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Kariuomenėn ėmimas ryto
*

Nori imt ka 
svetimšalius

307 \V30th si

Rusijaigresiakonlr-revoliucija?

KRITIKUOJA WILSONO 
POLITIKĄ.

ŠIANDIE LAUKIAMA
KANCLERIO KALBOS.

Minneapoliso majoras, drg. 
Thomas Van Leer, sako, 
kad dabartinė karė nėra 
žmonių karė.

FARYBAULT, Minn., 
liepos 19. — Čia dabar alsi-

iššaukti nau- būva Minriesotos valstijos

PERSERGSTI NUO GINK
LUOTŲ DEMONS

TRACIJŲ.
Michaelis turėsiąs patenkin

ti kairiojo bloko reikalą- t
vimus, arba jį laukia Bet- 
hmann-Ho!lwego likimas.

*

Atsišaukimas į Petrogrado 
gyventojus ir kariuomenę <

Nori imt kariuomenėn ir 
svetimšalius; penkios val
stijos dar neužbaigė pri
rengiamojo darbo; sun
kios bausmės bandantiem 
išvengti drafto.

Fezoliueiją, reikalaujančią, 
kad kariuomenėn butų ima
mi ir tų valstybių ateiviai, 
kurios dabar kariauja prieš 
Vokietiją. Nors valdžia sa
vu laiku jau paskelbė, bu
te n t, k a d sveti m š a-

p i! i e 11 y bes po p ie r as, n e b u s 
imami kariuomenėn, vis de- 

jinai)

ngtono telegrama sako, kad
kariuomenėn ėmimas, ta-

ryto. Taip bent uzreiskt 
gen. Crowder. Jisai mano « ’

ko, manoma, prisius savo 
raportus nesuspėję atlikti 
reikiamojo prisirengimo da
rbo valstijos — Illinois, New 
York, Michigan, Mississippi 

dr Pennsylvania.
Tain ereit. kail) mineto-

ŠIO)

kelbs dieną liosų traukimui. 
Pav., jeigu pastarosios val- 
s t i j os teleg ra m a pasieks 
Washington^ anksti pėtny-

vadinasi ryto. Atsitikime, 
jeigu įvyktų koks pasivėli- 
nimas, liosų traukimas turės 
būti atidėtas iki sekamos 
dienos. Manoma tečiaus, 
kad jau suminėtos valstijos 
suspės atlikti savo darbą 
dar šiandie ir vakare praneš 
apie tai Washingtonui.

Traukimas liosų atsibus 
Kapitoliume. Jame daly
vaus, kaipo liudininkės, se
nato ir atstovų buto karės 
reikalų komisijos. Gen. 
Crowder mano,
traukimo darbas užims ne
daugiau vieną vai. laiko, sužeista. 
Kas minutę busią iš
traukiama po 35,000 nume
rių. Tuo budu pėtnycios na
ktį kiekvienas t.v. kareivi
nio amžiaus vyras jau galės 
patirti apie savo likimą.

nutarimui.

ši žmonės užmušta, 238 
sužeista Petrogrado de
mons tra c i j os e; kazoka i 
sergsti miestą; norėjo pa

t liepos

Tokios žinios

n ės, Pel rogrado. Telegra
ma sako, kad po įvykusios 
panedėlio naktį demonstra
cijos sekė kita, būtent, utar- 
ninke po pietų. Be civilių

žinoti karės ministeris fro
ntan. Jie betgi pasivėlinę: 
Kerenskis jau buvo išvažia- 
vęs.

Tuoj po įvykusių suiručių 
Petrograde Darbininkų ir 
Kareiviu Atstovu Tarvba 
laikė nepaprastą posėdį, ku
riame tapo priimta rezoliu- 
cja, smerkianti “tūlų asme
nų pastangas”
ją kraujo liejimą kaipo 
pasikėsinimą ant revoliuci
jos laimėjimų ir tt.

Londono pranešimas dar 
sako, kad Petrogrado de
monstracijose dalyvavo ta- 
ip-jau dalis Kronštadto įgu
los ir civilių gyventojų, ku
rie nešę vėliavas su seka
mais parašais: “Šalin vald
žia!” Tegyvuoja komuna!” 
Vėliau dalis demonstrantų, 
susirinkusi ties Kšešinskos 
palociumi, kur

M

mnas.
Visos gaunamosios iš Pet

rogrado žinios tečiaus yra 
labai neaiškios. Todėl ne
reikia skaityti jas “grynu

CHICAGOS KARIUOME
NE VYKSTA KAReS

• ‘ FRONTAN,.. -

Tryliktam inžinierių reigme- 
ntui duota įsakymas sku
biai apleisti lagerius.

