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S. Valstijų kariuomene Francijoje
Rusijos darbininkai prie 

dingi atskirai taikai
Panaikinę privatinę nuosavybę

SUV. VALSTIJŲ KA
RIUOMENĖ FRANCIJON.

Pasitikta su dideliu entuzi
azmu; valdžia atsisako 
skelbti kelionės smulkme
nas ir nukeliavusios ka
riuomenės skaičių.

FRANCUOS PRIEPLA
UKA, birž. 28. — Pagalios 
— Suvienytųjų Valstijų ka
riuomenė jau Francijoje. Ga
uta iš tūlos Francuzų prie
plaukos žinia sako, kad pir- 

;ės kariuomenės būriai va 
'kar tapo ten priimti nepap 
rastu iškilmingumu. Visas 
miestas buvęs papuoštas fra 

vomis ir nessukaitoma mi
nia žmonių — studentų, jū
reivių ir civilių gyventojų— 
sveikinus apleidžiančią lai
vus kariuomenę.

Atvykusioj! kariuomenė 
nuvežta į specialiai priren
gtus lagerius, esančius neto- 

sianti pasiųsta kur nors ne 
toli karės fronto, kur, tinka 
mai prisirengus ir sulaukti:- 

kovon prieš vokiečius.
Laukiama, kad šiandie į 

lagerius atvyks ir vyriausias 
Suv. Valstijų kariuomenės 
vadas Francijoje, gen. Per- 

landa kaip viešisi vakarinia
me fronte. Atsiųstieji ka
reiviai esą parinktiniai, jų 
upas labai pakilęs delei tokio 
iškilmingo pasitikimo, ir ga- 

pranešimai.

sako duoti smulkesnių paaiš
kinimų apie išsodinimą pir
mųjų šios šalies kariuome
nės burių. Tatai esą daro
ma tuo tikslu, kad užtikri
nus saugumą sekamiems bū
riams, kurie ten bus ar jau 
yra siunčiami. Sakoma tik 
tiek, jogei tai esą reguliarė 
kariuomenė, ne milicija.

Pasekmingas atvykimas S. 
Valstijų kariuomenės Fran
ci jon skaitomas stipriu smū
giu Vokietijai, beje, jos sub- 
marinų kampanijai. Atvy
kusieji transportai, sako, ne
pasitikę nei vienos vokiečių 
submarines, ar bent jos bi
jojo pajnrodyti šios šalies 
kariškiems laivams, lydėju- 
siems tuos transportus.

Beje, dalis šios šalies ka
riuomenės atvykusi mena- 
mojon prieplaukon jau už
vakar vakare, tik jos pasiro
dymas buvęs taip staigus, 
kad nespėta iškelti pridera
mų jai ovacijų. -

RUSIJOS DARBININKAI 
PRIEŠINGI ATSKIRAI 

TAIKAI.

Taika turi įvykti kuogrei- 
čiausia, bet tik visuotina 
—sako darbininkų kong
resas.

PETROGRADAS, birž. 
28. — Rusijos Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tarybų 
kongresas didele balsų did
žiuma priėmė rezoliuciją, 
griežtai atmetančią separa- 
tinę-atskirą taiką tarpe Ru
sijos ir Vokietijos. Kartu su 
tuo rezoliucijoje betgi pa
brėžiama, būtent, kad sieki- 
m a s prie kuo g r e i- 
čiausios ir visuotinos ta
ikos yra vienas svarbiausių 
Rusų revoliucinės demokra
tijos siekinių. *

Dabartinė karė, sako re
zoliucija, tai pasekmė nepa
sotinamo visų šalių imperia
listų godumo, sukelto val
dančiųjų klesų, siekiančio 
prie užgrobimo svetimų rin
kų, prie ekonominio ir poli
tinio pavergimo mažųjų ta
utelių. Jinai neišvengiamai 
veda kariaujančias šalis 
prie galutino išsėmimo jų 
spėkų, vadinasi skurdo. Ir 

lėje betvarkėje, stato pavo- 

pripažįsta, pirma, kad sumu
šimas kurios nors kariauja
nčiųjų valstybių sąjungos

;tų dirvą sekamoms 
, kurios savu keliu

ir susinaikinimo; antra, kad 
separatinė taika žymiai su

mos pergalės ant antros ir 

resas todėl juogriežčiausia 
atmeta visokį pasiryžimą, 

kos.

KĖSINASI ANT PRIVATI
NES NUOSAVYBES.

Po karės Vokietijoje turės 
būti panaikinta privatinė 
nuosavybė — sako Wuer- 
tembergo finansų ministe- 
ris.

KOPENHAGEN, birž. 28
— Pereitą panedėlį Wuer- 
tembergo finansų ministe-.
ris, Dr. Pistorius, laikė ilgą įtraukęs iš kišeniaus^prirašy, 
kalbą Wuertembergo land- popierą ir veik žodis žp-

tago posėdyj Stuttgarte. 
Tarp kita jis užreiškė, kad 

■po dabartinės karės Vokie
tijos ūkis turėsiąs būti su
tvarkytas taip, kad vyriau
siuoju jo šeimyninku butų r 

i valstybė. Kitaip esą nebus 
įgalima padengti padarytų 
a M

Tatai reiškia, kad po karės 
Vokietijos valdžia konfis- 
kuos-atims privatines nuo
savybes ir perves jas bend- 
ron valstybės nuosavybėn.

NAUJAS SKANDALAS 
ANGLIJOS ATSTOVŲ 

BUTE.

Anglų kariuomenės vadai 
niekus daro iš sužeistųjų 
“tėvynės gynėjų” — ka
reivių.

LONDONAS, birž. 28. — 
Jr vėl naujas skandalas An
glijos atstovų bute. Mat iš- 
.ėjo aikštėn, kad anglų ka
riuomenės vadai tiesiog ne
žmoniškai elgiasi su sužeis
taisiais kareiviais. Pavyz
džiui po mūšio ties Ctesipho- 
na, Mesopotamijoj, sužeistie
ji anglų kareiviai be pasi
gailėjimo buvę sudrėbta į 
barkas — drauge su rytinės 
Indijos kareiviais — be pri? 
deramos mediciniškos pagel
ios ir apsaugos nuo lietaus 
bei šalčio. Daugelis jų buvo 
sulaužytomis kojomis ir ra- 
mkomis. Taip jie laukę “sa
vo eilios” — iki bus nuvežti 

i ligoninėn.
' Atstovų bute vakar taigi 
Ir bombarduota karės tary
bos narys, Andrew Bonar 
Law. Reikalauta, kad val
džia išduotų pilną atskaitą 
iir neslėptų prasižengėlių va
ldininkų — kariuomenės va- 

fdų. Ponas Law betgi to ne
padarė. Jis tik trumpai 
“paaiškino”, kad prasižen
gėliai atsiimsiu prideramą 
bausmę. Ir viskas.

kų, pav., Indijos general-gu-

LENINAS VOKIEČIŲ 
TARNYSTĖJE?

Turįs susinėsimų su vokiečių 
valdžia.

WASHINGTON, birž. 28.

nia sako, kad žinomasai Ru
sų didžiumiečių (“bolševi
kų”) vadas Leninas, esąs tie
sioginėje vokiečių valdžios 
tarnystėje. Tatai patvirti
nąs sekamas faktas. Šiomis 
dienomis Leninas laikęs il- 

reivių Atstovų Tarybų kon
grese. Savo kalboje jis sto
jęs už visuotiną ir patvarią 
taiką — be aneksijų ir kon
tribucijos. Tuoj po to, kai 
Leninas užbaigęs savo pra
kalbą, atsistojęs tūlas M. 
Vierenskij ir užreiškęs, jo- 
gei jis galįs pakartoti Leni
no kalbą, čia pat jis išsi- 

din perskaitęs tąi, ką Leni
nas kalbėjęs. Pb to Vieren- 
skis atidengęs paslaptį: jis 
užreiškęs, kad t^i yra peri
mta bevielė telegrama, ku- 
ią buk siuntęs Leninui Ba

varijos karalius! Leopoldas.
Išvada iš to sekama: Le-• J

ninas savo kalbai turinį ė- 
męs iš gautoji nuo vokiečių 
.valdžios teleg^nos, tariant 
pakartojęs ją. į

Šitas Vierensjdo atidengi
mas labai sujudinęs darbini
nkų kongresą. J

ATŠAUKIA Iš ARMIJŲ 
MOKYTOJUS.

J
Rusų valdžia pąliuosuotjan- 

tit nuo karinės tarnystės 
augštesniųjų ir liaudies 
mokyklų mokytojus.

