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Bethmann-Hollwegas re
Didelis nėdateklius jos ižde.

W30lh si

Mobilizavo 125,000 milicijos

PATIRKIT SAVO NUMERIUS

AUSTRIJOJE NERAMU

Bijosi Rusijos

les

UŽGRIEBS JAVU

Abu

imu

REZIGNAVO PRŪSIJOS 
KARĖS MINISTERIS.

Chicagoje ir apielinkėje. 
šiandie lis; truputį vėsiau.

Ten 
vata ir 
dabar 
trabanda

Apdraudos kompanijos atsisako 
mokėti už nuostolius, padary-

WASHINGTON, liepos 15.— 
Vakar atstovu butas priėmė t.v. 
aviacijos bilių, kuriuo skiriama 
$640,000,000 pastatymui 20,000

LLOYD GEORGE SVEIKINA 
RUSIJOS LAIMĖJIMUS.

Bile valandą gali trukt dipoma- 
tiniai ryšiai tarpe Argentinos 
ir Vokietijos.

rusai 
mie- 
pusę

indas Ram Chandra, kaltinamas 
vadovavime to suokalbio.

MĖTO BOMBAS ANT 
ARENSBURGO

uties su vokiečiais.
NAUJI RUSŲ LAIMĖJIMAI. 

Novika puolė; austru bandymai 
sulaikyti rusus nuėjo niekais. 
PETROGRADAS, liepos 16.—

DIDELIS STREIKAS 
BRAZILIJOJ.

žinia sako 
vieši a

Rusu pa 
labai nupu 
Pranešama

BANDĖ UŽPULTI KIELĄf 
Pasekmės nežinomos.

NEPAISO ARGENTINOS 
REIKALAVIMŲ.

Valdžios turi but atsakomybėje 
prieįs žmones, sako jis.

liepos 15. — 
Jupiter 

Angli

Taip greit 
augščiau 
skaičius, \ 
kitą 20,000 orlaivių 
ran ta ma, 
statymui

EMMA GOLDMAN 
KALĖJIME.

Romos užsienių reikalų depą 
rtamentas sako, kad išduodant 
vadinas sugrąžinant į Suvienytą 
sias Valstijas, Coechį, butų per 
žengta pamatiniai Italijos įsta

BRAZILIJA SAUGO 
KRANTUS.

UŽĖJO ANT MINŲ
PARYŽIŲ

Prancūzų laivas 
gaudydamas minas 
jos kanale užėjo ant minos 
ir nuskendo. Žuvo 11 žmo
nių.

francuzų tranšėjų 1500 metrų 
plotyj ir pasivarė į priekį apie 
300 metrų. ~Beto, vokiečiai su
ėmę taipgi 350 francuzų belais-

SAN FRANCISCO, liepos 15. 
— Dar 19 žmonių apkaltinta da
lyvavime suoka Iby j sukelti In
dijoj (Azijoj) revoliuciją. Are-

GEN. PERSHINGO KARIUO
MENĖ NEUŽILGO BUS PA

SIŲSTA Į TRANŠĖJAS.
PARYŽIUS, liepos 15. — Gen. 

k’rshingo kariuomenė jau arti 
arės linijos. Ji dabar randasi

Viso, sakoma, tapo išvyta iš 
St. Francois pavieto kasyklų a- 
pie 700 svetimšalių.

Numalšinimui patriotingųjų 
amerikonų tapo pasiųsta į Fiat 
River’ą keli būriai Missouri val
stijos ra i

pos 15. — Emma Goldman jau
ni vežt a į šį kalėjimą. Ji dirba 
siuvimo skyriuje. Pirmąją die
ną ji uždirbusi 75c. Daugelis 
žmonių buvo atėję pamatyti t% 
garsiąją anarchistę, bet jų į ka
lėjimą neįleido.

KAS PENI VOKIETIJĄ?
Švedijos komisija sako jogei tai 

darą Suv. Valstijos.

PASKANDINO VOKIEČIŲ 
SUBMARINĄ.

Paskyrė 640,000,000 orlaivių 
statymui

SUNKUS RUSIJOS PA 
DĖJIMAS.

BERLINAS, liepos 15.— 
Oficialis vokiečių praneši
mas skelbia* kad paskutinė
mis keliomiš dienomis vokie
čiu lakūnai atkartodami mė
tę bombas ant rusų batare- 
jų Arensburge ir Zerele, ant 
Gesei salosj Rygos užtakoj.

KARĖS STOVIS PORTU 
GALIJOJ.

PASKYRĖ $640,000,000 OR 
LAIV* ^STATYMUI.

ministeriu kabi- c-
artina Londono

čang-Hsun pasislėpė Holandi 
jos ambasadoje.

AO PAULO, Brazilija, liepos 
.Telegrama iš Sao Paulo 

o, kad pereitą pelnyčių ten

PEKINGO BOMBARDAVIMAS 
PASILIOVĖ.

CLAIR PAVIETAS TURĖS 
UŽMOKĖTI.

NEW YORKO APGINKLA
VIMUI.

Laikinoji Kynų respubikos 
valdžia ja 
į Pekingą

ŽUVO NORVEGŲ 
LAIVAS.

Vėliaus francuzai, beje, išvi
ję vokiečius iš dalies užimtųjų 
pozicijų.

NAUJAS VOKIEČIŲ LAIMĖJI 
MAS FRANCIJOJ.

tymas pasaulio geresniais pama 
tais nėra galimi, kol Serbija,>Bel 
gija ir kitos patremtosios tau 
tos nebus paliuosuotos iš pc 
naikinančios militarizmo tirani 
jos ir kol perdėm visoje Euro

PETROGRADAS, liepos 15.— 
Atstovas Bublikov privatiniame 
dūmos posėdyje pranešė apie 
liūdną Rusijos finansinį padėji
mą. Jis sako, kad Rusijos auk
so rezerve esantįs $800,000,000 
vos padengia 13.6 nuošimčių po
pierinių pinigų, e-sančių cirku
liacijoj. 1913 m. Rusija turė
jo $4,400,000,0000 skolos, dabar 
gi turi skolos net $16,800,000,- 
000. Jeigu pridėjus popierinius 
pinigus, išleistus karės laiku, 
skola sieks $17,500,000,000.

Šiemet pasidarys nepriteklius

nūs. Patriotingi “amerikonai’ 
šaudydami į orą palydėdavo sa 
vo aukas ir j ieškodavo kitų, ku 
riuos kimšdavo į sekamą atvy

WASHINGTON liepos 16. — 
Iš Washington© pranešama, kad 
nuo paskelbimo prez. Wilsono 
notos valdžia jau turinti sumo
bilizavus 125,000 milicionierių 
— viso vienuolikoje valstijų. 
Tai pirmieji valstybinės milici-

PAIMA VALDŽIOS KONTRO- 
LĖN 1917 DERLIŲ.

LONDON, liepos 15. — Ang 
lijos maisto kontrolierius, bu 
rotias Rhindda, pask eibė nauji 
patvarkymą, kuriuo valdžia pa 
ima pilu on 
metų derlių 
avižas, rugius ir bulves.
“AMERIKONAI ” VEJA LAUK

riam artymiausioje pa 
turėtų stovėti/ gene ralio 
narys, gen. Ludendorfas.

Chicago, HL, Panedėlis, Liepos (July) 16, 1917.

LONDON, liejos 15. — Ang- 
lijos premjeras Lloyd George 
vakar pasiuntė ilgą telegramą 
Rusijos ministeriu pirmininkui 
Lvovui. Lloyd George sveiki
na revoliucinę Rusiją su naujo
mis pergalėmis Galicijos fron-

bandę įsiveržti Kielo kanalao, 
k ur yra pasisepęg Vokietijos ka
riškas laivynas, l^pųolimo pa
sek mes nežinor >s.

WASHINGTON liepos 15. — 
Kapitalistinė spauda nuolat tvi
rtina kad Švedija peninti Vokie
tiją, siųsdama ten maisto reik
menis ir kitas žalias medžiagas,

Junkerių spauda, be to, reika 
mja, kad Vokietijai butų paski 
ta diktatorius, būtent, vyriau 
ias vokiečių armijų vadas, fiel

WASHINGTON, liepos 15. — 
Oficialiai paskelbta, kad vokie
čių submarines paskandino du 
Amerikos mažu laivu Hildega- 
ard ir M. W. Boiweiw.

geriausios rųšies orlaivių. Tie 
orlaiviai turėsią but pasiųsti 
Francijos frontam kovai prieš 
Vokietiją.
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Jcgrama sako, kad vakar reiig- 
navo Prūsijos karės ministerial 
gen. Stein’as.

riaus Dansingo reikalavimą is 
duoti šios šalies valdžiai pikta 
darį Alfredo Cocchi, kuris perei 
tą bal. mėnesį New Yorke niižu 
do 18 metu mergaitę Ruthi

TULA ATLANTIKO PRIE
PLAUKA, liepos 15. - Prane
šama, kad “tūlas” Suv. Valst 
pirklybinis laivas šiomis dieno, 
mis paskandinęs vokiečių sub 
mariną Viduržeminėje juroje 
Laivas veža Europon 4,000 sta 
tinių smalos.

tai atsako atvykusios į šią šalį 
speciales švedų valdžios komisi
jos pirmininkas, Axel Robert *Nardvall. Jisai tvirtina, kad 
Vokietiją kadaise penėjusios ir 
Suvienytosios Valstijos. Tai bu
vę 1914 ir 1915 metais. Tuo
met Suv. Valst. rsą kreipėsi j 
Švediją rcikaį 
joms užtikrinimų, būtent, kad 
tam tikri produktai butų perlei
džiami per Švediją Vokietijon.

buvusi vežama daugiausia 
■ kitos medžiagos, kurios 
yra skaitoma kares kon-

rmininką grafą Tisą. Nesu: 
pratimą pagimdė ginčai del 
rusų ofensivo Galicijos fronte

Sekamų valstijų milicija bu: 
mobilizuota liepos 25 ir rugpju 
čio 5 d. t

LONDONAS, liepos 16 
tėjusi iš Šveicarijos 
kad1 Austruose dabar 
beinąs nusiminimas, 
sisekimai Galicijoje 
tdė žmonių ūpą. 
kad Vengrijos parlamento po 
sėdyne kilo didelė suirutė, kuo 

‘ įP ■ . . v . vmet keli atstovai išreiškė abe 
jonę dėlei Austro-Vengrijos Ii 
kinio, jeigu rusų veržimąsi ne 
bus sulaikytas.

GENEVA, Šveicarija, liepo

BELGIJOJE SIAUČIA 
BADAS.

Daugelis darbininkų meta dar
bus delei fiziško nusilpnėji
mo.
WASHINGTON, liepos 16. — 

Pūkštančiai vokiečių užimtosios 
Belgijos darbininkų apleidžia 
drbtuves delei galutino nusilpnė
jimo. Tai tie 
stokos pasekmė 
bar sumažinta

Šimtai rusų, vengrų, italų ir len 
kų — vyrų, moterų ir kudi 
kiu — ištremta iš St. Fran 4-
cois pavieto, Missouri valst. 
kaltinama ‘ aidoblistai.”