JL JI J X Jk. V7 J A 1 Į / vy K.’ JU 9 y •

Tryliktasai nac. armijos in
žinierių regimentas tuoj ap
leis stovyklas, vyks karės 
frontan — j Franciją. Ka
rės departamento įsakymu 
jis visų skubumu turi prisi-

Tryliktasai inžinierių re- 
gimentas susideda daugiau-

kelio darbininkų. Kam nors 
šios išleistuvės teiks nema-

RUBSIUVIŲ STREIKAS 
> LOUISVILLĖJ.

'BASEL, Šveicarija, liepos 
19. — Municho laikraštis 
Neuste Nachrichten prane
ša, kad šiandieniniam reich
stago posėdyj naujasis Vo
kietijos kancleris, Dr. Geor-

Darbo Federacijos kongre
sas. Kongresan atvyko ir 
Minneapoliso miesto majo
ras, socialistais, d. Thomas gas Michaelis, kalbėsiąs apie 
Van Leer. .Vakarykštėje 
kongreso sesijoje jis laikė 
ilgą kalbą. ■ Tarp kita, d. 
Van Leer buk aštriai kriti
kavęs Washingtono valdžios 
politiką, užreikšdamas, kad 
dabartinė iHrė nesanti ve
dama demokratijos reika
lais, bet —didžiojo kapitalo. Y

Kapitalistinė spauda rūs
čiai išmetinėja nepatriotin- 
gam Minneapoliso majorui.

MOTERS KATALIKES 
STOJA Už KARE.

Motinos, sesers ir moters 
siūlo savo pagelbą karėje; 
prašo popiežiaus palaimi
nimo.

J VJ VAI A A, Al. t7.,

liepos 19. — Čia atsibuna A- 
me r i k os m o te r ų katalikių 
organizacijos — Ladies’ Ca
tholic Benevolent Associati
on — suvažiavimas. Vaka
rykštėje suvažiavimo sesi
joje kaip vienu balsu tapo 
priimta “lojalumo rezoliuci
ja” ir pasiųsta prezidentui 
Wilsonui. Rezoliucija išrei
škia pilniausį nuolankumą 
prez. Wilsonui ir pasižada 
visais galimais budais rem
ti valdžią dabartinėje karė
je prieš Vokietiją.

Pasižadėję visais galimais

taiką. Prie to jį buk ver- 
čiąs kairysis reichstago blo
kas, kuris, kaip žinia, būti
nai reikalauja, kad butų pa
skelbta Vokietijos taikos są
lygos — be anekcijos ir kon
tribucijos.

Jeigu gi Michaelis bandy
tų ignoruoti “kairiojo blo
ko” reikalavimą, jį laukiąs 
buvusio kanclerio, Beth- 
mann-Hollwego, likimas.

Kitos žinios tečiaus skel
bia, jogei Michaelis veikiau- • v • i • i i • •

PETROGRADAS, liepos 
19. — Vakar čia tapo paske
lbta sekamo turinio atsišau
kimas:

“Tūli nežinomi asmens, 
nepaisant didžiumos — ly
giai ir socialistų partijos — 
valios, kviečia jus išeiti į ga
tves su ginklais rankose, id
ant užprotestavus prieš iš
skirstymą tūlų regimentų, 
kur, kriminaliu budu 
laužydami savo pareigas li
nkui revoliucijos, užsitrau- 
kė ant savęs negftrbę karės 
fronte. r

“Mes, revoliucinės Rusi
jos atstovai, paskelbiame, 
kad išskirstymas minimu re
gimentų įvyko pilna karės 
reikalų komisijos žinia, pasi
tarus su karės ministeriu

jus, kad menamasai patva
rkymas butų prideramai pi
ldomas.”

Atsišaukimą paskelbė 
“Darbininkų ir Kareiviui 
Atstovų Tarybos vadai” — 
sako Associated Press tele
grama.

Tuoj po pasirodymo Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos atsišaukimo laiki
noji valdžia išleido seka 
turinio patvarkymą:

“Atsižvelgiant į ginkluo
tas demonstracijas, įvyku
sias liepos 16 ir 17 dd., ku
riose dalyvavo tūli. kariuo
menės pulkai ir kur tapo su
žeista keliolika asmenų, nuo 
dabar visos demonstracijos 
lieka uždraustos.”

UŽMUŠTA 6000 STU
DENTŲ.

šešias savaites laiko, idant 
tinkamai apsipažihus su ke
liamuoju klausimu, kuris re-

ir 
ne-

kirstytus regimentus, skai-

draugus, liejančius

Vokiečių armijoj tarnauja 
42,000 studentų.

KOPENHAGEN, • liepos 
19. — Gauti iš Berlino pra
nešimai rodo, kad iš 42,' 
augštesniųjų Vokietijos mo
kyklų mokinių-studentų, ta
rnaujančių vokiečių armijo
je, iki šiol užmušta 6,' 
žmonių..................