PETROGRADAS, birž. 28 
— Rusu karės ministeris Ke- 
renskis, prašomas apšvietos 
ministerio, pagalios sutiko 
nešaukti kariuomenėn mo
kytojų iš augštesniųjų ir 
liaudies mokyklų. Bet ka
dangi jų ir taip jau yra ma
ža, tai karės ministeris pasi
žadėjo paliuosuoti iš kariuo
menės visus mokytojus, iš
skiriant tuos, kurie randasi 
pirmosiose mliSfo linijose.

UŽDRAUS SVAIGINAN
ČIŲ GĖRIMŲ IŠDIRBIMĄ.

WASHINGTON, birž. 28.
— Telegramos iš Washing- 
to sako, kad valdžia rengia
si visiškai uždrausti' — lai
ke dabartinės karės — išdir
bti visokius svaiginančius 
gėrimus, išskiriant vyną.

Kaikurie betgi prirodinė
ja, kad toks žingsnis suteik
tų valdžiai daugiau blogo 
nei gero. Viena, valdžia ne
tektų gerokos sumos t.v. ne
tiesioginių mokesčių, antra
— pravedimas to įstatymo 
jai brangiai atsieitų. Spė
jama, kad valdžia vis tik ba
ndysianti pravesti savo su
manymą, nežiūrint kiek ta
tai jai kainuotų.

PILNA TIKĖJIMO
♦ L1UOSYBĖ RUSIJOJ.

PETROGRADAS, birž. 28 
— Vidurinių reikalų minis
terija pasiūlė laikinajai val
džiai priimti įstatymų su
manymą, paskelbiantį pilną 
tikėjimo liuosybę Rusijos pi
liečiams. Sulig vidurinių 
reikalų ministerijos pasiūly
mu, bile’vienas pilietis galės 
atsisakyti nuo senojo tikėji
mo ir išpažinti kitą jam tin
kamą tikėjimą be jokios ken
kimo iš valdžios pusės. Val
džios leidimo taipgi nerei-

ORAS
Chicagoje ir apielinkėje — 

Oras nepastovus, veikiausia 
■lis; truputi šilčiau., J

RUSIJA REIKALINGA 
20,000 ORLAIVIŲ.

Juos turėtų suteikti jai Suv. 
Valstijos.

NEW YORK, birž. 28. — 
Amerikos orlaivininkų kliu- 
bo — Aero Club — prezide
ntas, Al. R. Hawley ragina 
šios šalies valdžią aprūpinti 
Rusų armiją orlaiviai. Haw- 
ley’o nuomone, Suv. Valsti
jos turėtų parūpinti Rusijai 
mažiausia 20,000 orlaivių, 
kad davus jos armijai pro
gos pilnai išplėtoti savo ka
rines spėkas. Hawley tivrti- 
na, kad iki šiol Rusija karia
vusi aklai: jos artilerija ne
turėjusi reikiamų nurodymų 
apie priešo artilerijos pozici
jas bei jo armijos judėjimus. 
Todėl ji ir pralaimėjo dau
gelį svarbių mūšių. Rusijai 
armijos ir ginklų esą užtek
tinai. Reikia tai armijai tik 
tinkamo nurodymo. Suv.

lėtų pasitarnauti Rusijos ir 
savo reikalui — suteikiant 
jai užtektinai orlaivių ir or- 
laivininkų.

PASKANDINO 28 ANGLŲ 
LAIVUS.

LONDONAS, birž. 28. — 
.Oficialia pranešama, kad bė
giu pereitos savaitės vokie
čių submarines paskandinę 
28 angių pirklybinius laivus 
— 21 virš 1,600 tonų įtalpos, 
7 žemiau 1,600 tonų.

Viso nuo vidurio balandžio 
mėnesio vokiečiu submari- 
nos paskandino 381 Anglijos 
pirklybinį laivą, jų tarpe 240 
virš 1,600 tonu italuos.

PASKANDINO SUV.
VALSTIJŲ LAIVĄ.

Įgula išgelbėta. SPOKANE,

LONDONAS, birž. 28. — 
Oficialiai pranešama, kad 
pereita panedėlį vokiečių su- 
bmarina paskandinusi dar 
viena Suv. Valstijų pirklybi- 

įtalpos. Paskandinta jis ke-

PANAIKINO KARĖS 
TEISMĄ.

PETROGRADAS, birž. 28 
— Laikinosios valdžios įsa
kymu panaikinta dar viena 
iki šiol tvėrusi senosios val
džios liekana — karės teis
mai. Vietoj karės teismų, 
ypatingai svarbiuose reika
luose, prasižengėliai galės 
būti tardomi tam tikro mi- 
litarinių reikalų teismo.

PETROGRADAS, birž. 28 
— Laikinoji valdžia rengia
si išleisti naują patvarkymą, 
užtikrinantį pilną mokinimo 
laisvę Rusijoje. Iki šiol Ru
sijoje nebuvo galima steigti 
mokyklas ir priv. (pav. ka
imuose) mokytojauti be val
džios leidimo. Tas senas ir 
netikęs įstatymas dabar bu
siąs panaikintas.

Iš Darbo Lauko
I*——

KAIP SAMDYTOJAI IŠ
NAUDOJA CHATTANOO- 

GOS AUDĖJUS.

Streikininkai reikalauja, 
kad federalė valdžia ištir
tų jų darbo sąlygas dirb
tuvėse.

CHATTANOOGA, Tenn. 
— Chattanooga audėjų uni
jos advokatai rengiasi krei
pties į federalę valdžią, bū
tent, kad ji pasistengtų iš
tirti darbo sąlygas, kokiose 
prisiėjo dirbti Chattanoogos 
a u d ė j a m s bei jų al
gas. Mat, samdytojai, kad 
sulaužius kilusį vietos audė
jų streiką, skelbiasi laikraš
čiuose, kad jie savo darbinin
kams moka “įmanomai 
geras algas” ir kad darbo 
sąlygos taipgi esą kuogeria- 
usios. Ištiesų yra kaip tik 
(priešingai. Tūli darbininkai 
den gauna vos po $2.15 sa
vaitėje. Gi daugelio darbi
ninkų augščiausia alga yra 
$5.85 savaitėje. .Vadinasi, 
tokiomis algomis audėjai 
stačiog badmiriauja.

Darbo sąlygos irgi nepa
kenčiamos. Tatai liudija net 
.ir patįs gydytojai, kurie yra 
turėję reikalo su audėjais.

Tų priežasčių, delei ir krei
piamasi į federalę valdžią.

ANGLIES BARONŲ

Didieji Washingtono valsti
jos patriotai pasidalino 
virš septynis milionus dol. 
gryno pelno.

lies kasyklų kompanijos per
eitais metais turėjo grynų- 
gryniausio pelno $7,128,660. 
Tiek mat išmokėta kompani
jos dalininkams t.v. divide-

O kiek laimėjo tų kompa
nijų darbininkai. Oh, dau
gelis jų, sakoma, neturi iš ko 
nusipirkti ir būtiniausių gy
venimo reikmenų — duonos 
lir drabužiu. Bet kas čia su- c
paisys tų “juodųjų kurmių”, 
ibyle tik didiemsiems patrio
tams biznis eina — “as usn
iai.”

MOTERS, TURITE 
PROGŲ.

Philadelphia & Reading ko
mpanija žada jus priimti 
darban — vieton išmestu- 
jų jūsų draugų-vyrų.

PHILADELPHIA. — Phi- 

ižinkelio kompanija atidarė 

■ moterims. Jisai, biuras, 
priimsiąs moteris į tos kom
panijos dirbtuves — vieton 
paimtų kariuomenėn ar 
šiaip išmestų iš dirbtuvių 
vyrų. Moters, turite pro
gos — dirbti už bado algas!

kartuves turi
PASILIKTI.

Taip mano Illinois valstijos * 
gubernatorius Lowden.

SPRINGFIELD, Ill. — Il
linois legislatura priėmė įs- . 
tatymų sumanymą, kuriuo 
turėjo būti panaikinta šioje 
valstijoje mirties bausmė — 
kartuvėmis. Valstijos gu
bernatorius Lowden ir ge- 
•neralis prokuroras tečiaus 
nieku budu negalėjo supras
ti, kaip tai galima apsieiti 
be kartuvių. Ir, patariamas . 
pastarojo, ponas gubernato
rius vetavo (atmetė) tą bi- 
]ių. — Tegyvuoja kartuvės!

IŠVIJO UNIJOS VIR
ŠININKUS.

Mete darbų ir darbininkai.

