo ir 
sų, nosies ir gerklės, chroniškų ir nerviškų ligų, ypatingai pasekmin 
gas pilvo kliūtyse, taipgi privatišky vyrų i

Jeigu jys turite galvos skaudėjimą, 
prietvarą, atsiraugėjimą gazy, skausmus 
ntistojimą apetito, nuovargį, nusidėvėjimą 
palengvą nykimą, tai yra priežastis, kuri turi but žinoma.

.šis apgarsiyirnas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri 
lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jys sergate ir norite greitai pa
sveikti, atsineškite šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X- 
Ray ir daktariškos egzarninaeijos už $1.00.

Valandos: 9 ryto iki 8 DR FIELD 
vakaro. Nedaliomis: 9 740 \V. Madison gatvė 

kampas Halsted gatvė* 
Antras augštas. 
Chicago, III.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga į krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TSMYKIT MANO U2RAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės 
Valandos: i__ _  _v

NEMOKĖK MAN
Po priėmimo egza- 

minacijos, iei ji nevi- r 
sai užganėdina *jus, ne 
mokėkit man nė cento. 
Visai nėra nė skausmo 
nė pavojaus sąryšyje 
su X-Ray egzaminaci- 
i’a, ir dargi nėra rei- ■ 
;alo jums nusivilkti 1 

drabužių. Užleidžiant I 
ant uždangos šviesus * 
aiškus paveikslas, pa
lis paaukavimas užsibaigs

Žodis Apie Bendradarbystę
TELEFONO prenumeratoriai, kurie be- 

-ndradarbiauja su telefono operatorėm, 
gauna geriausias pasekmes naudodamies 
patarnavimu.

Kaip jys galite tą ■padaryti:
Kalbėkite stačiai į perdavėją.
Bukite persitikrinę, kad jus turite teisingą numerį ir 

tėmykite ar operatore atkartoja paskui jus teisingai.
Pasisakykite savo vardą, firmos vardą, arba tele

fono numerį, kuomet atsakote į klausimą.
Nesakykite “Heilo”.
Neturėkite pavaldinių, atlikite savo pasikalbėji

mus per telefoną “nesiskubindami”.

Chicago Telephone Company
Ų Bell Telephone Building

Official 100

vėliau kita šnirpšle užsikemša? Ar varva jums iš nosies 
sis?t Ar miegate atvira burna? Ar išdžiūsta jums gerklė? Ar 
Įėjo? Ar jums varva į gerklę? Ar visuomet valote gerklę? Ai 
tie garsai yra kaipo garo išbėginiai arba vandens puolimai 
Ar sukietėja vaškas jusy ausyse? Ar teka jos?

Ar jys turite ska
usmą krutinėjo? Ar 
jys turite skausmų 
krutinės kauluose? 
Ar jus jaučiate ska
udėjimą pečiuose? 
Ar jys turite nuola
tinį kosulį? Ar jys 
spjaunate tiršta pil- x 
ka inedega? Ar 
spjaudote gelsva 
materija? Ar spjau- 
dole tamsiai ruda, 
apaugusia medega?

Šie yra svarbus 
klausimai atsakyti 
jums. Viena, jie ĮdBĮBįflaB 
reiškia susikrėtiiuą 
darbe ausyse ir ger- 
klėj. Antra, jie rei- 
škia ligą, kuri pači- ĮjjMBSHfl 
na nuo nosies ir ge- 
ridės į ausy dude- 
les, ir šis atima 
jums girdėjimą, 
gerklę ir plaučių 
zasčia skaudėjimo krutinės u 
dančiose vietose randasi peri 
ni'jos ir džiovos 
šalint

Telephone Drover 9693

Dr. -A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

8peciali*ta« Moteriškų, Vyriškų, Vaiku 
ir vigų chroniškų ligų.

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedaliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST„ 

CHICAGO, ILL.

Northsidės ir apielinkės lietuviai ge 
rai žino

K. NURKAITĮ
1617 N. Robey Str., Chicago

Prie Milwaukee ir North Ave. 
Tel. Humboldt 4613.