VAIGŠTO BASI 
BERL1NAS, liepos 1 

sutaupinus odą Berlino bankų 
darbininkai pradėjo vaigščioti 
basi. Gatvėse matyti daugybė 
basakojų. Sankrovose galima 
pirkti tik medinius ir vailoki- 
nius čeverykus.

Miesteylj gyve
na apie 1,000 svetimšalių.

Western Federation of Miners 
unijos viršininkai sako, kad ria
ušininkus komanduoja atsiųsti į 
čia I. W. W. nariai.

Kuo vaduojasi tie “ameriko
nai”, vydami iš kasyklų svetim
šalius, telegrama nesako.

o Paule’o paskelbta generalis 
streikas; valdžia areštavo 500 
“agitatorių”’; kareiviai šeimy-

grąžintojo, gen. Čang-Hsuno, 
pulkai tapo galutinai sumušti ir 
pasidavė respublikos šalininkų 
armijai. Likučiai gi šian-ten iš
sislapstė. Tuo tarpu pats Čang- 
Hsunas pasislėpg Holandijos a- 
mbasadoje Pekingc. Tuo ir už-

pasiųsta Francijon apie 
pradžią spalių mėn.

Kanclerio vietą užima, Dr. Mi 
chaelis; gal but puls visas ka 
binetas; kanclerio rezignaci 
ja tai tik pradžia didelių per 
versmių Vokietijoje.

riškąjai valdžiai pasiūlyta su
manymas “New Yorko apgyni
mui” apginkluoti 750 lengvu 
automobilių kulkosvaidžiais, o 
250 kulkosvaidžių iškelti ant 
augštesnių budinkų. Tais kut 
kosvaidžiais operuotų civiliai#

Alfredo Cocchi, kurį Italijos 
valdžia atsisako sugrąžinti į S. 
Valstijas. Ji$ai pereitą balan
džio mėn. nužAide p-lę K. Kruge- 
riutę, New Yėrke, ir vėliau pa
bėgo į Italiją.j Cocchi dabar sė
di Bolognos Kalėjime Italijoj.

)iai is- 
kuri turėjo 

perstatyti reikalą ir Bonne Ter
re “amerikonams” — nepriim-

Mobilizuoliej i milicionieriai 
kol kas bus laikomi tose Valsti
jose, kurioms jie priklauso. Pa
skui turės vykti “kur nors į pie
tus,” iš kur po trumpo laiko 
apie pradžią spalių mėn. — bu
sią pasiųsti į Francijos frontą 
>ustiprinimui gen. Pershingo pu

šnį. Juodu kaizeris buk pakvietęs 
Berlinan, kur įvyks kitas kara
liškos tarybos susirinkimas.

Londono pranešimai tečiaus 
tvirtina, kad dabartinis dalykų 
stovis Vokietijoje yra lai žen k- 
las didelių politinių perversmių 
toje šalyje. Kanclerio rezignaci
ja esanti tų perversmių prad
žia. Tikroji dabartinio krizio 
priežastis, sako Londono prane- 
mas, yra pasekmingasai rusų 
ofensivas.

FLAT RIVER, Mo., liepos 15.
Apsiginklavę vielos kasyklų 

darbininkai-“amerikonai” už
puolė čia gyvenančius svetimša- 
lius-nepiliečius — rusus, lenkus, 
italus ir vengrus — ir griežtai 
pareikalavo, kad / jie apleistų 
miestą. Užpultieji nerodė jokio 
pasipriešinimo. Ramiai šypso
damiesi jie atsake, jogei mielu 
noru sutinką apleisti vietą, kur 
gręsia pavojus jų turtui ir gy
vastims. Darbą, girdi, vistik 
susi rasią. Ir daugelis jų patrau
kė linkui artimiausių Bonne Te
rre kasyklų. “Amerikonai” te
čiaus nenorėjo, kad išguitieji ir 
ten apsigyventų

oginė maisto 
Belgijoje da- 

iki paskutinės 
galimybės nelik porcijos, bet 
ir valgių skaičius. Valgyti duo
dama tik du syk dienoje. Dirba
ntis sunkų fizišką darbą darbi
ninkai nieku būdu negali išlai
kyti tokiu valgiu—sako Belgi
jos šelpimo komisija, prisiun
tusi šią žiemą Washingtonui.

Kanclerio rezignacija 
nustebino jo politikos 
Jos niekas nesitikėjo.

Adr^ss:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILJ^INOIS 

TELEPHONE CANAL 1506

LONDONAS, liepos 14.— 
4š Christianijos praneša, 
kad vokiečių submarina pa
skandinus Norvegų laivą 
Fiorella. Laivo įgula tapus 
visa išgelbėta.

LONDONAS, liepos 16. - 
Londono ir Paryžiaus praneši 
mai pripažįsta na menką vokie 
čių pergalę Champaign fronte— 
Chemin dės Daines sektore. Šio

LISBON, Portugalija, liepoi 
15. — Visoje šalyje tapo pas 
keli)ta kares padėjimas, šaly 

je tečiaus nesą jokių suiručių 
Tasai valdžios žingsnis 
priežasčia ilgų diskusijų 
dieninėje Portugalijos puriame 
n to sesijoje.

in a rublio nupuolė, gi išleidimas 
daugiau popierinių pinigų žįr- 
miai pakeltų kainas ant reikme
nų.

Belo iškasimas anglių pietinėj 
Rusijoj nupuolęs 30 nuoš., o 40 
nuoš. garvežių ir vagonų stovi! 
dirbtuvėse, laukdami pataisy
mu.

Kiekvienas vyras, užsiregistra
vęs birželio 5 d., turi kuogrei- 
čiausia patirt savo numerį. Tuo
met jisai žinos, ar valdžia šau
kia jį į kariuomenę, ar ne, kada 
ji paskelbs liosų traukimo pa
sekmes. /

N/imerių, pagal kuriuos bus 
šatųdama vyrai į kariuomenę, 
nėra ant registracijos kortų. Jie 
surašyti “exemption boards” o- 
fisu listuose. Todėl kiekvienas 

(k

užsiregistravusis turi nueiti į ar- 
timiausį tų ofisų ir susijieškoti 

tenai savo numerį.
Chicagos “Exemption boards” 

ofisų adresai paskelbti ant 2 psl. 
šiame “Naujienų” numeryje.

Patirkite savo numerius tuo- 
jaus, kad nereikėtų gaišuot lai
ko tada, kai valdžia paskelbs ša
ukimą į kariuomenę, nes nuo 
to laiko bus tiktai dešimtis die
nų padavimui pasiteisinimų del 
paliuosavimo nuo kariuomenės.

Pasakykite apie tai ir savo 
draugams.

Italijos valdžia atsisako išduoti 
Suv. Valstijoms Ruthos Kr u 
gerutės užmušėją.
ROMA, liepos 15. — Italų vai

spėjusi padaryt 
t t va r k ą. Vic 

toj policijos ten dabar šelmy 
nininkauja kareivio kulbė ir ka 
rdas.

tebesivaro į priekį pietinėje G 
ličioje. Oficialis Petrogrado pi 
nešimas sako, kad vakar 
užėmė dar vieną Galicijos

BUENOS AIRES, liepos 16.— 
Vokiečių ministeris Argentino
je, kalbėdamas apie paskandi
ntuosius Argentinos pirklybi- 
nius laivus vokiečių submarino- 
inis, tarp kita buk išsireiškęs, 
kad tai buvę tik paprasčiausi 
siųstai žiurkėms gaudyti. Va
dinasi, Juonį vokiečiai davę su
prasti, kad jie nepaiso Argenti
nos reikalavimų. ,

Buenos Aires valdžia jau
čiasi esanti įžeista. Trūkimas 
diplomatinių ryių su Berlinu esą 
tik valandos klausimu.

kininkams paliks tik liek, kiek, 
jų pragyvenimui ir pasėliui rei
kalinga. Provincijų gyventojai, 
manoma, gaus kas mėnesį po 37, 
svarus grudų.

pramoniją tame mieste.
Samdytojams pagelbon atėję 

karikoji valdžia. .Jos dėka iki 
šiol areštuota apie 500 neva agi
tatorių, kusrčiusių žmones prie 
riaušių, c

Paskutinės žinios, beje, sako, 
kad atsiųsta į Sao Paulo kariuo
menė jau

nemaža 
priešus. 
Juo la

biau todėl, kad jį rėmė pats 
kaizeris. 'Tikroji jo rcznacijos 
priežastis, tai sosto įpėdinio ata
kos prieš kanclerį. Sosto įpėdi
nis, kaip žinia, yra nepermalda
ujamas junkerių tarnas, vadi
nasi. užgrobimų šalininkas ir 
mirtinas visokių reformų prie
šas. Karališkos tarybos susirin
kime jis ir jo šalininkai smar

kiausia užsipuolė ant Bethmann- 
Hollwego delei žadamųjų Prū
sijai reformų. Tai ir buvusi ti
kroji' kanclerio rezignacijos 

priežastis.
Kanclerio rezignacija ir pas

kyrimas jo vieton Dr. Georgo 
Michaelio skaitoma nauja jun
kerių pergale. Na u jasai kanc
leris i'sąs typiškas Prūsijos jun_

CHICAGO. — Apdraudų ko
mpanijos tvirtina, kad už sude
gintus namus ir kitokius pada
rytus nuostolius laike riaušių E* 
St. Louis, turės užmokėti St. 
Clair pavietas. Apdraudos ko
mpanijos nieko nemokės.

i ne paskutinė suma, 
kaip bus pastatyta 

n u rody tasai orlaivių 
a Idžia statydinsianti 

sup- 
ir pinigų jų pa-LONDON, liepos 15. — Atė

jusi iš Berlino žinia sako, kad 
Vokietijos kancleris, Theobal- 
das Bethmann-Hollhvegas, va
kar įteikęs savo rezignaciją kai
zeriui Vilhelmui. Kaizeris rezig
naciją priėmė ir vietoj rezigna
vusio paskyrė kitą, Vokietijos 
iždo rhinisterio pagelbininką ir 
Prūsijos maisto kontrolierių, 
Dr. Grog'ą Michaelį.

Labai galimas daiktas, kad su 
kanclerio rezignacicia turės
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Užsisakomoji kaina:
Chicagoje, nešiotojams kasdien pri
statant j namus, moka:

Savaitei ......................... 12 centų
Mėnesiui ......................   50 centų

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
ėmėjams išanksto užsimokėjus: Me
tanas $6.00; pusei metų $.3.50.
Kt€«r, ne Chicago), metams $5.00; pu
sei metų $3.00; trims menesiams 
$1.75. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
Hur kitur užsieniuose $8.00 metams.

verstas organizavimosi dar
bu, vienok jisai stengsis nu
veikti, ką galės, kad patar
navus žmonėms šiame svar
biame reikale.