GIRARD, O. — A. M. By
ers blėties kompanija užsi
manė išvyti naujai susiorga
nizavusių blėties darbinin
kų unijos viršininkus. Ta
jai ji darė tikslu išardyti pa
čią uniją. Betgi nepavyko.'.,. 
Už išvytuosius vadus užsi
stojo darbininkai. Ir 
darba.

PATRIOTINGA KOM
PANIJA.

Jos darbininkai nupirkę už 
$1,800,000 “laisvės bondų”

CHCAGO,birž. 27. —We
stern Union Telegraph kom
panija didžiuojasi, kad jos 
darbininkai esą nupirkę už 
arti du milionu dolerių t.v. 
“laisvės bondu. ” Ji pati gi, 

turtingesnė, . 
nei jos darbininkai, pirkusi

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ITALIJOJ.

Milano gyventojai išgąstyj.
ROMA, birž. 2š. — United 

Press žinių agentūra prane
ša, kad Milane, Italijoj, ir 
jo apielinkėse vakar ištiko 
stiprus žemės drebėjimas. 
Pranešimas sako, kad mate
rialių nuostolių nesą pada
ryta. Vis dėlto Milano gy
ventojai išgąstyje: bijomasi 
mat, kad tai nebūtų ženklas 
didelio žemės drebėjimo, kas 
Italijoje ne naujanybė.

Pėtnyčioj, Birželio 29, 8 
v. vak. Meldažio salėje,
2212 W. 23rd PL įvyks 
Chicagos lietuvių Visuo
menes Susirinkimas A-
menkos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos steigimo 
reikalais. Susirinkiman 
kviečiama visa Chicagos 
ir apielinkių progresy
vioji darbo žmonių vi
suomenė.

Organizuojamasai 
Komitetas.

$clįįt



NAU JIE NO S, Chicago, Hl.

čiausia taika.”

“Ko

proj ek tuoj a ma

šios

taikos judėjimo, kaip organ i-

militarizing.

savo nuomonės

Tų nuo
mone c

Apžvalga
GIMDOS VĖŽYS.

DEL DARBININKŲ TARYBOS.

kalbama apie mažas mergai

sumanymą

mažiau

Malėme, kad juose nėra nieko nors žmonės nežino, nuo ko josdiktuoti.
Kur

sės kalbėti, tai vidujinės Lietu
siu.

Bet ne mažiaus tušti

mėnesinės (atsitinkančios tarpNors esama keletos ryšių vėžio,
uos” neatkreipia

atsitikimuoseTūluose

Bet Egzeminuojan-
kuriamos;

to uždavinio

Revoliucijos rėmimas tų
Skauda

ni kitiems nedaro “konkurenei- neretai

Ko-

Tuluose at
eina menkyn ir išrodo prastai.r

Mums gi siūloma

ar
lo mėsas.

viduryj
ir-gi tik o-

Tokia tary- ž moniškai.

Komite- KLERIKALŲ NERIMASTIS.

s.

s "■

jos elementus, kad nesunai
kintų revoliucijos laimėjimų

nori paskambinti ant “patrioti
nių minios stygų” — todėl, kad

klausimo rišime mes galime va- 
dovauties kone išimtinai darbi
ninkų klesos reikalais, kurie sa
vo pamate yra daug-maž vieno-

Apskaitliuojama, kad iš kožno 
100 moterų apie 30 miršta nuo

ir toks: taika Rusijos demokra
tijos paskelbtais pamatais. Ko
va už taiką yra mums, prie da-

bu kitame 
kurios

sutikimuose augimas prasideda 
visame gimdos kaklelyj arba ant

prisispyręs bombardon ja chica- 
giečių sumanymą. Bijo varg
šas, kad, susitvėrus Darbininkų

riotines stygas” ir “kabliukus”! 
Ji deda į tą obalsį buržuažišką

ir realį pamatą?
Dabar-gi su panašioms pasa

linių celių, kurios išstumia nor- 
mališkąsias celes, ir auga taip

ties kairiųjų organizacijų kon
ferencijos nutarimams. Apie

y.'i 
t

mos neketiname dikluot Lietu
vai, bet mes turime teisės ir par

tijų įstaigos, o ne atskiri asmens.
A. Rudinskui, Cicero. — Jūsų 

korespondencijos negalėjom su
vartoti.

tonominėje šalyje ir tt. Išlauki
nės Lietuvos laisvės klausime

isįais ir kitais bu- 
Dr. A. Montvidas.

nyje, visai kitaip išaiškintas!) ir 
tvirtina, kad taip supranta jį ir 
“Naujienos”.

s auga, nes 
ūdytojas, o 

pati moteris vis tiek tikrai ne
sužinos.

kalniausiu darbo žmonių reika
lams budu.

“Kova” tolinus plačiai išva-

kiausiai reiškia vėžio augimą. 
Pas jaunesnes moteris perdide-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
V. Vasys. — Jūsų “atsišauk 

mo” negalime suvartoti. Ak

kad socialistai pripažindami la

ši su\?‘Naujienomis” taip, kaip 
su socializmo priešais. Jeigu ji 
nepajiegia vesti polemiką drau

pasijnokiame. Mes nurodome, 
kad tarptautybės principas visai 
nepanaikina tautų teisių, o prie-

pro j e k t uo j a i n uos i u s Tarybos 
principus. Ji, paminėjusi tuos 
principus, rašo:

kti didiemsiems bankams.
, matoma, 
nepasisek i- 
rekrutavi-

rikalus ir tautininkus. Bet juk 
“Naujienos” yra socialistiškas

ja sau, kuomet jie gina tauti
nius reikalavimus. Bet mes pa

leist ligai nueit toli 
oneraci i a neišgelbės

“Kovos” priekabės.

Bet jeigu “Kova”

Be straipsnių sveikatos 
Skyrių ves Daktaras A. Monl- 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar lokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Naujienos, Sveikatos Skyrius, 
1810 S. Ilalsled St., Chicago, 
III. — Red.

kakliu, nemaloniu

da vėliau. Mėnesinių atsimin

tai iš kur ji paėmė, kad “Nau
jienos” siūlo Darbininkų Tary
bai užsiimti politika tik “kitame 
krašte”? Juk ji galėjo atkreip-

1. 1 H liv JI CUJUVO OU’

manymas, nė jo aiškinimas “Na
ujienose” neduoda jokio pama
to tokiems išvedimams, kokius

kuri užsiims kitokiu darbi- 
:iško judėjimo reikalų ap-

tautinio darbininkų solidarumo 
obalsiu! šitokios logikos dar 
mums neteko matyt pas socia
listus. Socialistų priešai, beje,

tų. Moteris, kuri netenka mė
nesinių, sakant, prieina prie 
“gyvenimo permainos”, turi te

tai kodėl ir Amerikos 
ns atsilikti. “Naujie-

Laisva Lietuva projektuoja
mam Tarybos principe nebūti
nai reiškia “savarankė” Lietu-

kuri ištuštėja, jeigu vėžio mė
sos žlunga ir eina laukan. Bet 
tuomet pasidaro tos kįaurines

mo kanalą (vaginą). Auga gu
zuko pavidale, kuris vis eina di
dyn, siekia kitas kakhiko dalis

Išeina taip, kad “Naujienos” 
visai nemato skirtumo tarpe tų

kad “Kovos”

Tūluose atsitiki-

s

aš kalbu išimtinai apie gimdos 
vėžį.

Pradeda jis augt paprastai

~ •• -A '

žvelgsime juos dabar. “Kova 
rašo:

ir kalbėt. Minėtoji konferenci-

koše. Pačios “Naujienos” 
kadaise tvirtino, kad mes,

navę tikrai nemažiau už “K c
vos” vedėja. Iš kur-gi tad

susiorganizavo, kuomet

jas iš jo teka.
Pas moteris, neturinčias 30

rupinimu, negu kairiųjų orga
nizacijų konferencija, negali

skausmai jaučiami

, kurią žmonės 
aš čia neaiškin-

lidaruino obalsiais “Naujie
nos,” matyt, nesitiki prieiti 
prie plačiosios minios. Kab
liukas, kuriuo jos mano pri-

mėnuo, nors ir nėra 
reikalo. Žinoma, m

jo. Paskutiniame savo numery^ metų amžiaus, gimdos vėžys y- 
je jisai vėl rašo: ' ra veik nerandamas, praside-

99 • v • v 1issizada

vėžys yra nc-

Redakcijos Straipsniai

Geras 
patarimas.

•

■

r šios dienos “Naujienų” 
numeryje telpa įdomus Al
fonso Sranauskio laiškas.