Jus nusistebėsite, kaip greitai jus Kalite būti išgydyįi. AŠ esu specialistas 
bu daug metų patyrinu ir žinau tikrai ką jums daPyti, kad pagytumėte.
VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai

57. D O C T O R B O Y D
SPECIALISTAS

219 SOUTH DEARBORN §TRBET, CHICAGO, UJU.

AR JUS APKURTOTE
Aš išradau gydymą nuo triukšmo galvoje ir apkurtiino ir paliuosuoju ausis, ką aš skaitau labai svar 

biu. Mano išradimas nereikalauja leisti į ausis dudy, matavimus kurių pasirodė nereikalingu, skaudan 
čiu, ir vietoj išgydymo ligų, tankiai toliai nustūmė į ausis toliau.
FDANKI IK O IM n 20 nietų ant State Gatvės- 120 So- StateSt., Chicago, III
ii aaHNBuImI PI i kily Ivlnlla Priėmimo valandos: 9 ryto iki 7 vai. vakare. Nedeliomis
Specialįstas ausy, akių, nosies ir gerklės nuo 10 iki 12.

Vyriškų Drapanų Barpnai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
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, nedčliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted St., Chicago, III.
. ................♦■■■i 'f....... ..... . .............

is turite žinoti didumą ir bu 
negydau vieny simptomų, ai 

vartoju moksliškas laDaratorijos metodas, tokias kaip bandymą krau 
jo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir.šlapu 
mo, ir tokiu būdu surandu tikrą priežastį jysy negales.

wissig"
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Akis egzaminuoja dykai | 
Gyvenimas yra | 

kuopei Ji 
Pranyksta regėji- į 
tnas*w ^es vai’t°jam pa“ 1 

jbfjf« jjįfl niometer. Ypati- 
nga doma atkrei- I 

« “ p'iama į vaikus.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va- | 
karo; nedaliomis nuo 10 iki 11 I 
dieną. g
4649 S. Ashland Ave. I 

kampas > >L f
H-eSh-l e****!®** '* 1 -HOl * «

| Mf. A. R. Hhiineiiilial
■ • Ž-t -f. L

i svar- 
rcikalai: 

pic $50.00 
turėjo ir 

narių, bet kuomet kitos 
i rišo klausinių apie pa- 
nokeslį 201 kp. draugai 

Gi po refe-

Jus Galima Išgydytie 
Jeigu Jys Sergate Ateikite pas Mane 

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos 
X-RAY EXAMINACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
CqlSJI—■■■ ■ —but tikrai išgydytu,
A. A- y fc Aš jums pasakysiu, be spelioji-
/ A-A I j F mų, kokia yra jūsų tikra liga,

vartoju tiktai vėliausias mo- 
ksliškas metodas fr įrengimus, 

M Aš turiu mano paties vaistų de
ri partamentų ir laboratorijų,
Įl vkgIW I Aš vartoju tiktai tikrų Neo-Sal-
U ' M varsen, 914 ir 606.

ji \ Aš iŠgydau, kuomet kiti atsisa-

PAKLAUSKITE KITŲ
teisingai K.

... Nurkaitis pardu-
°da Elgin laik-

L' gk rudelius ir kitus 
EĮjl.auksinius išdir- 

kinius?
f"Av užganėdinti 

auksoriaus bei 
’ 1a ik rodininko

darbais?
' : Ar užganėdinti

kuriems pririnko

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

pavienius, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stocky ardų 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma į 5 
minutes. >

Paskola ant rakandų 
landas.

• Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimų, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile.kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jys turite arba ką 
jys uždedate, mes norim darodyt 
jums kad mūsų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus tu
rite veikli su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musy už
manymu patirti, kad mes patvir
tiname musu pranešimus.

«M. L0M 
®om«?

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

Telephone Drover 2116.

On Ramsar
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U kiniai uĮdykij Atmink kad m«s« ko<- 
B iiHin, m v a ra n tuo ja m akiniu* kr kk»nk.l»- 

mam irerai prirrukam
Kkapartas Optika*, 

aUtų. ataikit pa* man* Al buvau ap~ 
patarimu* DYKA'

CHICAGO, XLU

žaizdas, reuniutizriną, galvos skausmus

uins gali padaryti 
a ta rimas dykai.

nuo 10 cyto iki 8 vai. vakare. Nedalioms iki 12 dienų
L' kampas 19-tos gat., viršuj Bankas. Tel. Canal 3263

Prirenka visiems tinkamu* akiniu*, 
nuoja ir patarimus duoda dykai. 
78IS 88 Milwaukee Ave 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto 
rul. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 

Tel. Haymarket 2434.
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Utaminkas, Birž.