Tuo tikslu Laikinojo Ko
miteto valdvba vakar ture- v
jo posėdį ir nutarė paskirt 
Pagelbos Komisiją šaukia
miems j Kariuomenę. Ta 
Komisija veiks daugiausia 
Chicagoje, bet sulig išgale ji

stengsis davinėt patarimų ir 
informacijų ir kitų miestų 
žmonėms. Kitų miestų žmo
nės tečiaus tegul sukrunta 
veikti tuojaus, nes laiko yra 
nedaug, iki prasidės ėmimas 
į kariuomenę; nemaža nau
dingų nurodymų jie ras pra- 
nešimuosle apie Komisijos 
veikimą Chicagoje. Sekite 
juos.

Pagalba.
šaukiamiems

į kariuomene
Neužilgio valdžia pradės 

imti į kariuomenę vyrus, 
ktirie užsiregistravo biržei 
lio 5d. Prirengiamasis da
rbas jau baigiama atlikti. 
Valdžia Washingtone, kaip
girdėt, baigia arba jau pa- ,ie.tuyi k7]onijose
baigė skirstymą numerių, 
pagal kuriuos vyrai bus ša
ukiami. Tie numeriai grei
tu laiku bus pranešti į kiek
vieną miestą, kur yra susi
tvėrę tam tikri “exemption 
boards” (paliuosavimo ko
mitetai). Šitie k o m i t e- 
tai paskelbs tuos nume
rius, ir tai reikš, kad visi vy
rai’, kurie turi šituos nume
rius, bus pašaukti į kariuo
menę. Šitas pašaukimas ga
li įvykt už dienos, kitos.

Bet pašaukimas tai dar 
nereikš paėmimo. Pašauk-

Atkreipiame visų miestų del pasiliuosavimo nuo ka 
lietuvių domą į pranešimą, 
telpantį šiame “Naujienų” 
num., apie šaukiamuosius į 
kariuomenę (“Užsiregistra
vusiųjų žiniai”).

Chicagoje, kaip matote, 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba nutarė sutvert 
Komisiją pageibai šaukia
mųjų į kariuomenę. Tą jos 
žingsnį iššaukė umus reika
las, atsiradusis prieš lietu- 
įvių visuomenę.
. . Kadangi A. L. D. T. kul
kas dar neturi suorganizuo

tai Laikinojo Komiteto val- 
idyba kreipiasi stačiai j visų 
miestų žmones, ragindama 
juos ir pas save sutverti pa
našias, kaip Chicagoje, PA
GELBOS KOMISIJAS ŠAU 
KIAMIEMS J KARIUOME-

riuomenės. šitas patarna
vimas reikalaus žinojimo 
teisių ir anglų kalbos.

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas Šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

JUNKEKJAI.

PRIE “LAIŠKO Iš 
ANGLIJOS.’’

i Naujienų 136 ir 137 numc-

pasiteisinimų, reikalaudami, 
kad juos paliuosuotų nuo ka
reiviavimo arba nuo ėmimo 
j karę. Tiktai tie, kurie ne- 
priduos pasiteisinimų arba 

~Kurių pasiteisinimus atmes 
“exemption boards,” bus pa
imti kariuomenėn. Pridavė 
mui pasiteisinimų valdžia 
paskyrė dešimtį dienų nuo 
paskelbimo numerių. (Plar 
čiau apie tai žiu r. straipsny
je “Užsiregistravusiųjų Ži
niai.”).

Tarp lietuvių yra, be abe
jonės, tūkstančiai vyrų, ku
rie norės del tos arba del ki
tos priežasties pasiliuosuoti 
nuo kareiviavimo. Bet retas 
jų žinos, kaip tatai atlikti. 
Vienas dalykas, taisyklės 
apie pasiteisinimų (exemp
tion claims) davimą yra la
bai painios, ir žmogui, neįsi
gilinusiam į jas, sunku jas 
suprasti. Antras dalykas, 
pasiteisinimai reikia para-

Tuo tikslu Laikinojo Ko
miteto valdyba pataria veik
lesniems draugijos arba vei
klesniems žmonėms tuojaus 
suseiti ir apsvarstyti daly
ką. Komisijos suorganiza
vimui jie gali pasinaudot 
kadir tuo pienu, kurs yra vy
kinamas Chicagoje.

Pagel bos Komisijų užda
vinys bus patarnaut šaukia
miems j kariuomenę vyrams, 
kurie norėtų paduot į “Ex
emption Boards” pasiteisi
nimų (exemption claims)

pakviesti notarai, kurie už
tvirtins visas popierasv Ko
misija neužilgo paskelbs, ko
kiose vietose jos ofisai bus 
atidaryti. — Žiūrėkite kiek
vieną dieną “Naujienose” ar 
nėra naujų žinių apie draftą 
ir komisijos pranešimų —

J 8) Nebandykite išsipirkti 
nuo kariuomenės pinigais; 
už valdininkų papirkinėjimą 
teismas baudžia ir tą kas 
duoda pinigus, ir tą, kas i- 
ma.

9) Chicagoje “Exempti
ons Boards” yra sekančiose 

’vietose. Eikite tuojaus į ar
timiausią “Exemption Bo- 

lard” ir sužinokite ten savo
JeigUi tarp vietinių lietu* numerį. Jeigu viename ne- 

.vių nėra pakankamai kom- prasite savo numerio, eikite į 
petentiškų tuose dalykuose 
žmonių, tai Pagelbos Komi
sijos tegul susineša su kitų 
tautų organizacijomis arba 
asmenimis. Toms Komisi
joms stengsis, kiek galėda
mas, suteikt patarimų ir A- 
merikos Lietuvių Darbinin

kų Tarybos centras (sekre
toriaus adresas: A. Lalis, 
1840 So. Halsted SL, Chica
go, UI.)

; Kviečiame lietuvių koloni- 
jas suknisti. Beliko gal tik 
kelios dienos, iki valdžia pa
šauks vyrus į kariuomenę. 
Iki to laiko Pagelbos Komi
sijos turi but suorganizuo
tos ir prisirengusios prie 
darbo.

Kartu raginame neatidė- 
; J iojant pradėt organizuot 
Lietuvių Darbininkų Tary
bas kiekviename mieste. Ka
sdien atsiranda svarbių vi
suomenių reikalų, kurie gali 
but prideramai apnipinti 
tik sujungtomis visų darbi
ninkų jiegomis.

Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Taryba 
Laikinasis Komitetas: 
P.GRIGAITIS, pirm. 

I A. LALIS, sekr.

Užsiregistravusiųjų žiniai
---------------.M--------------------------------------------- -----------.............................. ...  

/
Vyrai nuo 21 iki 31 metų tinti pas notarą, o paskui 

amžiaus, kurie užsiregistra-

imti kariuomenėn šiomis die 
nomis, jeigu išpuls ant jų 
liosas ir jeigu jie neprista- 
tys gero pasiteisinimo, del- 
ko jie turėtų but paliuosuo- 
ti nuo kariuomenės. Visi už
siregistravusieji turi atsi
minti ir išpildyti sekančius

delė didžiuma lietuvių ne
moka.

Taigi, kada valdžia pa
sauks užsiregistravusius vy
rus į kariuomenę, tai tuks- 
tąnčiai lietuvių vyrų Chica
goje ir kitur atsidurs keb
liausiame padėjime. Vieni jų 
per neapsižiūrėjimą arba 
nežinojimą gali sunkiai nu
kentėti, kiti, jieškodami pa
tarimų, gali patekti į nesą
žiningų žmonių rankas ir 
turėt pinigiškų nuostolių; 
visi gerai žino, kad tokiose 
sunkiose valandose atsiran
da pakankamai visokių gai- 

leurie pasinaudoja iš 
žmonių nelaimės.

Tiems žmonėms ateit į pa
geltą pasiryžo Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tary
bos Laikinasai Komitetas. 
Nors Darbininkų Taryba 
dar tik pradegę organizuo- 
ties, ir jos Kompotas yra už-

1) Kiekvienam užsiregist
ravusiam yra paskirtas nu
meris. Kožnas turi tuojaus 
sužinoti, koks jo numeris y- 
ra.

2) Už keleto dienų bus 
traukti liosai. Kožnas vy
ras, kurio numeris bus iš
trauktas, turės stoti į ka
riuomenę, jeigu nepristatys 
pasiteisinimo.

3) Pasiteisinimą reiks pri
statyti bėgyje dešimties die
nų į vietinį “Exemption 
Board.” Kas nepristatys 
pasiteisinimo bėgyje dešim
ties dienų, tas skaitysis pa
imtu j kariuomenę ir jau jo
kio pasiteisinimo nebegali
ma bus duoti. Kas be pasi
teisinimo nestotų į kariuo
menę, tam yra paskirta sun
ki bausmė; jis gali būti 
sodintas į kalėjimą ir 
sušaudytas.

4) Labai yra svarbu
duoti pasiteisinimą bėgyje 
dešimties dienų po numerio 
ištraukimo. Tą pasiteisini
mą (exemption claim) rei
kia parašyti angliškai ant 
tam tikros blankos ir užtvir-

pa- 
net

pa-

nunešti į vietinį Exemption 
Board,” kurs padarys nuta
rimą, ar pasiteisinimas gali 
būti priimtas, ar ne,

5) Jeigu vietinis “Exemp
tion Board” pasiteisinimą 
atmestų, tai dar galima bus 
kreipties į distrikto “Exem
ption Board”. Kaikuriuose 
atsitikimuose reiks prašy
mas rašyt Suv. V aisti jų pre
zidentui Wilsonui.

6) Tiems, kurie neturi jo
kio pasiteisinimo, o yra prie
šingi karei iš persitikrinimo, 
drafto įstatymas jokio išsky
rimo nepadarė. Jų padėji
mas bus labai sunkus, bet ir 
jie gali prašyti išskyrimo 
arba palengvinimo.