Laiško autorius yra “Vy
čių” kuopos narys, todėl tas 
faktas, kad jisai atsikreipė 
j socialistiškas “Naujienas”, 
gali ne vieną nustebinti.

Bet — Alfonsas Sranaus- 
kis yra darbininkas. Jisai 
pajuto, kad tas kelias, ku
riuo veda “Vyčius” kunigai, 
yra pragaištingas darbinin
kų klesai. Ir jisai per dar
bininkišką laikraštį pakėlė 

• balsą prieš darbininkų suve
džiotojus.

Tegul kun. Kemėšis, tegul 
visi karės kurstytojai patįs 
eina į karę. Darbininkams 
tenai nėra ko jieškoti. Jų 
vieta ne tautu skerdimo lau- 

ir

kuose, o laisvės kovotojų ei
lėse.

Antras smūgis 
militarizmui.

n ė j i m a s ž m o n y se net u r ė j o 

kiamą valdžiai pinigų sumą,

mo. ji pas 
mo savaitę.

stotų į armiją, nes trūkstą 
70,000 kareivių iki to skai
čiaus, kurį nustatė kongre
sas. . 

I

Pi/sė tos rekrotavimo sa- 
!es praėjo, o laikraščiai 

praneša, kad dar įstoję į ka
riuomenę ne daugiau, kaip 
20,000. Ir toliaus: rekruta- 
vimo rezultatai pirmųjų tri
jų dienų esą žemesni, negu 
savaitė prieš tai. Gauta ži
nių, kad utarninke dvide
šimt šešiose valstijose naujų 
rekrutų buvę mažiau, kaip 
po dešimtį; o trijose valsti
jose negauta nė vieno rek
ruto!

Žmonės nenori karės. Argi 
nebūtų išmintingiau, kad 
valdžia, ažuot tempus šalį už 
apykaklės į karę, pradėtų 
darbuoties del taikos?

Rusijos darbi
ninkai už taiką.

Visuotiname Rusijos dar
bininkų atstovų kongrese ta
po priimta rezoliucija, kuri 
atmeta separatinę taiką, bet 
reikalauja kuogreičiausios 
visuotinos taikos.

Vadinasi, neteisybę skelbė

kad Rusijos darbininkai jau 
užsimanę tęst karę “iki ga
lo” arba kad jie net stoją už 
užpuolimo karę.

Darbininkų kongreso re
zoliucija įsakmiai pasmer
kia karės tęsimą tikslu su
mušti priešus. Joje sako
ma: “Kongresas pripažįs-

A VW A V VV k* VVM

keliu sumušimo vienos ka
riaujančiosios pusės sutver
tų dirvą naujoms karėms, 
padidintų tautų nesutikimą 
ir atverstų jas prie visiško 
nualinimo, bado ir bankro
to.”

Taigi bergždžios yra tos 
pasakos apie Rusijos revo
liucinio proletarijato iškry

pimą iš socializmo vėžių. Ji
sai žengia teisingu keliu ir 
lietuvių darbininkų simpati
jos yra su juo.

Praktiškas 
darbas.

Kalbėdami apie Am. Lie
tuvių Darbininkų Tarybą, 
mes iki šiol mažai telietėme 
praktiškus josios uždavinius. 
Kiek plačiau išdėstėme tik- 

vos judėjimo.
Norime pabrėžti čionai, 

kad ir kitose veikimo srity
se Darbininkų Tarybos lau
kia ne mažesni, jeigu ne di
desni uždaviniai.

Amerikos lietuviai darbi-

suoti taja kova, kurią veda u- tJ / C
šios šalies demokratija prieš 
karę. Juo pasekmingesnė 
bus šita kova, tuo mažiau 

tuvių darbininkų galvos.
Lietuviai darbininkai jau 

uja toje kovoje. Bet ar ne
vertėtų pasirūpint, kad įtra
ukus į ją kuoplačiausias mu
su darbininku minias? Dar

lui butų tinkamiausia prie
monė.

Tegul Darbininkų Taryba 
tik imasi to darbo, tai ji su
los musų visuomenės judė
jime milžinišką rolę.

sąlygų, kuriose randasi Rusijos 
proletarijatas, veikiantis savo 
šalies politikoje, ir Amerikos 
lietuviai darbininkai, norintįs 
daryti įtekmę į Lietuvos politi
ką. Galėtumei manyti, kad tą 
skirtumą mato kiekvienas laik
raščius skaitantis žmogus. Tik 
vienos “Naujienos” nemato to, 
ką visi mato! Taip, mat nori 

išsižadėlume kaip lik dabar, 
kuomet jos teisingumą pripaži
no net ir buvusieji jos priešinin
kai. Jeigu “Kovai” rodosi, kad1 
mes jos dabar išsižadą, tai tik
tai dėlto, kad ji du ir dabar jos 

mo tą nuomonę viešai, lai iš tau
tininkų ir kitų žmonių pusės pa
sigirdo toks užmetimas: Ame
rikos lietuviams anaiptol nėra 
visviena, kaip susitvarkys Lie
tuva, lodei jie negali išsižadet 
savo balso Lietuvos reikaluose. 
Į šitą užmetimą mes atsakėme, 
jogei mes ir nereikalaujame, 
kad savo balso amerikiečiai ne
išsižadėtų, o lik sakome, kad 
iie negali Lietuvos žmonėms

“Laisva demokratinė Lietu
va,” tas stojimas už “tautinį 
Lietuvos savarankumą,” ki
tais žodžiais tariant, skambi
nimas patriotinių minios sty- 
gy. >
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da turime priminti pasta
rojo LSS. suvažiavimo rezo
liuciją Lietuvos laisvės klau
simu tiems, kurie ją “pamir
šo”. Mums užtenka soc.-de- 
mokr. programos ir delei tau
tų teisių nėra reikalo dangs
tytis įvairių tarybų skraistė
mis. Juo mažiau yra pamato 
šalę LSS. steigti daug palšes- 
nę, beformės minios organi
zaciją,^skleidimui tokių obal- 
sių, kai “tarptautinis darbini-

nas” prie kokių-tai nepadorių 
politikierių, gaudančių minias 
visokiais “kabliukais” ir “sky- 
mais.” Mes norėtume žinoti, 
kuo remdamosi “Kova” leidžia 
sau šitaip negražiai atakuoti 
“Naujienas”. Nenuostabu butų, 

kės ginčyties su kitomis kleso- 
mis, bet vidujinės laisvės dalyke 
jie turės reikalauti kovot su jo
mis už kiekvieną sprindį. Ir, 
mes, amerikiečiai darbininkai, 
žinoma, turėsime remti jous ši
toje kovoje.

štai kokioje prasmėje laisva 
— ergo, ir demokratinė — Lie
tuva privalo but Darbinnikų Ta-

—“Naujienų” bosai da nė
ra sukereplinę savo neva 
“Darb. Tarybos,” o jau neno
ri kitiems darbininkams leisti 
savaip rupinties darbininkų 
reikalais. O kas bus tuomet, 
jeigu jiems pavyktų tą “Dik
tatorišką šunelį” išperėt.

sukui išvažiavus, Grigaitis Šil

bot “Naujienų” vadelėmis, tai 
ir užbirbino apie tą tarybą.

to viso išeis. “Kovos”

“Naujienoms”
neužleis.

—• Bet jie galėtų

Tas negalima:

šia tai nėra kitiems ir išroka- 
vimo. Vc'lyj tegul vienos 
“Naujienos” iš perpykio “če- 
batlaižių” puspadžius laižyda
mos graužia ir užkulnius kra
mto — žinoma jei tik apžios

Kažin, ar koviečiai padarys 
tą didelį smagumą kun. Kemė
šio kompanijai ir trukdys A. L. 
Darbininku Tarvbos sumanv- v- <-■ *•'
ma? Butu sarmata, t- c.

Sveikatos Skyrius čias mėsas,

da jis paprastai po 30 metų am" 
žiaus ir labiausiai tankus yra 

arba tik vieną kūdikį gimdžiu
sias moteris. Pradeda jis augt 
dažniausiai Sudraskytose laike 

kaklelio. Išrodo, kad jei su
draskymai butų arba gerai su- 

teris butu retesnis. Tečiaus ne

rasti ir pas negimdžiusias ir se
nesniu me amžiuje- 

tuomet nėra vilties

ti į kelis menesius arba gali už- 

o visą gimdą ir artimas būda-j 
vones išiimt. Jokių vaistų ir , 
jokių kitų priemonių nėra ve-, 

eis. Tuomet duodama morphi
nes, kad sumažint skausmus, 

Ko—Ko—Ko—misijos

Sukruto pasaulis. Sujudę 
valstybės ir... ėmė siuntinėt ko- 
misijas: sutikimo komisijas, 
sveikinimo komisijas, skolinimo 
komisijas, prekybos komisijas, 

„ . _ .... I gelžkeliu ir kitokias komisijas -gelbsti atsakomas gimdos kak-

moteris yra tanki ir mirtina Ii- 

po 30 metų amžiaus butų atsar
gesnės. Ypač tarp 40 ir 50 me
tu amžiaus reikia būti atsar
gioms. Apsisaugo! nuo vėžio 

mt

vėžys auga. Kartais ir moteris 
patį gali patėmyt šią ligą, bet 
verčiau senesnėm moterim lan-

Ketvergas, Birželio 28,1911.