CHICAGOS ŽINIOS
vyras pavaręs . giminaitį, kuris 
pradėjęs perdaug domos kreip
ti į jo pačių. Atthena užreiškė, 
jogui negalinti pakęsti savo vy
ro. Jis esąs perdaug žiaurus.

— 10900 Michigan avė. — Visi 
nariai privalo dalyvauti laiku.

K. Valys, org.

R AN I) AI

Socialistų presos piknikas.
Virš 50,000 žmonių dalyvavo 

socialistų presos piknike Biver
view Parke. Tarp jų buvo ne
mažai slaptosios policijos ir de-

tuo, kad ten bus išrišta kas ga
lų gale valdys Chicagos mokyk
las — Loebas ar majoras.

Ahl A. A. McCormick, ren-

May Gibbin, 3759 Wentworth 
ave., Negras at

ria ine buvo rąžančius.

Chicagos Draugijų Sąjungos 
delegatų susirinkimas įvyks šia
ndie, 8 v.v., Meldažio svet, 2242 
W. 23 PI. Valdybos nepriklau
sančių Sąjungai draugijų taipgi 
kviečiamos susirinkimam

Sąjungos Valdyba.

ATIDUODAMA BENDON 512 W. 
28-ta gal., arti Wallace sir., 4 kam
barių šviesus, švarus, naujos mados 
fialas.. Rendos $8.
512 W. 28 str., Chicago, III.

, ATIDUODAMA ran don kambarys sų 
valgiu arba be valgio. Prie karų li
nijos telefonas, maudyne.
3538 So, Wallace St., Chicago. 

Phone Drover 8812.

... giasi padaryti majorui siurpri- tektyvų prižiurmėjimui tvarkos. |'
Žmonės rinkosi nepaprastai 

ramiai: jokios betvarkės neįvy
ko. Didžiuma dalyvaujančiųjų 
turėjo raudonus ženklus.

Kalbama buvo įvairiose kal
bose, kaip tai: anglų, švedų, žy
dų, rusų, hungarų, lenkų, latvių 
ir lietuvių, 
chorai.

Angliškai
Kennedy,
Seymour St

zų. Jis stengsis prirodyti, kad 
majoro rekomenduotieji kandi-

Myli katę ar šuniuką...
šiomis dienomis poni Dudley,

Dainavo

W. E Rodriguez,

Tarp
Rodriguez štai kų pasakė:

“Dabartiniu laiku galima pa
remti tik sekamos rųšies kons-

kita ko alderjnanas

ryti visus tuos, kurie turi 
$100,000,000; į antras tuos, ku
rie turi $50,000,000; į trečias 
tuos, kurie turi $10,000,000, o

sus statyti į

Darbininkai nenorejo jos. 
da kongresas balsavo už

biaurus dalvka

no paeiti 
ki'inanas Kennedy.

buvau išgelbėtas nuo to nesma
gumo gal lik todėl, kad turėjau 
savo kalbų parašęs ant popie- 
ros.

Piknikas davė apie $15,000

Bahai išgelbėsią pasaulį.

pasekėjų nedėlioj laikė Audito
rium salėj konvenciją.

Jų apkalbėjimo svarbiausia 
tema buvo - biblijos pranaša
vimų pildiymos.

žmogus, kuris išgelbės
Jis suvieuysiųs visas 

Dabar kaip tik laikas

įmonės kalba apie pasau-

liau kalbėtojas. “Bet kokiu

gyvenimai!? Į tų klausimų 
atsako hahu judėjimas Ame
rikoj ir Europoj. Tatai išris 
visus iki šiol neišrišamus 
klausimus — politinius, reli
ginius ir kilus.”

Pavogta 40 automobilių 
j 48 valandas.

automobilių. Tiek d 
kuomet nebuvo pu 
mušta visi rekordai.

Lių nepasisekė surasti.
“Patįs automobilių savininkai 

yra kalti”, — sako policija. — 
“Jie kartais palieka neapsaugo
tais savo automobilius ištisas 
valandas. Jie nueina į holėlius 
ar kur kitur, — o tuo tarpu va
giai sėda į jų automobilius.”