7) Kadangi pasiteisinimus 
ir prašymus reiks rašyti an
gliška ir pagal taisyklių, o 
lietuviai angliškai nemoka, 
tai Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos komitetas 
nutarė duoti reikalingą pa
galbą visiems, kurie yra šau
kiami ar bus imami į ka
riuomenę, ir išrinko Pagel
bos Komisiją šaukiamiems 
j Kariuomenę. Ton komisi- 
jon paskirta K. Gugis, Kl. 
Jurgelionis, ir Dr. A. Mont- 
vidas. Komisija šioj savai
tėj įsteigs ofisus įvairiose 

Chicagos dalyse ir tuose o- 
fisuose duos patarimus, o 
taipgi išpildys pasiteisinimo 
blankas visiems, kurie norės į 
pasiteisinimą paduoti į “Ex
emption jWrd”. Ant kiek 
bus galim#, į tuos ofisus bus

kitą, kol rasite.
Num. Vieta
1— 1400 First Nat. Bldg. Central 828
2— 30 N La šalie st " *
3— 3019 Indiana av
4— 3300 South Park av Douglas 4009
5— 3825 Dearborn

Phillips High

6— 468 E 42d St
7— 1427 Michigan
8— 1.301 Ellis av
9— 2901 Wallace st
10— 3205 S Morgan st
11— 3652 Wallace st
12— 2500 W 3.8th st
13— 1514 E 53 st Hyde Park 1468
14— 1544 E 53 st \ “
15— Cottage Grove av South

Park office
16— 1305 East 63 st
17— 1114 E 63 st

Telef

Main 3404
Douglas 520

st. Wendell
School,

Douglas3131
Drexel 401 

av Oakland 2209 
Randolph 1793 

Yards 2504 
Yards 730 

Yards 1632

Hyde Park 1468 

Midway 200 
Midway 2710 

Hyde Park 2366 
18—67th st ir Stony Island av

Midway 300
18— Merchants Exchange bank 

9129 Commercial av
South Chicago 6

19— 2924 79th st So Chicago 446
20— P O 92 St and Exchange ave

South Chicago 410
21— Illinois Central hospital, 95ht 

st ir Cottage Grove av
Burnside 2081 
Ė 150th st 
Pullman 1010 

West 1279 
Canal 104 

Canal 
(’anal

22— Police station 200

23— 1606
24— 1801
25— 1808
26— 2334
27— 3517 
28
29— 2702
30— 2907

31— 3449
32— 1602
33— 3200 Washington blvd Kedzie 42
34— Milwaukee and Robey st

Main 1581
35— 1658 W Chicago av Monroe 4735
36— <1956 Chicago av Humboldt 497 

-37—1239 N Ashland av Monroe 2745
38— 1047 Milwaukee av

Haymarket 6637
39— Chicago Com., 955 Grand av

Monroe 1030 
10—1503 Jackson blvd Monroe 609
41— 1954 W Harrison st West 2360
42— 1108 West Adams st
43— 936 W 12th St Haymarket 7539
44— 1335 Newberry av Canal 580
45— 2000 Canalport av Canal 62
46— Henrotin hospital, Oak and

La Salle Superior 4290
47— 100 E Chicago av Diversey 1999
48— 659 W North av Central 1862
49— 1544 Larrabee st
50— 668 Diversey pkwy

Lake View 751
51— 2474 Lakeview av Franklin 396
52— John School 3149 North Lin

coln si Lake View 1958
53— 3021 Lincoln av Lincoln 5855
54— .American hospital 850 irving 

Park blvd Lake View 152
55— -1859 Wilson av room 9'

Ravenswood 60
56— Swift school, 5900 Winthrop 

)dgewater 1442
N Ashland av

Roers Park 1 
Greenview av

Lake View 196 
Wilson a Ravenswood 9525 
Lawrence av 

Ravenswood 7662 
Drake av 

62 3925 North Springfield av 
r ‘

63— Columbia Business college 4732 
Irving Park-blvd

64— 2938

W 12th st
S Racine a v
S Ashland av
S Oakley a v
W 26th st Lawndale

<2759 W 22 st Rockwell
W Congress st Seeley 
Washington blvd 

Central 8024
W Monroe st Kedzie
W Grand av Monroe

a v. 
57—6960

59— 1757
60— 2006

4840 
1667 
3060 
1250 
5849

2729

Irving 196

Irving 1039 ---- (
Irving 4677

Diversey bvd Belmont 7933 
Milwaukee av

Humboldt 1360 
Milwaukee av Bandol. 636 
West 51st st Prospect 1047 
W 63 st Prospect 1972

66— 2303
67— 1857
68— 2421
69— 724 W 47th st Yards 6737
70— Pa rkway school 51 and 5th av
71— Grand army hall, 6238 Prince

ton av
72— 5516 S Halstcd Englewood 2782
73— -6247 Ashland av Prospect
74— .Englewood club 6321 Har-

ward av Wentworth
75— 6701 Slewart av Wentworth
76— 7100 Emerald av Steward
77— 97th and Longwood dr. 

field house
78— 2613 Milwaukee
79— —840 N Laramie av

400

806 
856 
723

Ridge- 
Drover 3337 

av Albany 146 
Austin 347 

80—5610 W Lake st Randolph 1781 
3401 W 12th st Lawndale 3622 
3640 Ogden av Lawndale 3029

83— <2601 S Ridgeway Lawndale 2013
84— 1802 Humboldt blvd

Belmont
85— 4519 W Jackson blvd

Garfield 
88—227 Soutli Cicero av

81-
82-

6826

1904

SUTRUMPINO DARBO 
VALANDAS.

ALBANY, N. Y. — Nau- 
jai susiorganizavusi chemi
kų unija išreikalavo iš sam
dytojų darbo valandų sutru
mpinimo — nuo 10-rll vai. 
iki 9 vai. dienoje — ir padi
dinimo algų su ekstra moke
sčiu už viršlaikį. ,

Valdžia ir dvasiški ja visuo
met gerai sugyvena. Caro bu
deliai engė žmones, o dvasiški- 
ja ramino juos. “Tokia jau 
Dievo valia. Kiekviena valdžia 
paeina nuo Dievo ir todėl negali
ma jai priešinties”, —'sakyda
vo bažnyčios atstovai.

Jie liepdavo žmonėms nerei
kalauti kokių nors tiesų, bet 
prašyti. Esą jeigu valdžia su
teiks pagerinimų — gerai, o jei
gu ne — nieko nepadarysi. Tuo 
budu jie užslopindavo žmonių 
valią, pavergdavo jų protą.

Ilgai žmonės tikėjo, kad ne
galima priešinties valdžiai. Bet 
pritrukę kantrybės nusprendė 
pasipriešinti jai.

Ir kas iš to išėjo?

ėjo talkon valdžiai, kad nuslo
pinus kįlantį žmonėse pasiprie
šinimą.

Antanavičius savo aplinkraš-

sigailėjimo išduoti žandarams 
politiškus prasikaltėlius.

Ir matomai jo atsišaukimas 
nenuėjo niekais, riešingame at
veju j, juk kun. Laukaitis nebū
ty pasakęs Durnoj, kad Lietuvos 
kunigai daug pasidarbavo prie 
nu malšini m o ‘‘kramolos. ’ ’

Vadinasi, kunigai nesipyko su 
cariška valdžia. Atpenč — jie 
bičiuliavos.

Griuvo caro valdžia, o kuni
gai visvien išėjo sausi iš van
dens. Jie tuč- tuojau pradėjo 
“remti” naują
pas juos nėra jokių politinių įsi
tikinimų. Jie to dainą dainuoja, 
kieno vežime važiuoja. Del jų 
te^ul visą pasaulį apima gaisras, 

-jie nei piršto nepajudins, jei tik 
tas gaisras nepalies jų asmeniš
kai.

Štai pavyzdys.
Suvienytoms Valstijjoms įsi-

Rciškia

nimas stotų karcivijon. Jie 
Amerikos valdžią pradėjo kelti 
į padanges.

Nereikia užmiršti, kad tie pa-

garbino carą.
Stebėtinas persi mainymas!
Vakar jiems buvo caras ge

ras, šiandie prezidentas, o ryt 
kokis nors kitas valdonas. Ir 
taip be galo.

Mat esama ir tokių žmonių, 
kurie ten linksta, kur vejas pu
čia. Antra vertus, pavandeniui 
kur kas lengviau plaukti, negu 
prieš vandenį.

Be to, ranka ranką mazgoja, 
kad, abi baltos butų.

Dvasiškiia agituoia žmones
stoti karcivijon. Gi valdžia at
simoka jai už tai. “Dvasiško 
stono žmones” nebus imami ka
re i vi j on.

Ir abi puses patenkintos.
Turint visa tatai omenėje, ne

prisieina stebėties iš klerikalų 
taktikos. Tos srovės priešakyj

minutę yra pasirengę garbinti 
tokią valdžią, kuri nesikiša į jų 
reikalus.

“Laiškas iš Anglijos.” Rašytojas 
to laiško drg. J. E. Vasaitis savo 
iaįsiminimuose apibūdina Ang
lį jos-Londono lietuvių socialistų 
veikimą.

Tai daro malonų įspūdį.
Geros kloties darbininkų kle- 

sos kovoje draugui VasaiČiui ir 
kitiems draugams londonie- 
čiams.

saitis) prisiminė, kad jam gy
venant Detroite, Mich., Suv. Vai., 
buvę taip vadinami krikščioniš
ki socialistai.

Na, tai ir gerai. Kad atsimi-

juos nereikia nė užmiršti.. Mat 
jie ir atskirą LSS. 157 kp. buvo 
susitvėrę. Veikė. O į kiek lai
ko skaitliumi narių buvo pra
lenkę senesnę LSS. 116 kuopą. 
Senesnioji kuopa laiks nuo lai
ko ėjo silpnyn. Kaslink naujo
sios kuopos, tai ji negalėjo nė 
tikėtis sulaukti geros ateities. 
"Jai buvo taikoma per tulus drau
gužius prie kožnos progos tik 
pakišti koją ir suklubdyti ją. 
Bet laikui bėgant viskas, persi
mainė. Tie, kurie savame laike 
kvėpavo vien tik intrigomis bei 
denunciacijomis, iš Detroit iš
važinėjo kitur, o keletas jų nu
ėjo net anapus ribų socialistiško 
veikimo. Tūlas jų yra pasakęs:

— Kad jeigu ką veikti, tai rei
kia žiūrėti, kad jau tuo sykiu tu
rėti ir sau kokią naudą, o tik 
veikli ir laukti iki kada kam iš 
to bus nauda, — tai neverta.

Na, tokie tai ir apsistojo vei
kę klesinėje darbininkų kovo
je prieš kapitalą. O sykiu nebe
liko kam ir bekovoti prieš krik
ščioniškus socialistus.

Truputį pasidarbavus drg. K. 
Tamošiūnui ir kitiems abidvi 
kuopos vėl susivienijo. Nes jau 
nebuvo nė kam nė už ką nesuti
kimų bėk eiti. Taigi tuo sykiu 
ir krikščioniški socialistai Det-

Apie tokius krikščioniškus so
cialistus, taip sakant buvusius 
Detroite, buvo girdžiama nuo 
rugpiučio menesio 1913 m. iki 
susivienijant 157 kp. su 116-taja 
kovo mėnesyj 1915.

Mes, truputį atkreipę atidžios 
persitikrinsime, kas per vieni 
buvo tie Detroito krikščioniški 
socialistai, apie kuriuos ir iki 
šiai dienai tūlas draugas dar ne
užmiršta.

Daugumas musų žinome, kad 
dar nesenai Europoj — Austri
joj, Belgijoj ar gal ir kur kitur 
buvo krikščioniški socialistai. 
Juosius kunigai organizavo su 
tam tikru išrokavimu. Pana
šiai ir lietuviški kunigai daro, 
organizuodami juozapines bros- 
tvas ir vyčius. Bet Detroite 
tiems panašių krikščioniškų so
cialistų nebuvo. Tokiais buvo 
pravardžiuojami draugai, kurie 
dar prieš tai buvo, — tada bu
vo ir dabar tebėra — išėmus 
viena kita — LSS. aktiviškais
nariais.

rušies šmeištas. Tų šmeištų su-

... . 11 •do reikalingu ir-gi prisidėti prie 1 kp. nariais.
tos kompanjos — junk einu kom
panijos.