Atviras laiškas kun
Kemešiui. Ite

Gerbiamas kunige Kemešį!
Kadangi tamsta rekomenda

vai mus, Vyčius, S. V. preziden
tui, į). Wilsonui, kaipo pašarą

Eu ropos skerdynėje turčių kle
sos labui, o aš, kaipo veikliausias 
vytis 22 kuopos Melrose Park, 
Ill., jaučiuos esąs darbininkas, 
tai rekomenduoju tamstai tuo- 

są, pasiduoti į armiją kareiviu 
ir eiti a rd v Ii krutinės mano bro- v

liams darbininkams.
O aš stosiu į Amerikos socia

listų partiją ir veiksiu del užte
kančios taikos aušrinės ir viso 
pasaulio darbininkų klesos lai
mes ir laisvės.

Alfonas Sranauskis,
22 k p. narys, Melrose Park,

Illinois.

siems savo draugams vyčiams

stoti socialistų darbininkų parti-

Pabraižos
Parvum m muito.

Jei musų jaunuomenė, ta, kur 
Jaunuomenės Skyriuje rašo, tuo 
tempu rašys ir tada, kaip iš jau
nuomenės metu išeis, tai lietu-

Vokiečiai siuntnėja savo ko
misijas į Balkanus į Turkiją ir

Prancūzai, amerikonai, italai, 
rusai, japonai ir anglai siuntinė
ja ir priiminėja komisijas.

šalįs: Argentina,

Ro
dos, kad tos šalįs tik dabar su
sipažino?

Well, tegul buna, kaip yra. 
Tik pajudinsiu savo senos ir 
naujos kontrės komisijas:

Bachnietjevo amerikonai ne

ką d Poiankare.
Rusai padarė klaidą: jeigu 

vieton Bachmetjevo čia butų at
siųstas Markovas antrasai, tad! 
čia butų viešėjus richtich toks 
Rusijos šulas, koks Amerikos

Tuomet gal ir Rusijos išeiviai 
čia butų iškėlę Markovui II ko
kią nors ovaciją. O grįštantieji 

tokį termą-sukėlė Vladivostoke 
prieš Rootą, kad tas ponas slap
ta paliko Vladivostoką ir Rusi-

Amerikos inžinierių komisija, 
kurios galva Rusijoje yra p. 
Steavunsas, išrado labai' n&ują

“Garvežiai nėra gyvi del to 
jiems silsėties nereikia.”

Well, Rusijoje garvežiai neda
lią važinėja, nedėilą stovi, o 
Amerikoje darbininkai paversti 
į nesustojančius mašinų mo 
torus.

Komisi jos važinėja ir daro to
kius “išradimus”, kad drąsiai

— Ona.

Gaila, kad ponas Rooseveltas

butų tik parodęs savo dantis 
kaizeriui ir kaizeris iš išgąsčio, 
butų ant vietos kritęs.
butų buvus pabaigta.

*
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AKINIŲ PANA

EIKITE TUOJAUS PAS

IAKTARA ROSS

Akušerka
gydytų

yra m&
no re

putacl

Daktaras
Telephone Yards 5033

G*ra« 
italavan 
•vies tas

The 
Best

Per 30 
metų gi
mtai ig-

Genausios 
rųšies 12c. 
vertės par
siduoda už

Chicago Av

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

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

rieŽ PaČto
Ofisų

duodu rodift 
ir merffl- 

Kalbu lietuviškai, angliškai, ra-

Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prak
tikavusi Pennsylvaniios Hospitalėae Ir 
rhiladelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Užd 
visokiose ligose moterį 
nom». 
siškal, lenkiškai ir alavoklškal

CHICAGOS SPECIALISTAS
Insteigta 28 metai

MOKYKIS
VYRIŠKŲ

Musų sister 
darys jus žinovu

Mes turime 
mo-designing 
teiksime praktišką patyrimą 
kysites.

Elektra varomos masinos 
riuoee.

Jų* esate užkviečiami 
tyti musų mokyklą bile laiku 
karais

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

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

tdTa A aaafc-X saaa^ -> -1

A TELEPHONE YARDS 2721

A
I Medikas ir Chirurgas
I 3315 S. HaMtd St., Chicago

1739 S. HALSTED ST*, CHICAGO. 
Ant antri lub^

8102 W. 22nd Street
SOUTH SIDE 

8032 Wentworth 
8427 So. Halsted 
4729 S. Ashland

Vargai žmonią, eksploatuojamu 
svietiškais ir dvasiškais 

valdonais.

Bosų paklausė lik keli (am 
sus katalikai ir lindo dirbt į pil 
nas durnų mainas.

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 
mane — 
už mažą

Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras 

Panedelio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

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

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

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

IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.
VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedėliomis 10 iki 1, Taipgi Pane 

dėlio, Seredos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

ARBATA
Priimniau-

»Ia, gvaran- 
tuota, vertėsi/Į| 
70c parsidu-p*Jy 
oda Čia po...

suteikiame pask 
sankrovos jrengii 

vežimų, apdraudos p;
kitų užtikrini 
ką jus turite
e, mes norim darodyt

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison SL Chicago, III

liuojančių medžių, oras 
tarsi Lietuvoj.

čia randasi 
kasyklos, kurios 
menesius buvo uždarytos, tat ir 
darbininkai išsisklaidė.

Dabar dvejose 1 
bas jau prasidėjo, 
tai senieji darbininkai grįsta 
darbą, taipgi ir nauji diarbinin

oro
nakties laiku 1 
do smarve.
kų gyvybe 
nepaiso.

Birželio 23 d. mamose užsi
degė gažai. Degė 24 — 25 died
uos. Didžiuma darbininkų ša
linos nuo kasyklų.

Superintendentas paliepė dar
bininkams lįst į degančias mai
nas, o jei ne, tai grąsino pa va ry
mu iš darbo.

Darbininkai atsakė, kad jis 
neturi teisės varyt į ugnį gyvus 
žmones.

Superintendentas aiškino, 
kad gaisras yra tik vienoje mai
nų pusėje.

Bosai varė į durnus darbinin
kus dėlto, kad nesustotų darbas, 
mat toki užsidegimai paeina ir 
iš bosų kaltės, o bosas visuomet 
nori gerinties kompanijai, ko
kioms nebūtų priemonėmis.

mieste 
veikti su mumis. Mes k^

jus pasiteirauti musų 1

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

1644 W
1836 Blue Island Av
2612
1217

1832
1818

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu
Jeigu tau skauda

reikalingas akinių.
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 

TEMYKIT MANO UŽRAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Tel. Canal 5335

Parapijonai aimanuoja, kad 
po jų stabas vaikščioja šventa- 
kupriški kolektoriai ir renka 
dolerius. Mat kun. Ambrozai- 
tis ‘.atidaro mokyklą” 
Kazimiero klioštoriaus 
davatkas “m ok y t o j a u t i

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

varMam Pa“ 
gerintą Ophthal- 

jV mometer. Ypati- 
J'Cw nga doma atkrei- 

" ’ pi am a j vaikus.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedėliomis nuo 10 iki 11

kiu budu darbininkai vos uždii 
ba pragyvenimui. Kasyklų įtai 
symas senoviškas, labai pavoįin 
gas darbininkų gyvybe

užsidega gazai su dulkėmis;
persipil- 

pa voj i n ga darbiniu- 
bet kapitalistai lo

PIRK SAU visas Plumbavojiraui reik- 
meni* tiesiai už "wholesale” kainas 
Mes parduosime visiems.

Levirrthal Plumbing Supply Co.
1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviukai.

Pereitą nedalią kun. Ambro 
zaitis plūdo socialistus už lai 
kad žmones nesi rašo prie* pa

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. HalstcdjT^eet

VALANDOS: 8—9 ryber, S.