Prasidėjo. k
Vakar prasidėjo miesto tųry-

sineše už $1,500 visokių brangių 
(’įniktu ir... Honey Boy. Tai šu-

dis vagis išsinešė šuniukų, poni

Matote skundėsi su aša- 
nelaimingoji, —

.Jis buvo

ro.

sūnų. Jisc

i molina.

nenoreciau

, o

aus-
per-

o

ta”,—sako poni iš Anglijos.

- Grant ho te
pi apie Chi-

Majoras
Kaip ne-

šventadieniais visas publiškas 
vietas. Jūsų aldermanai taipgi
atsiduoda buržuaziniu raugu. 
Ištikrųjų tai didžiausias absur
das tokiems neišmanėliams ra
šyti įstatus tokiam milžiniškam 
miestui, kaip Chicaga.”

Keturios moters baigė

lomai baigusiems Chicago Law 
School. Iš viso užbaigė 28 stu
dentai. Tarp jų yra ir keturios 
merginos.

8 “slackeriai” įmesti 
kalėjimam

Subatos vakarų liko areštuoti 
20 vyrų. 8 iš jų tarpo papuolė
į kalėjimų. Kiti užsiregistravo 
ir liko paliuosuoti su ta išlyga, 
kad pribus teisman paskirtu lai
ku. ♦ • • •Policija rengiasi daryti oblavų 
ant “slackerių” po dirbtuves.

Harry Weinberger, 
amžiaus nusišovė. 
— bloga sveikata.

26 metų 
Priežastis

Ųrederick Norton, a 
damas automatiškų į 
priepuolamai nusišovė.

Atthena Zaharakis, 3936 
Madison, sunkiai susižeidė, 
puldama nuo trečių lubų.

w. 
nu
jos

Bernard Cottank, 603 N. Ci
cero ave., nusinuodijo iš gailes
čio del paėmimo perskyrų su 
pačia.

Nauja policijos stotis bus ati
daryta; vieta — 3249 S. Robcy. 
Stoties vardus — Marquette.

Roseland, Ill. — LDLD. 79tos 
kp. susirinkimas įvyks utarni- 
nke, birž. 19 d., 7:30 v. v. Aušros 
Mokykloje, 1090(LMichigan avė.

Draugai, atsilankykite, nes 
yra daug reikalų/

A, Grebelis, rast.

PARDAVIMUI

PARDUODU duonkepyklą, arba 
atiduodu rankon sankrovą, gera bi
le kokiam bizniui.
1721—23 S. Union ave., Chicago,

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 parankamo tokių depozitorių-šio 
Banko taupomasis skyrius bus laikomas at
daras Panedėlio vakarais iki 8 vai..

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

Turgaus Žinios ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

CHICAGO, Birž. 18, 1917 
žemiau paduodamos produktams 

kainos dera lik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkčs moka brangiau:

Valgomieji produktai.
Sviestas, Creamery, extra .. 36% 

Prastesnis, sulig rųšies .. 32—35%
Oleomargarinas, geriausias 27—28 

Pigiausias .................. 21—22
Kiaušiniai, geriausi, tuz. 32%—33% 

Prastesni, sulig rųšies .... 27—30
Suris, Amer., sulig rųšies .. 23—25

PRANEŠIMAS

————•—■—----------- ;---------- i........ ...

PARSll)UODA bučernes ir groser- 
nės rakandai (fixtures) už pigią ka
ina. Atsišaukite šiuo adresu:
3239 Halsted St., Chicago
- ! ■■■m. .        įim ;m—j—RįM—l

PARDUODU už $200 gerai apmo
kamą duonkepyklą, kasdien įplau
kia $30. Rendos $30. Turi but pa
rduota pirm birželio 30 dienos. Lie
tuvių apgyventa apielinkė. Priežas
tis pardavimo — apleidžiu miestą. 
552 W. 37 st., Chicago, Ill.

State Bank of Chicago
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

Paukščiai Gyvi 
. 18

30—34
Mušti

22

18

Veršiena, sul
Prasčiausia

Jautiena

15—16
12—15

svarumu .. 16—19 
.................. 12—12%
STo. 1 No. 2 No. 3

Bulvės, jaunosios
Daržovės: —

Agurkai gurbas

a

.15%

75

. 75—1.00 
. .75—.90 

.75—2.00 
1.25—2.00

6.00—8.00
3.50—4.00

evortos 3.00—4.00 
geriausi .. 15.60.Miltai, kvietiniai,

Prastesni, sulig rųšia 10.00—15.00
Ruginiai, bailieji .....................13.10

tamsieji .............................  11.75
Cukrus, sulig rųšies, 100 svarų, 

nuo
Javai 

Kviečiai, 2.57; komai, I

Motiejukų, 
16.50—18.50; 
—17.00.