Neužilgo a la Kemėšis su savo 
kompanija galės pasekti Lau
kaičio pavyzdį: pasigirti vai-

mažai pasidarbavo šiai šaliai. 
Pirmas jų nuopelnas — pasiū
lymas “vyčių vaisko”, o antras 
— prikalbinėjimas žmonių sto
ti karei vi j on. Aš tata.

REZIGNAVO CHAM
BERLAIN

LONDONAS, liepos 15. — 
V. Austen Chamberlain, In
dijos sekretorius ,rezignavo. tinai geras.

rėkavimus, bet jie savo tikslo 
neatsiekė. Jie (šmeištų, intrigų 
fabrikantai) tada buvo LSS. 116 

Dabar jie yra jau

kašlink savęs. Aš esmi socialis
tas iš persitikrinimo. LSS. pri-

krikščioniškais socialistais nie
ko ir niekados bendra neturėjau 
ir neturiu. Bet dėka šmeištams 
ir intrigoms buvau prie lokių 
čion Detroite priskaitytas.

Dabar 116 kp. Detroite visais 
atžvilgiais yra vėl stipri. Turi 
narių, regis, 150 su viršum. 
Kuopos dramos skyrius laiks 
nuo laiko lošia gerus veikalus.

kaip jis gyvuoja. Tikrą teisy
bę sakant, dabar kuopoj nėra 
nė krikščioniškų, nė neklaidin
gų socialistų. Joje priguli tik 
darbininkai ir visi geri draugai.

Chas. Kinshen.

Pabraižos

Oi tie nekalti užsimiršimai.
Užsimiršimai, visgi, kaip pa

sirodo, yra visai blogas datykas.
Iš pažiūros, rodos, visai nie

kuo nekaltas, visai mažas užsi
miršimas, o žiūrėk, kiek jis blo
go padaro. Ir kaip, rodos, tok# 
menkniekis, kaip nieko nekal
čiausias užsimiršimas, gali ką

miršimai, tai paprasčiausias die 
nos atsitikimas. Mes visi kas
dien mėgstame ką-nors pamirš
ti. Ir paskui, atsiminus, nors 
pirštus graužk.

Je, kartais visai mažas, nekal
tas užsimiršimas labai daug blo
go padaro ir net į bėdą žmogų 
įvelia.

, —:o:—
Pavyzdžiui, kad ir kun. Ežcr- 

skis. Kiek jis turėjo nukentėti 
delei visai mažo, nekalto užsi-, 
įniršimo.

Paėmė iš žmogaus $50.00 ir 
paskui užsimiršo pasiųsti kur 
reikia. Koks tai menkniekis 1 
O tos niekadėjos Naujienos pa
ėmė ir taip nemandagiai, pri
minė jam 
mą. c

tą nekaltą užsimiršt-

paskui nesmagumo 
kunigui. Visi klebo-buvo tam

nijų gyventojai ir jų lankytojos 
turėjo daug prakaito išlieti be-

nant tą nekaltą kunigo užsimir
šimą.

nigas čia nieko nekaltas, o turė
jo tiek daug kentėti. Kaltas bu
vo jo nekaltas užsimiršimas.

:o:—
Arba paimkime kad ir apla

mai kunigus. Juk jie yra pa
prasti “smertelni” žmonės, to
dėl ir gali papildyti nekaltų už
simiršimų. O žiūrėk paskui kas 
atsitinka.

Klebonas kartais užsimiršta 
išduoti parapijai piniginę atskai
tą. Juk (ai paprastas užsimir
šimas. O kokį triukšmą paskui 
sukelia parapijonįs? Kartais 
kunigui net tenka išsinešdinti iš 
savo parapijos ir eiti kur kitur 
j ieškoti džiabo.

Arba kariais kunigas užsimir
šęs išsiveža parapijos pinigus. 
Kiek paskui visokie laikraščiai

Ir vis tai del užsimiršimo.
—:o:—

Arba Jonas M. Tananevičius. 
Jis irgi auka užsimiršimo. Tas 
aiškiai pasirodė teisme, nes jis 
nieko neatsiminė ir nežinojo. 
Ir delei to savo užsimiršimo net 
kalėjimai! reikės atsisėsti. /

Ir kas blogiausia, kad jis yra

užmiršo ne tą, ką reikėjo už
miršti. Ir kaip, rodos, del tokio 
menkniekio, del nekalčiausio už
simiršimo, galima siųsti žmogų 
į kalėjimą?

Ir koks menkas jo prasižengi
mas: jis tik užmiršo, kad reikia 
išmokėti žmonėms depozitus.

o tik atsiminė, 
imti, ir dabar

Jis lai užmiršo, 
kad reikia juos

kenteti.
Kad jis butą imti'

juos visus išmokėti, tuosyk vis
kas butą buvę gerai.

Kaip kartais likimas mėgsta

—:o:—
Jo, užsimiršimas galų gale yra 

very bad business. K. Vrs.

BUENOS AIRES, liepos 
14. — Nepatikrintos žinios 
skelbia, kad didelis Anglijos 
pačtinis laivas Demerara,

Kuopos dainininkų choras pusė-^ 11,484 tonų, tapęs paskan- 
Jau metas laiko, dintas submarinų zonoj.



Panedėlis, Liepos 16, 1917.

Korespondencijos

Reikalaujama anglių KEWANEE, ILL.
Kunigas. Davatkos.

Socialistai.

asėju
Unijos mainos, geros gyvenimo sąlygos, geros 

darbo sąlygos ir pastovus darbas. Moderniškos 
mainos, sveikos ir švarios, nėra jokio darbinin
kams keblumo.

Vietos kunigas laike pamok
slų skelbia, kad parapijonai skai
to Naujienas. Man linksma ra
šyti naudingų žinučių apie para
pijomis.

:o:—•

Randasi Conifer Jefferson Co., Penna.
Seminole Armstrong Co. ”
Chickasaw ” ” ”
Furnace Run ” ” ”
Cadogan

Rašykite prašymą į kasyklų Superintendentą 
j mainas. ✓

ALLEGHENY RIVER 
MINING CO.,

Čia atsidarė pavasarinė mo* 
kykla dviems mėnesiams. Mo
kytojauti buvo kviestos dvi da
vatkos iš Kazimiero vienuolyno. 
Atvyko net penkios krekždės, 
kaip pats kunigas jas vadina.

Algos joms $50.00 mėnesiui, 
arba kiekvienas mokinys po $1 
mėnesiui, o kas bus viršaus — 
ims kunigas A. — barberini už
simokėti. Ir tai gerai.

Davatkos skundžiasi, kad pa
rapijonai neleidžia mokyties vai-

kos gali išmokyt jų vaikelius.
* .o. ' 9

Čia alus pabrango iki 20c. 
Mokėti liek už bonką nenori
nt e, — ketiname bombarduoti 
traktierius arba skųs ties val-

ST. CLAIR, PA. 
Užgriuvo žmogų.

Liepos 3 d. kasyklose užgriu
vo draugą F. Gudaitį, narį L. 
D. L. D. 76 kuopos.

Liepo 4 d. 3 vai. ryto jis tapo 
išimtas vos gyvas ir 8 v. ryto 
numirė Potsvillės ligonbutyj.

Velionis paliko dideliam nu
liūdime pačią ir du kūdikiu.

Velionis paliko dideliaETAO
Velionis buvo labai simpatin

gas ir darbštus žmogus. LDLD. 
76 kp. draugai nupirko jam vai-

Kadangi vėlonis buvo pii^nei- 
viškų pažiūrų žmogus ir neti
kėjo į Romos zababonus, tat 
davatkos su savo vadais dabar 
nesiliauja pliovoję teršdami ge
rą mirusio draugo vardą.

Klerikalai užmiršta savo gen- 
gę, kolektavusią pinigus “kny
gynui.”

Lai buna tam draugui lengva 
šios šalies žemelė.

F. J. zLevinskas.

VALPARAISO
UNIVERSITY

kiekvie- 
prieina- 
mokslo.

JHBfe Aš noriu apskelbti 
sąvo 20 metų specialę 

| met odą gydymo
H^Kreivu akiu
■ kurias aš gydau be

Pav°Jaus> skausmo, 
*klk. TOSsN-chlorof orines, vienu 
itsilankymu. šis yra nebandymas,

Nustebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimą jau laike dviejų 

iki keturių valandų.
Jeigu kas jūsų kenčia nuo kaspininės kirmėlai

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

Tūkstančiai žmonių turi vidu- 
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 
neturi apie tai mažiausio suprati
mo ir klaidingai gydosi visai nuo 
kitos ligos — visai be mažiausio 
palengvinimo ligos.

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

dalies kaspininės kirmėlaitės.
žmonės, kenčiantis nuo tos bai

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

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

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

Dr. Oakwood
1645 W. 47 ST., ARTI MARSHFIELD AVE., CHICAGO.

VYRAI Silpni, Nervoti

Ateikite pas Mane!

Mano Aletodos yra vėliausios ir moksliš- 
kos ir visu atžv. ir gydo greit ir pastoviai

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

Turi mokslišką laipsnj ir pavelijimą, 
gydytojas ir chirurgai, 26 metai nuola
tinės ir pasekmingos praktikos, užtikri
na jum, geriausią ir naujausios mados 
ir mokslišką gydymą visuose atsitiki
muose. Aš apžiūriu ir gydau jus ypa- 
tiškai kaskart, kuomet tik jus ateisite. 
A4 išgydžiau daug silpnų, nervuotų, ir 
ligotų žmonių. Ką aš padariau kitiems, 
uA tą pat galiu padaryt ir jums. Jeigu 
jus mėginote gydyties pas kitus dakta
rus ir gyduoles ir neradote pagelbos ar
ba iŠsigydymo ir likote nusiminę, ne- 
apsileiskite, bet pasimatykite su mani
mi pirmiausia rr jgykte mano pažini
mą ligos ir nuomonę apie savo ligą. Tas 
jums nieko nekainuos. Tai darykite tuoj.

Aš Gydau Tiktai Vyrus.
GYDYMO PAGELBA IK UŽGANfiDINIM A8 SUTEIKTAS TIEMS, KURIEMS 

BUVO PRAŠALINTOS LIGOS ŽEMIAUS NURODYTOMIS MANO METODOMI8, 
TURI BŪTI VADOVAUJANTI ŽVAIGŽDĖ VISIEMS JIEŠKANTIEM8 IŠGYDYMO.

Nervų, Užsisenėjuąios ir Privatinės Ligos
Vyrai! Ar jus užnuodinote savo kraują? Ar jus abejojate apie savo sveikatos 

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

Užnuodijimas Kraujo ir Odos Ligos
Aš vartoju vėliausią importuotą iš Vokietijos Inčirškimo gydymą. Prof. Ehrlich’o 

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

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

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

Šių dienų moksliškos gydymo metodo** suteikė man didžiausią patyrimą vyriškų li
gų mieste. INDIVIDUALS ATYDA—GREITAS, PASTOVUS GYDYMAS—IR PI
GUS MOKESTIS. Netiktai aA turiu gražiausią ofiso įrengimą iš moksliško at
žvilgio, bet aA turiu taipgi įrengęs del jus pačių labo ir gydymo, įvairus gydymo 
skyriai įrengti sulig nekuriu vėliausių Ir geriausių medikaiių reikalavimų. Išgy
dymas jgijama j kelias dienas, kuomet pirmiau ėmė mėnesius.