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

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

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
sugrąžinti i 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

1
 PIRMA NMIU PIRKSI (ĮAUK MUSU KAINAS 

Amt Btiriij, Lemtai Itomų f r Stoginio Poptar dk 

CARR BROS. WRECKING CO.
MMH4NKI9 H. Halsted NL, Iii

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 
Chicago, I1L 

SPECIALISTAS *
Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687.

tT 1-1 EC ORIGINAL.

Lengva prirengti, lengvai 
suvirinamas. Kūdikiai tarpsta 
nuo jo.

Iškirpk šj apskelbimą 
ir pasiųsk j

Borden’s Condensed Milk Co.
New York, N. Y.

Paaiskinimus 
gaust lietuvis į \ N

skus dovanai ft W

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

XHclailstas mrfsrltkty, vyriškų. Ir valką ligų.
Ofisas ir Gyvenimas:

3M0 8. Halsted Bt., kampas 36 8tr. 
Telephone Drover 4974.

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

Šitie susirinkimai pažymės pradžią 
gos Rubsiuvių būvio.

Čia bus žymesnių kalbėtojų, kaip lai JACOB PANKEN 
dentas HILLMAN, ir kili. Kalbės ir kitose kalbose.

Kviečia Suvienyta Taryba Amai gamated Clothing Workers of America

A Benas Husaa Gydytojas ir Chirwr*««r 
W Specialistas Moteriškų, Vyriškų tr
T Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
į OFISAS: 1579 Milwaukee Ava
Y VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto;
ji. Kampas North Ave., Kambarys žg* 
f 1 :30 iki 3 ir 7 :30 iki 9 vakar*.
4 - -Morgui i e i i i

State Bank of Chicago 
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali. -

National Tube Co. darbdaviai 
verčia merginas dirbti vyru dar
bus. Vyrams tas darbas apmo
kamas $3.65 už 11 valandų

Stipresnės merginos ir moters 
bando dirbti, bet 
Tuomet darbdaviu 
daugiau sau pelno 
vieton trijų vyrų pastato ketu 
res merginas ir vieną pa geibi 
ninką.

Tokiu budu darbdaviai s ten 
giasi kaip galint sumažini darb 
in inkų uždarbį.

WISSIG,
Seno Krajaus

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

Speciališkai ’gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel} metų ir 
Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną. 
1900 BLUE ISLAND AVE.. kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. T«l. Canal 3263.

Prirenka visiems tinkamus Akinina, «rhmmA. 
įuoja ir patarimus duoda dykai. ’
786-88 Milwaukee Av*^ arti Chieagc Av*. 1-tir 
'ūbos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki ’’■k*, 
m i. Nedėliomis nuo 9 išryto pa tilst*

Tek Haymarket 2484

Visur aklai žūsta tie musų 
draugai darbininkai.

Bobos Vaikas.

Moters ar
]>avienios
Mes skoli 

supos ir dirbtuvės darbininkų 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola an 
minutes.

Paskola an 
landas.

Mes taipgi 
ant pianų 
arklių 
šių ir bile 
nepaisome 
jus uždeda! 
jums kad musų mokestis mažiau 
šia mieste. Tas yra delko jus 
rite veikti su mumis 
čiame 
manymu patirti, kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN 
COMPANY

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

Telephone Drover 2116*

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akta, «r 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pa* mu* ,

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

u’Ao 9 ryto iki I po pieL
—................- —" 1 "*""............ ......

Telephone Drover

D r., A„ A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaiku 
Ir visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—11 ryto, 4—6 po pietų, 7—6 va
kare. Nedėliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 SK

CHICAGO, ILL

■i KŪDIKIO SVEIKATA ■ 
IR AUGIMASI

Rėmėsi ant duodamo maisto 
daugiau, negu ant ko kito. 
•Jeigu negali žindyti kūdikio 
*— duok jam

•ĄcuiJL 7&O7C(£M,
EAGLE

BRAND
‘ CONDENSED

MILK

—...........        hmSuhisiĮIiiiU

OR. W. YUSZKIEWIW

X ’elephone Humboldt 1273.

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga į krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių,

kys skaitant arba siuvant, tuokart esi

PROF. DOCTOR COATES
Beturčiai taipgi ateina pas man* II 

vtaų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
aš esmi expertas specialistas JI* 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
•A galiu tą atlikti. NegaiŠuok ir Ihi- 
rėk. kuomet jųsų sveikata ir stipru
mas nyksta, kuomet jus turite ją »avo 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pa* 
mane | laiką. Aš gydysiu jua teisingai, 
■□maniai, sąžiningai, ir moksliškai, Ir 
•ugrąžinsiu jus J sveikatą | trumpiau
si laiką, ir UŽ mažiausią mokesti del 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš rydaa vyras, ir vyras tiktai. Ir 
gydsa juos greitai, smagiai ir visiškai, 
vėliausiomis metodomis ir až pigia aslą 
mokesti del inmanaai patarnavimo ir 
pasekmingo gydymo.
PABIKALBftJIMAS IR PATARIMAS 

DYKAI

PROF. DR. COATES
So. State SL, 2-ras augŠtas, 

Prieš Siegel Cooper and Co,

rupijos.
Parapija turi skolos $8.000. 

Pa ra pi jonai skundžiasi procentų 
mokėjimu, 
simažina, ( 
pertekliuje 
kuose.

Laike Sutkaus pliovonių kun. 
i

Ambrozaitis gyrėsi, kad jam 
gaspadoriaujaut Aušros Vartų 
bažnyčioje Chica
pijonų virto socialistais. O 
skolų ta parapija, kaip sako, 
turi daug tuksiančių dolerių 
Aišku, jeigu KeKvancc parapijo- 
nai pažvelgtų į savo parapijos 
sąskaitų vedimą, tad neabejoju, 
kad visi parapojonai taptų socia

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
» PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
?ryatoTki 8nn; D o c T O R B O Y D
:.“o ™d&0T. SPECIALISTAS
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ /lOk tuščias, kuomet 

pranyksta regėji-

Ateikit If VO A I Aš jua 
pa8 V I II MI ‘Spry* mane W I lie 11 dysin

tegul ilgai nelaukia, bet atsišaukia j 
nes ras sveikatą be sugaišimo nuo darbo ir 
atlyginimą.

Tūkstančiai žmonių turi vidu- 
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 
neturi apie tai mažiausio suprati- 

1 mo ir klaidingai gydosi visai nuo 
[( kitos ligos — visai be mažiausio 

palengvinimo ligos.
Geriausiu prirodymu buvimo 

' kaspininės kirmėlaitės žmogaus vi- 
dūriuose 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
dimo arba užkietėjimo vidurių, galvos skaudėjimo, 
triukšmo ausyse, o tapgi skausmo po krutinę.

Jeigu kas turi šiuos simptomus, tas ištikrųjų turi kaspininę 
kirmėlaitę, o jeigu nor'.ma ji prašalinti ant visados laike 5-ių va
landų, tegul tuojaus- įsišaukia i mane.

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

Dr. Oalcwood
1645 W. 47th ST., NEAR MARSHFIELD AVE.

Vyrišky Drapanų Barbenai 
^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, nedėliomis ir va
karais.

KIRPIMO IR DESIGNING 
MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ 

ypatiškas mokinimas pa 
trumpą laiką.

didžiausius ir geriausius kirpi 
r siuvimo skyrius, kur mes su- 

kuomet jus mo

musų siuvimo sky 

aplankyti ir pama- 
dieną ir va-« 

ir gauti speciališkai pigią kainą.
•nos daromos pagal Jūsų mierą — bile 

štai les arba dydžio, iŠ bile madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

i*. Kasnicka, Perdėtinis 
Salle gatvė, Kambarys 416-417. 

prieš City Hali

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

Geriausio*
•metonos ge- _ 
reanis, negu A T * 
kur jus ga- U I t 
lite gauti .. 1 '

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane 

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X-RAY EXAMINACUOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

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

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimus, 

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentą ir laboratoriją,

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

Aš išgvdau, kuomet kiti atsisa-

Jųs galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti, $5 iki $200.90. 

merginos, ar vedę ar 
i, senos ar jaunos, 
įname del Stocky a * 1 i

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

1878 
2054 
1045 
1510 
2880



suomenei jis j&u zino-
967 W. 201 h str Chicago, III.

Navų

rubs i u viii

Javai
mieKomaiavė;

geriausi

V. Prusis, pirm.gai.

Gyvulių rinka
Muskegon, Mich. — LSS. 246

aujienoms, o nuo šio laiko Chicago

9.70—13.90;

uz-N e rašytos tiesos. J. Budria, org.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

RAKANDAIišdirbinio dirbtuvę.