7.65—8.60

ivižos, 69

šienas 
16.50—21.00; • dobilų, 

paprastos rųšies, 10.00

Gyvulių rinka
galvijų 21,200; veršių 1,800; kiaulių 
38,000; avių 13,000. Paduodamos kai
nos:
Galvijai: jaučiai, sulig gerumu nuo 

9.70—13>5 J karvės 9.00—10.50; 
veršiai^T25—11.25.

Kiaulės sulig svarumu, nuo 15.30—

Avįs nuo 9.25—12.50;
18.00

Pranešimai
PASARGA.—Draugiją pranešimus 
kelbiame be užmokesties. Praneši
oti betgi turi but priduodami iš va
karo, laiškeliu arba telefonu. Pri- 
htoti tą pačią dieną, kada spausdi- 
lamas dienraštis, nebegali but įdėti. 
-“Naujieną” adm.)

NAUJIENŲ B-VĖS DIREKTO- 
. RIŲ POSĖDIS

Naujienų Bendrovės direkci-

redoj, birželio 20 d., Naujienų

vakaro. Visi delegatai būtinai 
privalo atvykti posėdin laiku.

Dienos tvarka bus paskelbta 
ant vietos.

P. čereška,
N-nų Bvės sekret.

Racine, Wis. — LSS. 124 kp. 
susirinkimas įvyks seredoje, bir
želio 20 d., 7 vai. vakare, Soci
alistų svet., 500 Monument sq.

Malonėkite visi draugai atsi-

kalų apsvarstymui.
sekret.

Roseland, Ill. — LSS. 137 kp. 
extra susirinkimas įvyks birž. 
20 d. 8 v.v., Aušros mokykloje

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1749 So. Halated St., Chicago, III.
Kampas 18-tos gatv.

Pranešu visiems savo pažįsta
miems ir draugams, kad aš atkelia
vau į Chicago sveikas ir linksmas ir 
noriu matytis su visais savo pažįsta
mais. Malonėkite atsišaukti šiuo ad
resu :

Nikodimas Petraitis, 
4310 So. Maple str., (J)icago

............. ........... ...................   W ■■»■■■.. ... .........niijl

PARDUODU buČernę. Geriausia 
vieta-mažojoj pietų pusėj. Apgyven
ta viela lietuviais ir lenkais.

LOUIS KACER
500 W. 32nd St., Chicago, Ill.

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

Anthony Pushinskas, 
Gen. Del., Chicago,

PARDUODU devynių kambarių 
murinę rezidenciją, akmeninis prie
kis. Pečiu šildomas. Lotas 53%x 
122%. Nebrangiai už grynus pini
gus. J. RITCHIE,

Phone Pullman 1639.

III.

į>mi ifa—m—i> 111*1 ..ti— I Uh. ......................... t.............. ...

Pajieškau savo švogerio Konstan
tino Ripskio; pirmiau gyveno May
wood, 111., (lahar nežinau kur jis. 
J’aipgi pajieškau savo dviejų pažįs
tamų — Stanislovo .laso ir Jono Zo- 
igo, abu Kauno guh., Šiaulių pav. 
Lietuvoje gyveno apie Žagarės mies
telį. Malonėkite atsišaukti, nes tu-

KAS TURITE parduoti “Cach Re
gister” tinkamą saliunui, nuo 5c iki 
$5.00 ir augščiau, malonėkite atsi
šaukti laišku ar ypatiškai.

GEO M. CHERNAUCKAS 
1900 So. Union Ave. Chicago

RAKANDAI

William Danio,

pav., Pažeriu gmino, Bebrininkų kal
ino; keli mėnesiai atgal gyveno 
1411 So. 49th St., Cicero. III, girdė
jau apsivedė su Padolckiu. Turiu

no Miko, ji pati ar Kas ją žino ma
lones pranešt šiuo adresu:

Stanely Mcrcovich,
P O Box 463, Herrin, Ill.

PAJIEŠKAU darbo prie siuvimo 
moteriškų drapanų, dienomis ar va
karais. Paprastą darbą moku siūti 
gerai. Su mokesčiu susitaikysime 
padirbus.