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

vojingas. Liga neduoda ramuma.

Prfimtmo Valandos: 
9 ryto iki 4 po pietų.

Vakarais: 6 iki 8
R f U Q IĮ/d ITiirVNedŽliomfl Š veri tad lenlaUUI i n. u Will I Utį 10 ryto lki 2 vaI dUmJi

505 So. State gatvė, kam p. Congress gtv. Chicago, Ill.

— :o
Kun. Ambrazaitis nerimastau- 

ja, kad visi parapijonai virsta 
socialistais. Socialistai džiau-

Kun. Ambrazaitis siundo pa
rapijomis prieš sociali t us, liepia

liškai prie kitų pažiūrų darbi-

nūdinti socialistų susirinkimais, 
kuomet į juos atsilanko.

rinkime prisirašo 5 nauji nariai. 
Prisižadėjo šeši. Kuopa nutarė 
rengti puikų išvažiavimų į miš-

KEWANEE, ILL.
Darbininkai marguoja už kapi
talistus, — kunigas už juos kal

ba. — Apvogė žmogų.
Liepos 4 d. čionykščiai kleri

kalai darbininkai gavo nuo val
džios bena ir barabanus ir šu-

” buvo la-

Gaila tų darbininkų, kurie 
rūpinasi ne savo, bet kapitalis
tų gerove. Reikia tikėti, kad lai
kui bėgant darbininkai susi
pras ir taps rimtais socialistais.

Kun. Ambrazaitis ten taip

si. Jisai sako — “aur kontri 
fry! j tūlai ted steits džermeni”,

Kunigas ragino moteris neat- 
Ii, kad jų vyrus paima į karę, 
rd i, jie kariaus prieš kaizerį
Ameriką ir. už Lietuvą. Ka- 

linku vardai Amerikoje bus

o:—■

jo pinigų nenuneštų privatiškas 
bankierius atėmė iš banko ir pa
dėjo į locną savo skrynę $630.00.

juos pavogė- naminis vagis — 
burdingierius. Vagis suareš
tuotas, teismas įvyks rugpjūčio

WESTVILLE, ILL.
/

Susimušė. — Apsivedė.
Liepos 6 d. 10 vai. vak. į J. 

K. smuklę įėjo du vaikinai gin
čydamiesi apie merginas. Pri
trukus žodžių vaikinai davė ran
koms valia. Smuklininkas no-

sidavė. Tuomet smuklininkas 
uždare duris ir apktdė vaiki
nus.

Vaikinams nevertėtų vai klo
ties po smukles, bet reikia pra
dėt lavinties moksle ir šviesties.

—:o:—
Čia apsivedė drg. Vincentas 

Saročka su panele Sofija Jurgu- 
tute. Šliubą ėmė civilišką. Ku
nigas pyktauja, negavęs pasinau
dot iš buvusios savo parapijon- 
kos sužiedavimo. Vytis.

SHEBOYGAN, WIS.
i

Gerb. Redakcija: — Pastebė
jau Naujienų nr. 161 korespon
denciją iš Sheboygano. Kores
pondentas p. Pluduris rašo tapie 
atsitikimą su kun. Tiškevičium, 
ir rašo, matyt, visai neištyręs 
dalyko, dėlto kad apsilenkia su 
tiesa. Korespondentas nepaduo
da nei kada, nei kieno “cibulius” 
išvažinėjo. Ir, galinus, kaip ga
lima išminti cibulius, kad mie
stuose prie gatvės yra namai, o 
daržai su “cibuliais” užpakalyj?

katalikai išviję kun. Tiškevičių. 
Tai netiesa. Kiek aš žinau, kuo
ne visa parapija jį mylėjo, lik 
kuomet viskas taip brangu. 
Paprastas darbininkas gauna 75 
ir 80 dolerių mėnesyj, o kuni
gas, kurs mokslus ėjo, vistik tu
ri daugiau gauti. Dėlto, kun. 
Tišk. ir nebuvo, sava valia iš
keliavo, o ne parapija jį išvarė.

P-s Pluduris sako, kad kun.

riausią yparapi jonką automobi
liniu pavėžinti. Kunigui visos

giminaitė.
Aš nepasakosiu apie automo- 

biliaus ratą, kaip sulūžo ir kur. 
Jei p. Pluduris norės, galėsiu

reikalo. — Red.).
Tautietis.

DUQUESNE, PA.
Klerikalu nenori žmones

Abr. iš Braddock, su kokiu 
tai Sutkum. Jie gyrėsi sureng
sią nrakalbas, kuriosna visus
kvietė

rai. Laukėm laukėm — dau
giau nieko nesulaukėm. Galop

prakalbos neįvyks. Ketina su-

Dovanai jūsų turbacija ponu
liai: kitų kartą nė tiek publikos 
nesusirinks — jau žmonės su
prato dolerių ganytojų dorą.

Duquenietis.

JOSEPH C. WOLON
' LIETUVIS ADVOKATAS
k, Ruimas 902-904 National Life Bldg., 

29 So. La Salle St., Chicago, Ill.
‘ Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar-
Į ninko, ketverga ir Bubatoa vakarais nuo

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
' 1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, Ill.
P Tel. Humboldt 07.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuoja dykai

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

pranyksta regčji- 
m a s.
Mes vartojam pa-J gerintą Ophtlial- 
mometer. Ypati- 
nga doma atkrei-

* B pįama į vaikus.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedėliomis nuo 10 iki 11 
dieną.

■ 4649 S. Ashland Avė.
p s kampas 47 St.

VALPARAISO, INDIANA
ĮSTEIGTAS 1873

NIVERSITETAS įsteigtas tą minčia, kad 
naiu jaunuoliui ir jaunuolei davus progos 

momis lėšomis įsigyti nuodugniai praktinio
Kad tokia įstaiga, buvo ir yra reikalinga, ąarodo jau tai, 
kad. nuo pat jos įsteigimo kas metai atsiranda vis di
desnis ir didesnis skaičius lankytojų.

Universitetas pastatytas puikiausia visais mokslui 
reikiamais įtaisymais visuose skyriuose, kurių yra dvi- 
dešimt-du, būtent:

Prirengiamasis, Augštcsnysis (High School), 
Pradiniai Metodai, VaikųDarželių Metodai, Ko
mercija, Fonografija ir ^Rašymas Mašina, Pa
pildomasis Mokytojams, Auklėjimas, Menas ir 
Mokslai, Biblijos Studijos, Inžinerija, Architek
tūra, Mokytojavimas, Agrikultūra, Retorybė. 
Muzika, Dailė, Namų Mokslas, Vaistininkybč; 
Teisės, Medicina ir Dentistika,

Išlaidos labai menkos. Mokslas $20 bertainiu (dvy
lika savaičių) arba $65 metams—keturios-dešimt aŠtūo- 
nios savaitės, užsimokant išviršaus. Valgis su mebliuo
tu kambariu $39 iki $51 metų bertainiui.

Del Katalogo rašykite: ,
HENRY B. BROWN, President,

‘ arba OLIVER P. KINSEY, Vice-President
Keturiasdešimt ketvirti metai prasidės Rugs, 18, 1917

Daktaras WISSIG,
Seno Krajaus

IR MOTERŲ.
NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Specialistas iš
GYDO VISAS

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo,

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 

K čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

!; OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėliotas iki 12 dieną. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Banko®. Ta. Canal 3263.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lentų Bernų Ir Stoginio Popleror į

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted SU, Chicago, Iii. '

bet faktas, paremtas mano 20 metų 
pasekmingos praktikos ir 500 išgy
dymų, kurie yra gvarantuoti, kad 
bus ant visados. __ _

Sekanti yra 
I kurie yra nuo 
I šiemet:

Ponas Geo.
Kehle, 605 S. 
Albany Ave., 
Chicago. Ūg

li agesis sako: 
mano mažos mergaitės kreivas 
be akinių. Man bus malonu 
bet su kiekvienu, kuris turi 
akis.

iškaba besi
sukanti ŠVIESA 20 
METŲ antST

P-nas Sindelar, No. 1715 String st 
Chicago, dirbo Sears Roebuck 7 me
tus. Jo akys buvo labai kreivos per 
20 metų. Jos buvo atitaisytos vie
nų atsilankymu, be skausmo, chlor 
roformos arba akinių.

P-lė Sindelar, !jo sesuo taipgi bu
vo išgydyta nuo kreivų akių. Ktarie 
intereauojatės, galite nueiti ir pa> 
matyti p-ną Sindelar ir jo’seserį.

P-as Stanley
AKS' Sla( k N 2039 

N. O a k 1 e y a 
mech an Įkas, 

turėjo kreivas akis per 22 metu. Jis 
buvo išgydytas vienti sykiu Dr. Car* 
terio metodomis.

P-as John Keczewski, No. 2921 
Milwaukee avė., įžymus vertelga, 
bankierius ir teatro savininkas bu
vo aklas nuo vaikio per 35 metus. 
Jis atgavo regėjimą nuo Dr. Carte- 
rio gydymo pusantrų metų atgal.

P-n i I'osha, No. 4653 Austin avė., 
Chicago, sako: “Dr. Carter išgydė 
mane nuo vaikio 15 metų atgal. Mk- 

' no akys yra dabar sveikos. Man 
i butų malonu pasikalbėti su bile ypa- 

ta apie mano stebėtiną gydymą.” 
uždyką savo metodą kiekvienam, 
kuris interesuojasi, arba kas turi 
draugus, kurie turi kreivas akis.

Reikalaukite Dykai Knygutės kas 
link Kreivų Akių, arba ateikite į ma
no ofisą, kur aš su noru parodysiu

Franklin 0, Carter M.D.

paliudijimai ligonių* 
kreivų akių išgydyti

120 SO. STATE STREET,
Diirja j žiemius nuo The Fair 

Priėmimo valandos. Kasdien nuo 9 
ryto iki 5 po pietų. Nedėliomis nuo 
10—12 dieną.
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Vyrišky Drapanif Barbenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nua 
$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 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.oro

Sutaisytas ts tormuios- 
recepto; suteikto išmintin
gu. Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger~ 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos

■ skaudėjimo, nustojimo apetito, 
Haičio galvoje, ect., ect., Sutai
somas išdirbėjo labai pagarsėjusio

MIN-EXPELLEBIO-
LT'XI seno ir ištikimo draugo šeimy- 
St’rxl no?> naudojamo visame pasau- 

lyje per pusę šimtmečio—25c.
I už bonkutę visose aptiekose, 

3- -I arba galite užsisakyti tiesiai iš 
^|J< F- AI). KICHTKK & OO. 
U 14—80 WashisKtoo Street, How toriuB_____ ___________įyl,   —m —Į.            N    n.!.

Didelis Išpardavimas 
šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

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

egzemi-
nuojam akis

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

G. MILLER, akių specialistas, 
PETER A. MILLER, optician

A?