Chicago967 W. 20th str.

mino.

PAJIEŠKAU CHORVEDŽIO, kuris
k<*s: At-

DIR-

teisime

turgaus Žinios
III.

NAMAJ-žEMe

Mason Davis and Co.,

K iauši niai
Darbas

t rūšies žmonėm AUTOMOBILIAI

AMATŲ MOKYKLOS

illiam J.

Cukrus, sulig rųšics, 100 svarų, 
nuo ............................... 7.35

gerumu nuo 
9.00—10.50;

16.00—17.50;
—17.00.

Oleoinargarinas, geriausias 
Pigiausias

PARDUODU arklį ir vežimą labai 
pigiai del priežasties apleidimo ūkio 
ir kėlimus į miestą gyventi. Geras 
arklys. Kreipkitės į John Buras, 
4545 S Paulina St., Chicago, HI.

3,01)0; kiau- 
Paduodamos

nan,
nitd

rpu
Braiineriti namus ir

REIKALAUJAME 
vyrų dirbti į Junk shop, 
kestis. Pastovus darbas.

Kiaulės sulig svarumu 
15.<35; paršai

REIKALAUJAME vyrų į medžio

REIKALINGAS geras bučeris, kal
bantis lietuviškai ir lenkiškai. Už
mokestis gera. Atsišaukite tuojau.

H. Peldžius,
4129 S. Sacramento Ave., Chicago

Squeezer Molderių, gera moke- 
pastoviems žmonėms, nėra jo- 
keblumų

galvijų 4,501); veršių 
lių 28,000; avių 16,000. 
kainos:

Leokadi ja Wilcauskaite, 
3034 West 39th si., Chicago, III.

sišaukite greitai.
Tadas Rimkus, 

1062 Ansel Rod, Cleveland, Ohio.

PARDUODU an t parankes lentas. 
Tarp tų randasi ir naujų. Rinkinys 
susideda iš padlaginių ir plačių 12- 
colių x12 pėdų lentų. Viso apie 6snius iš medicinos ir higienos.

LOUIS MALLEABLE CASTING 
COMPANY

7800 N. Broadway, St. Louis Mo.

IŠMAINAU gerą medinį namą ant 
ičernės arba saliuno. Pasiskubin- 
le. Atsišaukite į J. Grig., 
15 So. Union Ave., Chicago, Ill.

nuo 14.25— 
12.00—14.00.

PARDUOSIU savo farmą už labai 
pigią kainą greitu laiku. Reikalau
dami atsišaukite žemiau nurodytu

1012 S. Main st.,

1 arba 2 gerų 
Gera mo- 
Nereika-

Veršiena, sulig svarumu .. 16—20(4

CHICAGO. Birž. 27, 1917 
•niiaii paduodamos produktams 
os dera tik uzdamu produktams 
ant; iš sankrovų perkant še’ 
;ės moka brangiau: 
Valgomieji produktai 
stas, Creamery,

loadai.
Rokas Stafonas,

3119 S. Halsted st.,

BEIKALAU.IA'ME patyrusių prosy- 
tojij, merginų į dažymo namą. Taip
gi pamušalą siuvėjų. Pastovus dar

ts. Atsišaukite į 
arti Irving Park

i; avižos 68lZg.
šienas 

10.50—20.50; dobilų,
paprasto rųšies, 10.00

o

nmka ins.

Pom

i, * . . •» .

. PAKLAUSKITE KITŲ
Ar teisingai KL 

Nurkaitis pardu
oda Elgin laik
rodėlius ir kitus 
auksinius išdir- 

bimus?
Ar užganėdinti 

auksoriaus bet 
laikrodininko 

darbais?
Ar užganėdinti 

kuriems pririnka

NAUJIENOS, Chicago, III Ketvergas, Birželio 28, 1917
MM*

REIKIA DARBININKŲ RANDAI

CHICACiOS ŽINIOS
Rabmuviu masinis susirinkimas.

kad darbdaviai but pakelę 
vo liuoso noro, bet per reikalu

išgavo padidinimų
Schaffner ir Marx,

kalbe, kad ir jie duos 10 nuo

kun žmones neturi

Paskutiniu laiku 
pradėjo reikalauti padidinimo

Visi* reikalavimai turi 
remti darbininkų organizaci ja, I 
iMNH'kitaiD negalima nieko lai-
imiti;

Ratnyčioj, birželio 
parengti du masiniai

Anglijos ir priiminėja ligonius 
po senovei, 4712 So. Ashland

aiiĮicnu

Dr. A. Montvidas,

Rengkitsslvisi išanksto i
NAUJIENŲ BENDROVES

PIOIIKĄi

REIKALAUJA DARBININKŲ. Kazimieras Gugis g.-

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

10 skardžių
<3 kalvių

50 molderių
5 geležies d

6 kurpiu
20 prie karų taisymo
5 prie kaurų audimo

RANDAI storas su dideliu fialų. 
Žiem-vakarinis kampas 45-tos gatvės 
ir Fifth ave. Puiki — 

Savinin kas 
nebrangi.

A. Petrai is 
35lh Si reel 

Tel. Drover 2463

Randa

viela duonke- 
inta’isys pečių. |

and Co.
Chicago, III

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

1323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310 <►

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Ned, Liepos-July 1
1917 m

Chernaucko Darže

4 h lėki ninku
2 mašinistų
2 prie saldainių dirbimo
3 dažų dirbtuvėj.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei

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

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

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

PARDAVIMUI

PARSIDUODA PORA GERŲ AR
KLIŲ PIGIAI. TAIPGI PAKINKLAI 
IR EXPRESO VEŽIMAS—IRGI LA
BAI PIGIAI.

JOHN ŽILVITIS, 
<341 W. 33rd ST., CHICAGO.

Į RA Y E. RIEKE 
♦ Advokatas
$ 619 Fourth St., (viršuj Saper 
4. vaistinyčios).
į SIOUX CITY, IA.
Z Pasekmingai vedu visokius J reikalus, kaip kriminališkuose 
t taip ir civiliškuose teismuose. J Išdirbu visokius dokumentus 
T ir popieras. Užlaikau patar- 9 navimo ofisą.

Tikietus galima gauti "Naujienų” ofise

apie literatūros naudingumų. 
Visi nariai bukite viešose pra
kalbose, nes po prakalbų bus 
musų susirinkimas. Pašaliniai

jo. Bus išduodamas pusmetinis 
valdybos raportas ir bus balsuo
jama perkėlimas “Kovos.”

Kviečiami nariai ir norintiejimoters

Pranešimainieko

“1916 m.

Mandol. Orkestros re-

auginimui kviečių;

et su

“Aš nušoviau ii

I’ASARGA.- Draugijų pranešimus skelbiame 
be užmokesties. Pranešimai turi but priduoti 
iš vakaro, laiškeliu arba telefonu, Canal 1506. 
Priduoti tą pačią dieną, kada spausdinamas 
dienraštis, nebegali but įdėti.—“Nauj.” Red.

mv
Pirmininkas

; nuo nedėlios
Malonėki le

kurie

NORTH 
ranešame

SI DIKČIŲ DOMAI 
gerbiamiems Naujienų

ai: aid kampų bus visur kaip ir 
>ar; kuriems neparanku, duokite 
ią į ofisą, gausite i namus per

Siamas
Bussell.

',Tetgmo rankose — 
ViiKiu rankose.“

Įširdęs Samuel Smith | 
jogei patekti j teisini

Hows worth sakos e- 
santi seniausia. Sektinoj nede-

REIKALAUJAME vaikų į medžio

išdirbimo dirbtuvę.

PARSIDUODA FABRIKAS Wet 
Wash Laundry, vienas geriausių bi
znių, mašinos naujausiai intaisytos: 
elektriką, štymas; viskas naujai in- 
taisyta. šita Wet Wash Laundry 
geriausia pinigų dirbtuve. Darbini
nkai visi gerai išlavinti. Parsiduoda 
labai pigiai, už 12-ką šimtų. Da
bar $500 cash, o kitus ant lengvų 
išmokesčių. Kas pirmesnis, tas gaus 
fabriką. Matyki! savininką

Mr. Paul E. Krauleidzy 
Krauleidzy Laundry Company, 

4349 S. Hermitage ave. Chicago 
2-ras augštas, užpakalyj

..... ........... -....f., ------------------------------------

PARDUODU greitai saliuną, du 
arkliu, vežimą, pakinkius. Pardavi
mo priežastis — važiuoju į kitą mie
stą. Taipgi PARDUODU gerą jauną 
karvę labai pigiai.
<3530 S. Vincennes Ave., Chicago, Ill.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Tel. Central 6890-6391. Atdara: Utar- 
ninko, ketverge ir subatos vakarais nuo

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
15«< MILWAUKEE AVE., Chicago. HL 

Tel. Humboldt 97.