K. Waishnis,
3433 S. Lowe ave.' Chicago, Ill.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS barberis subatos 
vakarais ir nedėliojo iki 12 valandai. 
Plačiau pasitarti kreipkitės prie

Chicago, 111.

REIKALAUJAME DARBININKŲ 
DIRBTI VIDAUS PUSĖJ IR LAUKE 
PO VISA 
DARBAS.
ALLS IR ATEIKITE PRISIRENGĖ 
DARBAN.

THE BARRETT CO.,
2900 SO. SACRAMENTCLAVE. .. 

CHICAGO.

DIRBTUVE. PASTOVUS
ATSINEŠKITE OVER-

REIKALAUJAME indų plovėjų.
Restoranas, 1356 S. Halsted str. Chi
cago, dll.

REIKALAUJAME patyrusių mote
rų sutaisymui maišų. Atsišaukite 
tu o j aus.

2740 Wl 12-ta gatvė Chicago, Ill.

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

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

AUG-
DIR-

REIKALINGAS antros rankos ko
pėjas. Geram vyrui darbas ant vi
sados ir mokestis gera. Atsišaukite 
t u Pjaus. .

Warnis Bros. Armais & Co. 
2910 W. 40 St., Chicago

Tel. McKinley 3791.

REIKALAUJAME merginų prie ka
vos, prieskonių ir ekstraktų skyrių.

vai. po pietų. $7 1 savaite pradžiai. 
ARBUCKLE BROS.

365 E Illinois St. Section L. Pugh 
Terminal Warehouse.

10 patyrusių vežėjų dirbti į scrap 
iron 'vardą. Atsišaukite į
1717 N. Western Ave. Chicago.

TURIU paaukauti seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra
dinės lovos, paveikiai. Brankos 

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

Vartoti vos 30 dienu.
3019 Jackson Blvd;, arti Kedrlft Av& 

Chicago. III.

Iš priežasties į kariuomenę išėji
mo parduodu rakandus labai pigiai, 
vos mėnesį 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 ^kuros 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 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota 
9 savaites. Parsiduos taipgi 
ną. Atsišaukite tuojaus. G] T_• A — - 4/iorY <?< _ TZ_ 1 _ _ A
ros gtv., Chicago, III.

vos 
po vie- 

yvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22-

NAMAI-ŽEMĖ

PARDUODU NAMELI ir 5 LOTUS

labai pigiai. Atsišaukite šiuo adr.:

5136 S. Kildare Ave., Chicago Ill.

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

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

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

P ARMOS, FARMOS!
ATYlkl TŲ LIETUVIŲ, KURIE

NORI PIRKTIES FARMAS.
ŠCOTVILLES APIELINKĖJ

laikau restorantą ir kambarius 
pernakvojimo; parenku vielą 

su 
nes pas mane ap-

Aš 
del 
apsistojimui ir ir susipažinimui 
farmų gyvenimu 
sistoja labai daug farmerių. Taip
gi aš ir žinau daug farmų ant par
davimo, didelių ir mažų, ant leng
vų išmokėjimų ir su mažu jmokčji- 
mu galima nusipirkti farmą. Todėl 
norintiems pirkti, aš galiu prirodyti 
visokio didumo farmą.

Kurie norite plačiau susižinoti a- 
piė farmas Scottvilles apielinkėje, 
kreipkitės ypatiškai ar laišku že
miau nurodytu adresu.

JOHN SHURM 
Restaurant and Bakery 

SCOTTVILLE, MICH.

PARDUODU 3 fla’cų 'namą, 8 kam
bariai, 30 pėdų lotas. Garu šildomas 
ir karštas vanduo, 2134 Cleveland 
Avenue.

J. Retterer 
161 W. Lake st.

Aš padarau sergančius vyrus sveikais ir silpnus vyrus tvirtais
Aš Dariau Tą Per 20 Metą ir Ma- . e t
no Ilgas Patyrimas Išmokino Ma- Greitai ir Pastoviai

AS noriu tos progos pasi
kalbėt su kiekvienu žmogum, 
kenčiančiu nuo bile kokios 
ligos arba silpnumo, ir man 
bus malonu pasakyti jam, b® 
mokesčio, kokia jo yra kliū
tis, kiek laiko reikės iki jj 
padarysime seiku ir tvirtu, 
ir mažiausias išlaidas, už 
kurias aš galiu del jo atlikt. 
Aš gydau tiktai vyrus ir 
mano SPECIALIAI NAU
JOS METODOS išgydo, kuo
met kitos negelbsti.