2128 West 22-ra gatvė Chicago.

Naujas Laikraštis
“Micliigann Ūkininkas”

Jau išeis 4-tas numeris, kuris tei
kiamas visiems ir lengvas skaityti. 
Kainuoja tik $1.00 metams. Pusme
tinis išeis daug didesnis ir su daug 
paveikslų.
Taigi užsiprenumeruokit ir pasinau

doki!' gražiu ir naudingu,laikraščiu, 
kuris rašo daugiausia apie ukininky- 
stę, kas lietuviams yra malonu skai
tyt, nes visi esame ūkininkų vaikai.

Adrosuokit su marke1
W WALEN<5IUS,

P. O. Bok 96,

©
Musų agen
tas .L P. De
veikis y r a 
įgaliotas rin
kti reinkotų 
orderius, da
bar randasi 
Illinois vals
tijoj Chica- 
gos apielili
kėjo. Todėl 
kas norite turėti gerai pada- 
( rytus reinkotus, užsisakykite 

pas musų agentą J. P. Deveikį.

Telephone Drover 9613

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialists* Moterišką, Vyrišką, Vaiką 
ir visą chronišką lirą.

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietą, 7—• 
kare. Nedėliomis 10—1 po pietą.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 SK 

CHICAGO. ILL

1415 S. Halted St., Chicago, HL 
.... .......i i ............ . - in i.

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

Telephone Yards 5033

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

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

DR. M. UkRZMAN
: i š r usij o s

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

J ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy

rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- 

i taisus.
Ofisas tr Labaratorija: 1025 W. 18th 

? St. netoli Fisk St.
? VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 

Į 6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
! GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJA# IR CHIRURGAS 

Specialistas moUdšky, Ir vaiky li|(Į.

H t r.
Ofisas ir Gyvenimas:

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

Ofisas atdaras iki 10 v»l. ryto, 
po pietų ir vakarais.

1

Hart, Mich.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison SU Chicago, I1L 
.. - • ' —— - ■■  ............... .... ... . ■    

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfcDALŲ

Musų sistema ir ypatiškas mokinimas pa
darys jus žinovu j trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpi- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jus mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti speciališkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — bilo 
stailės arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL

118
J. F. Kaunietes, Perdstinis

N. La. Salle gatvė, Kambarys 416-40, 
prieš City Hali

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Go. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarysi veidą tyru ir sk»isi- 
čiai baltu. Toji niostis išima plėt- 
mus raudonus, juodus arba šlakus 
u prifsuloiH visokius sĮjoogus nuo 
veido. Kaina dėžutės 50c. ir Pi
nigus gliat siųst ir stampoįriis.

Ibrook, Mass.. O. Box 36,

L PIRK SAU vi»»H PluinbavoJiniui reik* 
I meni» tiesiai už “wholmHle” kain»H. 
L Mes parduosime visiems.
i Levinthal Plumbing Supply Ce.,
į 1637 W. DivUion Sh, Chicaąo, 
n Corner Marshfield Ave.
j Kalbam* lietuviškai

TELEPHONE YARDS 2723

JONIKĄDR. J
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted c . Chicae®
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CHICAGOS ŽINIOS
Hyde Park mokyklos mokiniai 
suaukavo Raudonajam 
Kryžiui $2,500, * !

bą. Kitų džiabų jis visai ne- 
šurandia. Pranešimai

» t . ....

šerno pagerbimui koncertas
ENGLEWOOD, ILI

Lytoj ai ir mokiniai suaukavo 
Raudonam jam Kryžiui $2,500.

koncertas rašytojo J. Šerno pa-

skirto laiko. Galop pi 
pilnu te Mildos svetainė

supažindino susirinkusius su 
stambaus rašytojo J. šerno asine 
nim ir trumpai apsistodamas 
ant greito žmogaus amžiaus 
pra begini o priminė, kad rašyto
jo, kurio parėmimui buvo 
rengtas minėtas koncertas —

gas.
Antrų programos numerį iš

pildė gerai chicagiečiams žino-

publikų.

žinomas
nūs. Maironio

jausmu

Kunigy biznis smunka.

kunigų pastumdėlis
čius ir girdamas 1

kad socialistai ir 
naudojas laisve tik 
kalams.

tautininkai 
ačiū kleri-

žmonės atsisakė

Karštas Katalikas.

Bėgiu 18 mėnesiu banditai 
užmušė 8 policistus.

s tarų jų 18 menesių liko užmuš
ta 8 polieistai. Juos užmušė

Reikalauja, kad butu permai
nytas Bismarck’o mokyklos

susi ri n ki

bę laišku, kuriuose reikak 
ma, kad butų permainytas Bis-

mo-

Dr. Lillian I lolls Sevmour li-

nos zvi 
malonus

programos mimerj

tei Cbristopberon, kuri numirė

li at ve k a r i s užmušė 5 metu

riu. Konduktorius traukiamas

lavinusi

žai dainavusi.

io numeris
Išpildė broliai
įlat. Publika

ššaukė griausmingus kian
ti aplodismentus. Ypač už

vo.

ne-

Del ‘ Little American.

tebeina g nčai

lai

Esą tais paveikslais norima su
kelti antagonizmų link visako,

lėčiau, kaikurie užprotestavo.

Negalėsianti pragyventi.

Isabelle Loeffler, 413 Barry

siui. Girdi, dabar

Man į galvų atėjo mintis, kaip 
yra su tuo seniu Dievu, kuris

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

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS geras, atsakantis 

bučeris. Gera mokestis. Pastovus da
rbas. Atsišaukite tuo jaus.

Povilas šašis,
4939 Baring avė.,East Chicago, Ind.

NAMAI-žEMe
a

IŠMAINAU GERA NAMA ant lo
to ar bile biznio. Pasiskubinkite. 
Atsišaukite po 6 vai. vakare į

J. Grig.
4515 S. Union avė. Chicago

mos numerį - di 
E. Budauskaičių. hs jų

pigiau. KHcgtain
ne tik

Šio koncerto

kuopeles išrinktasai komitetas 
iš keturių asmenų: A. Visba-

rkus ir M. Damijonaitienė.

dingą.
partijų

žmonių: tautininkai, socialistai 
ir klerikalai.

Smulkesnių žinių kas link ko-

merikos lietuvių visuomenei rei
kia atsinešti linkui nustojusio

vi-

gų komi te Santak iškis.

visas turtas išnešus $300,000.

Nenorėjo su ja begyventi.

Lillian M. Hartford gavo per-

Užpuolė kareivius.

kareiviu. Tik ačiū policijos įsi-

ti. Du iš užpuolikų areštuota. 
Tiedu kareiviai priklauso prie 
inžinierių korpuso. Užpuolikai 

vadino juos streiklaužiais.

Protestuoja prieš karės 
departamentą.

Dennis J. Egan, vyriausias re
gistracijos klerkas, santarvėje 
su kitais valdininkais pasiuntė 
kares departamentui protestų.

daugiau kareivių negu iš kitų

to skaičiaus 
kareiviai. rJ 
randasi lik miliono

tu reikalauti kareivius.c

na.
sureng

Vakarykštis išvažiavimas

miške įvyko grandioziškas šių 
lietuvių organizacijų išvažiavi
mas: Chicagoš Liet. Draugijos

žadinio nuo visų organizacijų

noje vietoje. Ton susirinko di
delė minia žmonių ir kalbėjo 
nuo kiekvienos organizacijos 
kalbėtojai. Paneles deklamavo.

yriausiu šio išvažiavimo kai
bdojii galima skaityti ur. A. 
Montvilą. Jis kalbėjo apie li
gą, nuvarančią daugiausia žmo
nių j kapus. Tos ligos vardas

Du-

Karščiausia prakalba galima 
paskaityti aaloblisto Kukučio 
prakalba, nors prakalbos termi
nai buvo aidoblisliški. Jis

gal kokie keli tūkstančiai: vieni

les, kiti šiaip pavėsiuose užka

Dieniniai Nuotikiai
judėjimas

Vieni agi 
kad žmonės 
kares tikslams, o kiti kalba:

Kada žmonės kalba, kad rei
kia atiduoti pinigus del karės 

pačiam 
ir taip

Atsilankiau ir aš

daro

kad durni

į vienų žy-

"Tarybos Konferencijos susirin
kimų. Čia mat įėjimas kaštavo 
vienas doleris,-bet vienok bū
va u

Čia mat buvo kalbama apie 
daug dalykų: apie kares nerei
kalingumų, apie darbininkų gy
venimo sąlygų pagerinimų ir

Visos kalbos man paliko, bet

nes prašalino nuo džiabo. Sa
ko, caras ne

sakydavo pamokslų, kad Dievas 
— valdonas dangaus, caras — 
žemės, o žmonės — niekas.

Puikią lekciją anglų kalboje apie 
socialistų organizacijos reikalus 
skaitys state sekretorius Wilson, pa- 
nedėlyj, liepos 16 d. 7:30 v. v., 1371 
Blue Island st. Inžanga veltui.

Rengėjai.

AMATŲ MOKYKLOS

be džiabo?
Jeigu jau Mikei taip prastai, 

pamislinau sau, kuris turėjo 
žandarus, kareivius ir visokius

Rusų ir Rusijos tautų revoliucio
nierių atstovų konferencija #politi- 
nių emigrantų išvažiavimo reika
lais įvyks šiandie, pancdėlyj, liepos 
16, 8 vai. * " ‘ 'T
Hoyne ir

vak. Bergo svetainėj, N. 
Division st.

Harbor, Ind. — LSS. 217

tasbo, tai ir su seniu Dievu g 
pats atsilikti. Tokia mintis 
man į galvų atėjo. Manau sau: 
jeigu viską protautum savo

Indiana
kp. pusmetinis susirinkimas įvyks 
paned., liepos 16 d., A. Mikalavi- 
čiaus svet., 2112 — i37 st. Pradžia 
7:30 v.v. Draugai, malonėkite at
silankyti visi. Kviečiame ir tuos, 
kurie padavei savo adresus per pra
kalbas. P. Matonis, Rast.

Smulkus Skelbimai
rodo,Geri mano patyrimai 

kad tie žmones yra allright, ku
rie lokius spyčius sako.

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

Kiaušiu, kaip jam

Karlais nežinai
esi kreizi.

tai

-Tu žinai, mane butų išvežę 
ne į Duningų, bet į kariuomenę, 
bet dabar lai jau never mane iš-

n u eiti pas

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

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

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

kad tas puodas, kuris ant jo pe
čių nešiojamas, pilnai yra svei
kas ar ne?

Daug žmonių svyruojančių de 
kares: vieni nori eiti į karę lik

lis, o kili visai nenori-eiti.

karę

mus.

ir

Šiuomi pranešu 
kad 

PERSIKĖLIAU KITUR, 
mano naujas adresas vra 

VINCAS MAKEWICZ
Cigarų Dirbėjas

< Grove Ave., (Jiicago. 
Telcf. Armitage 198.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

apie

Pajieškau Aleksandro Gedvilo, iš 
Kauno gub., Telšių pavieto, Viešvė
nų fili jos. Girdėjau, gyvenąs Chi- 
cagoj. Aš esmi Kauno gub., Šiau
lių pav., Luokės parap., Pakapių 
kaimo. Taipgi ir kitų savo pažįsta
mų prašau atsiliepti.