Pajieškau savo giminių, Onos To- 
tišikes, Jurgio Totišio 'ir ITenkio To- 
tišio. Girdėjau, kad gyvena St. Lou
is. Paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pa v., Skaudvilio volosties, Kąvneckio 

f. Turiu svarbų reikalą. Kas 
žinot, ar jie patįs, n>alonėkite 
tukti šiuo adresu.
Jadvyga Rutkauskaitė, 

(po vyru Renkienė)
S. 49th Ave., Cicero, III.

I. Goldberg, 
6621-23 S. Halsted st., 
-----------

REIKALINGA sena moteris arba 
vedusi pora — moteris dienomis nei
nanti dirbti: prižiūrėti 3-jų metų 
vaiką. Atlyginimas geras. Atsišau
kite tudj šiuo adresu:

K. L.,
1739 Mč Reynold str., Chicago, 111. 
(Tarp Paulina ir N. Wood st., pirmos

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

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

2101 — 1371h st., Indiana Harbor, Ind.
Bid nema-

nėra

REIKIA DARBININKŲ

j

norėtų nešioti 
ir 'jiems pris

Agentų negalima užlaikyti, nes vie
nam persunkti, o dviem nėra ką vei
kli. “N.” užžiurėtojas.

REIKALAUJAME prityrusių le'i- 
berių į scrap yardą. Gera mokes
tis. Pastovus darbas. Kreipkitės į 

Leopold Cohen Iron Co., 
31-ma gatvė ir Homan ave. Chicago

jus. 
gana

apielinkėj, mes 
“N.” Į namus,

rite pataisyt namus arba statyti nau- 
Aš su tuo darbu susipažinęs

Rockford, Iii.

JONAS ANDRULIS
712 W. Barber St., Chi

REIKALAUJU gero barberio.

t aru v m uose.

REIKALAUJAME grindų molderių

Kopūstai, gurbas

irzoves

Boom 725, 
Chicago, 111.

1032 Elston 
Blvd.

25 
30—31

Mušti
22

itę. Atsišaukite tuojaus.
<36 W Main St., St. Charles, III.

MOLDERIŲ—mes reikalaujame 
dar penkių arba šešių lietuvių Bench 
and

reikalaujame g pardavėjų. 
Mokame augščiausią komišiną. Tu
rime geriausias pardavojimo propo-

2.00—3.50

J. Jankus,
1951 Canalport ave., Chicago,

vauiini n

jau yra išsiuntinėta visoms kuo- 
kurie ta knyga

KREIPIUOSI i gerbiamą visuome
nę, gal pas ką rastųsi knygelė, už
vardinta “ E ksproprija toriai”, trijuo
se aktuose farsas. Jei kas žinote kur 
galima gauti, malonėkite pranešti 
šiuo adresu (o aš stengsiuosi alsi-

PARDUODU už 300 dolerių 
septynių s ė d y n i ų “H a b b i t 
Detroit” automobilių. Elektros švie
sa ir elektra štarduojamas. Visas 
geram padėjime. 1913 modelis. At
sišaukite

Petras Walterpitis, 
2615 W. 47th st. Chicago

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. Šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
ros gtv., Chicago, III.

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonųs, Pjayer Piano, Ca
binet, Phonograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

Mrs. Robins,
2910 North Ave., 1-mas augštas prieš 
Humboldt Park, ' Chicago

TORIU paauk aut $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpei as $10. Komodos, hra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $50. j,.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie ave., 

Chicago, III.

LSJL. 1-mos kp. nepaprastas 
susirinkimas

nuvažiavo į

Cibuliai, gurbas ........
Ridikėliai, 100 bunčių 

'romelės, gurbas ........
Vaisiai, žali: — 

)buoliai, statinė ...
apelsinai, Kalif., dėžė 
atrinai, dėže ............

>0—1.00
>5—2.00

1.00—1.60

6.00—8.00 
3.50—4.00 
2.75—3.75^ 
2.00—2.25

Itai, kvietiniai, geriausi .... 13.50
Ruginiai, baltieji     ..........  13.00

tamsieji 11.75

Muskegon, Mich.
kp. pusmetinis susirinkimas į-

nkų Kliubo svetainėje, 142 Bei- 
dler st. Malonėkite visi nariai 
pribūti, nes yra blankus balsavi-

R EIK A LAUJ AM E PARD AVĖ.I Ų.
GEISTINA PATYRUSIŲ GROSERY- 
JE. NEDĖLINfi MOKESTIS. AT
SIŠAUKITE IN 
1715 S. PEORIA SI

RANDAI
CHICAGO ATIDUODAMA BANDON puikus 

kambarys, Nori h West Side pusėj, 
2 arba vienam vaikinui, arti karų ir 
elevatorių. Garu šildomas, maudy
ne ir visuomet šiltas vanduo. PriešV. V. Wasys, seki*. :er i’ark ave, 

Pirmas augštas.

* LDLD. 86 kp. viešas susirin
kimas įvyks petnyčioj, 7:30 v.

Liuosybes svet., 1822 Waba-

REIKALINGAS hartenderis į sa
li liną, kalbantis gerai angliškai ir 
lieiuyiškai. Atsišaukite tuojaus.

mr • Tizvi rl 111 c*

3651 ’ Wallace
Tel.

M. Peldžius, 
st., 
Droyen 754

Chicago

ATIDUODAMA randon puikus ka
mbarys švariai užsilaikančiam žmo
gui. 
3409 So. Union Ave., Chicago 

1-mas aukštas, priekis.

PARDUODU automobilių už labai 
pigią kainą. $700. 5 sėdynių. Visas 
geriausiame stovyje. Pirktas 1916 
metais. Vardas “Sun”. Priežastis 

pardavimo— apleidžiu Chicagą.
J. Mekšras, 

1829 So. Peoria St., Chicago, HI.
Tel. Canal 6307.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, sinti naminius daiktus arba ap- 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kim, 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankamo. \ Ui 
$10 išmokiname jus siut visokius 
drabužius. .

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

1850 Wells gatve.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

Didelis Išpardavimas
Šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

tuviu visuomenę atsilankyti į mu
są nepaprastai didelį išpardavimą, 
kuriame bus išpardavinėjama už la
bai nupigintas kainas visokie tavo- 
rai, kaip tai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, Jakctai ir visokį kiloki auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

Taipgi egzemi- 
nuojam akis

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas mane. 
;Vš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

PETER A. MILLER
2128 West 22-ra gatvė, Chicago-

MUSŲ BUDAS ATGAUNA — NEAT- 
GAUNAMAS SKOLAS VISOSE 

DALYSE AMERIKOS.
Mes išjieškome ir atgauname viso

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

Musų budui 
skirtumo kur jųsų skolininkas 
na ir kaip toli 
musų pasekmingas 
lininkus visur, nes 
rim visose dalyse 
dentus, kolektorius 
rinčius mus reikalus visose apielinkėse.

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

OFISAS 
PATIŠKAI 
liais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 1 
po pietų iki 6 vakaro.

Utarninkais, Ketvergais ir S ubą to
pi is 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.

atgavimo skolų nėra 
gy ve- 

n.uo jųsų ar musų— 
būdas pasiekia ško
tam tikslui mes tu- 
Amerikos korespon- 
ir advokatus prižiu-

nenusiminkite, bet paduo- 
skolįninką j musų rankas, 
būdą iš kurio skolininkai 
iki neatlygina skolas.
YRA ATDARAS DEL Y- 
ATSILANKANČŲ Panedė-

r ai žino
K. NURKAITĮ

1617 N. Robey Str., Chicago.
Prie Milwaukee ir North Ave. 

Tel. Humboldt 4613.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.

Dr S. Biezis
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 235$ S. Leavitt St.
Valandos 4—6 Ir 7—9 

Tel. Canal 3877.

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

Tel. Drover 7179.

TEL. Canal 2118Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1749 So. Halsted St., Chicago, I1L
Kampas 18-tos gatv.

DENTISTA1
Ateikite pas mus del susitaisymo 

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

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

LIBERTY HALL 
Didžiausia Svetainė 
BRIGHTON PARKE 

Mitingams, vestuvėms, baliams 
Kedzie ave., kampan 39 PI 

Tel. McKinlev 2878 
B. J. WAWZINSKI 

Kedzie ave., kampas 39 pL