AŠ gydau pat-ekmingal Jr 
kuotrumpiauBiu laiku, visa* 
privatines ligas, k. a. UŽnuo 
di j imą kraujo, Stricture, Pn- 
liavimą, Nutekėjimu, Žudy
mą, Nutekėjimą, Žudymu 
jieRŲ, Raudonąją gyslą, Sil
pną pūslę, Inkstų ligas ir tt. 
Aš vartoju Tikrą Importuo
tą I’rof. Ehrlicho 606-914 ir 
visas vėliausias Vaccines, 
Serums, Bacterins ir tt., ku
rios suteikia tikras ir nuo
latines pasekmes be atitrau- — 
kimo jus nuo darbo.

Jei nesate tas žmogų* ko
kiu turėtut but. pasitarkite 
su manim tuoj, be mokes
čio ,ir stokite ant kelio Sve
ikatos, Stiprumo ir Laimi*.

PATARIMAS DYKAI, UŽKVIEČIU ATSILANKYTI.
[T f1 TP Q Q Slate Street, Chicago, Illinois.
U Iv 11 tu □ Priešais Siegel Cooper and Company 
Offiso Valandos: Dienomis 9 iki 8. Nedėliomis 10 iki 2.

EIKITE TUOJAUS PAS

BAKTARA ROSS
CHICAGOS SPECIALISTAS 

Insteigta 25 metai
Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chronišku ligų, nervų 

ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūsles, šlapinimosi, pri\\»4iškų ligų ir 
visų ligų ir silpnumų.

Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page
rintas 606 ir jo gydymo sistema bus priežasčia jūsų greito pasvei
kimo., Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite į Daktaro Ross’o 
priežiūrą.

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
sugražinti 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- 
dėlio, Seredos, Petnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

PASKOLOS-MORGEČIAI
NORIU pasiskolinti $800 ant pir

mo morgičio. Geras* užtikrinimas. 
Mokėsiu nuošimti ir gerą komiše- 
ną. Geistina nuo pašalinės ypatos. 
Atsišaukite laišku į

“Naujieną” ofisą No.' 123.

DR. A. I. EPŠTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moterišką, vyrišką, Ir valką ligy.
Ofisas ir Gyvenimas:

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

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—-3 
po pietų ir vakarais.

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 jųsų parankumo. UŽ 
$10 išmokiname jus siut visokius 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

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

3149 S. Morgan St. kerte 32 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687.

VYRAI mane W I llfll dysiu

Y•'■■ -• .

p...::

Telephone Yards 5032

Per 30 
metų ši
mtai Iš
gydytą 

yra ma-
no re-
putaci-

PROF. DOCTOR COATK8
Beturčiai taipgi ateina paa man* 11 

visų krantų, dėlto kad jie patyrė, jog 
aft esmi expertrf* special istais Ji* 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aft galiu tų atlikti. Nogaiftuok ir žiū
rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru
mas nyksta, kuomet jus turite ją savo 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pa* 
mane | laiką. Afi gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliftkai, ir 
sugrąžinsiu jus j sveikatų | truropiau- 
si laiką, ir už mažiausią mokesti 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyru* tiktai, ir
gydau juos greitai, saugiai ir vislikai, 
vėliausiomis metodomis ir už pigiau»i« 
mokestį del sumanaus patarnavimo ir 
pasekmingo gydymo.
PASIK ALilfiJIM AS IR PATARIMAS 

DYKAI

PROF. DR. COATES
430 So. State St., 2-ras augštas, 

Prieš Siegel Cooper and Co.

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

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

Vh’phone Humboldt 1279.

M . S A H U D M. D.
Benui) Riiha* Gydytoja* ir ChimrfM

Specialistas Moteriškų, Vyrttku
Vaikiškų, taipgi Chronilkų LicW> 

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 iiryto;. 
Kampa* North Ave., Kambary* M*

J :30 iki 8 ir 7 :80 iki 0 vakare.

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 2359 S. Leavitt SL

Canal 3877

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
K a* toji skaudamas arba silpnas aki*, u 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mu* a

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

9 n to iki 1 po piaC.

Ji