Turgaus Žinios
CHICAGO, Liepos 11, 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovų perkant Šcimy- 
įlinkės moka brangiau:

, Valgomieji produktai.

Pajieškau savo švogerių, Juozapo 
Aš Antanas Grincevič ir Edvar
das ■ Blaškevičis, dabar gyvenam 
Chicagoj, III. Norėtumėm labai su 
tamstom susižinoti. Jų pačių arba 
kas juos žino meldžiu atsišaukti 

sekančiu adresu:
Anthony Grinccvich.

2337 So. Leavitt st. Chicago

REIKALAUJAM MERGINU VIRŠ 
16 METU DIRBTI PBIE SIUVAMU 
MAŠINŲ. ...................
LINGAS. 
SIŪTI IR 
KINIMOS1 
Iš PRADŽIŲ- 
IR SANITARIŠKI DARBO KAMBA
RIAI. ATSIŠAUKITE 

ALBERT PICK AND 
1200 Wi. 35 ST.,

PATYRIMAS NEREIKA- 
*MES MOKYSIME JUS 
MOKĖSIME LAIKE MO- 
ALGA $6 IN SAVAITE 

ŠVARUS, ŠVIESUS

TUOJAUS.
COMPANY 

CHICAGO.

REIKALAUJAME dviejų mergi
nų dirbti į “Junk shop” tvarkyli 
skudurus. Gera mokestis.

6621 — 23 So. Halsted si., Chicago
........ .................... .... !■■—!■■■ ............ my......O. . ...............—......  -

REIKALINGAS barberis ant va
karų; geras užmokestis.

F. Ridlauskis,*
2320 S. Leavitt st. Chicago

REIKALINGA mergina, kuri yra 
baigus “Business College 
na, kad mokėtų biskį ir 1 
Darbas ant visados, 
susirokuosim.
3343 S Halsted St.,

Sviestas, Creamery, extra 
Prastesnis, sulig pušies ..

Oleomargarinas, geriausias 
Pigiausias .................

Kiaušiniai, geriausi, luz. ..
Prastesni, stdig rųšies ..

Suris Amer., sulig rųšies 2: 
šveicariškas ..............

Paukščiai:
Kalakutai
Vištos ...

... 38 
32—37 ¥2
27—28

36—37
26—33

30—34
Mušti

22
19 

15—16 
12—15 •

Veršiena, sulig svarumu .. 16—20 
Prasčiausia ..............

Jautiena
Ribs . .
Loins .
Rounds 
Chucks 
Plates .

Bulvės, jaunosios, bušelis
Daržovės: —

Gyvi
........ 18
....... 18 
.. 16—18 
.. 12—14

No. 1 
.. .20
.. .24

No. 2
.19
.21
.17
.14
.12

2.60—2.85

12—12 J/a
3No.

10,/2

Kopustai, gurbas 
Morkos 100 grįžčių 
Agurkai gurbas . . 
Žalieji žirniai ....

75—2.00
75—2.00

.40—.50 
.50—1.00 
.......... 35 

Cibuliai, gurbas .......... 50—1.00
Ridikėliai, 100 bunčių.. .75—1.00
Tometes dėže ........... 1.00—1.40

Vaisiai, žali: —
Obuoliai, statine ...
Apelsinai, Kalif. dėže

3.00—7.00 
3.50—4.25 
5.00—5.50 
1.75—2.50
.... 12.00 
.... 13.00 
.... 11.75
7:30—8:35

žemuogės, 16 kvortų .
Miltai kvietiniai geriausi

Ruginiai, baltieji ........
tamsieji ................

Cukrus, 100 svarų..........
Javai

Komai 1.95; rugiai 2.25; miežiai
I. 35—1.60; avižos .76.

Šienas
Motiejukų 14.50—19.50; dobilų

15.00—16.50; paprastos rųšies 9.00—
II. 00.

Gyvulių rinka
CHICAGO, Liepos 14, atgabenta: 

galvijų 700; veršių 100; kiaulių — 
9,000; avių 8,000. Paduodamos 

kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig gerumu nuo 

9.70—44.00; karvės 9.00—11.00; 
veršiai 9.25—11 TO.

Kiaulės sulig svarumu, nuo 14.35—
15.90; paršai 12.00 

Avjs nuo 8.00—13.50;
-13.85. 
ėrai 15 15.75

Paieškai! savo brolio, 1 Antano 
Kakanausko, Kauno gub., Raseinių 
pav., Jurbarko valsčiaus. Gyveno 
apiclinkėj Illinois vaisi., dabar ne
žinau kur. Jis pats tegul atsišau
kia, arba kas jį žino, tegul prane-

Jonas Kakanauskas, 
1620 Ruble str., Chicago, 111.

Pajieškau draugo Danieliaus Kil
kaus, Kauno gub., Vilkmergės par., 
Virbališkių valsčiaus, Jutkonų kai
mo. Girdėjau, gyveno Chicago, III. 
1 metai atgal, o dabar nežinau kur. 
Jis pals, ar kas jį žino, malonėkit 
atsišaukti šiuo adresu:

Petras Tamosiunas, 
401 S. Main Str.

Bridgeport, Con n.

J IEŠKO PARTNERIŲ

REIKALINGAS pusininkas į ap
valkalų dirbtuvę, 10 mašinų. Vieta 
išdirbta per 10 metų. Atsišaukite 
laišku į “Naujienų” ofisą pažymė
dami No. 127.

JIEšKO DARBO

J IEŠKAU darbo už džianiloriaus 
pagelbininką. Meldžiu atsišaukti: 

Jonas Grikšas,
721 W 22nd'St., 3 lubos iš priekio.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAME 2 patyrusių “dry 
good” pardavčjų-mcrginų. Gera 
mokestis, pastovus darbas.

BACKS DEPT STORE 
3641-43-45 S. Halsted St., Chicago.
.................in ii ............... . ........... .. ........ ............ . ....................... .. .....—-—į

MOKYKIS SIUT MOTERISKU3I 
RUBUS

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

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA:
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos. ®- 
belnos istorijos, geografijos, poli ti
kinės ekonomijos, pihetystės, dailia- 
rašystčs. .... 4

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

i”. Gristi - 
lietuviškai. į

O su alga lai 
J. Budrik, 

Chicago.

RANDAI

TURĖKITE 
PINIGU

ATIIlUODAMA randon 6 kamba
rių fialas. Randa $16 į menesį. At
sišaukite: 2848 Arthington st. ir 
Francisco Ave., Chicago.

ATIDUODAMA RANDON saldi
nas. Geras kampas, gyvenami ka-

Atsišaukite j
SEIPP BWG. CO.
EXTRA MAINAI.

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį 

$25 . 87^c į mėnesį
50 ........’1.75 j mėnesį
75 ...  2.621/2 į mėnesį

100 ....... 3.50 į mėnesį
Po valstijos priežiūra

PAS1 RANDAVO.]A puikus, šviesus 
kambarys, su elektros šviesa ir va
lia. Labai gražus kambarys, pato
gioje apielinkėje, del vieno arba 
dvieju vaikinų. — Antros lubos, 
4551 S. Western Ave., Chicago.

PRADĖKITE VERTELGYSTE 
RACINE

į mėnesį. Viena 
(liniuko ir maža 
del skustuvų ir kitokių pjaunamų 
daiktų, galandytojų ir skutimosi 
reikmenų. Patirkite pas:

Racine, Wis.

PARDAVIMUI

Kita

PARDUODU BUČpRNE, puiki vic

kas parduodama už grynus pinigus. 
Jeigu jus jieškole geros vielos del

tikrinkite, nebrangi kaina ir gera 
randa. 3001 Wallace’st., Chicago.

GERA PROGA
Norinčiam eiti j Jeweler biznį. Pa
rduodu show casus ir wall casus 

'' tiktai, o stocką galiu neparduoti.
Priežastis pardavimo — turiu du 
bizniu, tad priverstas vieną išleisti. 
Biznis randasi viename gražiame 
miestelyj, netoli nuo Chicago^ At
sišaukite laišku j Naujienų ofisą

PARSIDUODA nebenaujas gra
mofonas arba išsimaino ant baisik- 
Jio (bicycle). Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu: 4433 S. Richmond st.

RAKANDAI
TURIU paaukaut $165 seklyčios 

setą vėliausios stailes už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $50.

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

Chicago, Ill.

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

Mrs. Robins,
2Q10 North Ave., 1-mas augštas prieš 
Humboldt Park, Chicago

NAMAI-žEMe

IŠMAINAU gerą medinį namą ant 
bučernes arba saliuno. 
kito. Atsišaukite į 
4515 So, Union Avė.,

Pasiskubin-

Chicago, III.

$25.00 dovanų už teisingą 
pranešimą areštavimui Jono 
Šniugždos, kitaip John Schultz 
amžiaus apie 28 m., mėlynos 

akįs, šviesus plaukai,’ šviesus 
veidas, augščio 5 pėdų ir 5 co
lių. Tik pusę dešines rankos 
turi. Jis išsivežę mano mote
rį Eną Gudzevičicnę, 26 metų, 
rudos akįs, šviesus plaukai ir 
šviesus veidas, 5 petlų augščio;

I tini karpą ant kairiojo veido, 
ir jos dukterį Antaniną, 3 me
tų, kuri turi galvą pakreiptą 
į kairę pusę. Aš, vyras, Vin

centas Gudzevičius, dovanoju savo moterci, jeigu sugrįžtų. Kūdikis 5 
metų, kasdien verkia ir klausia mamos. Meldžiu pranešti šiuo adresu:

Vincentas Gudzevičius,
4920 W. 14th st., Cicero, III., arba i Cicero policiją

Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren-z 
girnų ir kitų užtikri

nimų.

LOCAL LOAN 
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c. 

Sukatos vakarais ir nedėliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c. 

HALSTED u- 312-ra GATVĖ
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Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

nuoja ir patarimus duoda dykai.
788-88 Milwaukee Ave., arti Chicar* Av*.
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto iki rak*, 
rak Nedaliomis nuo 9 iiryto iki S p* pM* 

Tel. Haymarket 2184.

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgą®

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

Tel. Canal 3877.

‘elephone Humboldt 1271.

M. S A H U D M. D.
Sena* Rusa* Gydytojas ir Cbimnraa.

Specialista* Moteriškų, Vyriškų fr 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Lirų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Av*. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; 
Kampas North Ava., Kamlxryt M* 

1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakar*.

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

3149 S. Morgan SL kerte 12 fli.
Chicago, I1L

SPECIALISES 
Moteriškių Vyrišku* ir Vaiki 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687.

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi akaudamaa arba silpnas akis, MF 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mua

1155 Milwaukee Avė.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Ne4*l****w>» U'w> 9 rvto iki 1 po piet.

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

Tel. Drover 7179.