Tik iš vienos Berlino uni- 
versitatės iki šiol tapo paim
ta kariuomenėn 5,285 stu
dentai, iš kurių 500 įau pa
aukota karės dievaičiuiTva^. 
dinasi, užmušta. Iš Bonnoa. 
universitatės paimta 3,647„ 
užmušta — 364; iš Heidel- 
burgo universitatės paimta. 
1,649, užmušta — 250; iš 
Municho un. paimta 5,25^, 
užmušta 525; iš Leipzigo uit 
paimta 3,700, gi užmušta net 
664. Vadinasi, iš kiekvieną 
septynių studentų vienas

333

333svarstymo.
Berlino Vorwaerts dar 

sykį peršergsti kancleri, kad 
krizis esąs nepraėjęs, 
lengvai galįs atsikartoti 
atnešti “kam nors” visai 
geistinų pasekmių.

Dešiniosios reichstago s.- 
dem. frakcijos vadas Schei- 
demann’as reikalauja, kad 
kancleris be atidėliojimo pa
sakytų, ką valdžia mano da
ryti reikale pravedimo vidu
jinių reformų Prūsijoje ir 
itaikos klausimu.

Amsterdamo pranešimas, 
tąciaus, sako, kad pažangių
jų rateliuose eina kalbos, 
būtent, jogei kancleris Mi
chaelis yra tik maska junke
rių politikai, siekiančiai prie 
geležinės diktatūros su ge
nerolu Ludendorfu pryšaky- 
je.

“Mes primename jums, 
kad nei vienas pulkas netu
ri teisės išeiti gatvėn su gin
klais rankose, kol jis nebus 
gavęs specialio įgaliojimo 
nuo komandieriaus
veikia pilniausioje santarvė
je su mumis.

“Visus, kurie laužys šį pa
tvarkymą, mes skaitysime 
kaipo maištininkus ir prie
šus revoliucijos, Mes pana
udosime visas Esančias musų
galėję įmones, idant dabo-į užmuštas.

Apie šaukimą in kariuomenę.ngosios moters dar pasiun
tė kablegramą popiežiui Be
nediktui — kad palaimintų 
jas!

Ladies’ Catholic Benevo
lent Association turi 163,000 
narių — tokių jau gerų ka

talikių, kaip ir jų išrinktos 
delegatės, kurių sūnus, bro
liai ir vyrai eis guldytų sa
vo galvas Francijos; frontam

Šios savaitės pabaigoj Amerikos valdžia gal jau pradės ėmirn* 
vyrų kariuomenėn. Vyrai, kurie užsiregistravote, atsiminkite ir iš- 
pildykite sekančius dalykus:

1) Tuojau nueikite į artimiausią “Exemption Board” ir patirkU* 
savo numerį. Atminkite, kad registracijos numeris netinka, reikia, 
gaut naują — “drafto” numerį.

2) Kas po registracijos persikėlėt į kitą miestą, turite tuojau^ per
laišką sužinoti savo numerį iŠ senos vietos. Laišką reikia raSyt j, 
“Exemption Board” to miesto, kuriame užsiregistravote arba j ta 
miesto City Cterk. 1

3) Kieno numeris bus ištrauktas, tas turės stoti kariuomeiufrflt 
jeigu daktaras pripažins jį tinkamu ir jeigu neturės gero pasiteifli- 
nimo delko jis neturėtų būti paimtas. Ištrauktieji numeriai boa 
paskelbti ofisuose vietinių “Exemption Boards,” o taipgi bus JNra* 
nešta laišku tiems, kuriems išpuolė liosas, kada jie turi stoti j dslb» 
tarišką kvotimą.

4) Daktaro pripažinti tinkamais galės bėgyj 7 dienų paduot VŠ- 
reiškimą, delko jie turėtų būti paliuosuoti nuo kariuomenės, O pa 
to kaip paduos užreiškimą, bėgyj 10 dienų turės parodyti\prieŽMh 
tis, del kurių jis reikalauja paliuosavimo. Užreiškimas ir priežaa- 
čių parodymas turės būti surašyta angliškai ant tam tikrų blanku 
kurias galima gauti iš “Exemption Board.”

5) Kas nestos į daktarišką kvotimą arba nepaduos pasiteisininMS 
paskirtu laiku, tas skaitysis paimtu į kariuomenę.

Amerikos Lietuvių Darbininkų Tarybos Laikinasis Komitetas pa
skyrė Chicagoje Pagelbos komisiją šaukiamiems į kariuomenę. Ka- 
misija jau atidarė ofisus, kuriuose duos patarimus ir išpildys rei
kalingas popieras šaukiamiems į kariuomenę.

Komisijos ofisai yra sekamose vietose: į
KENSINGTONE ir ROSELANDE — “Aušroj,” 10900 S. Michigm 

Ave., Room 6 ir 7, vakarais nuo 7 vai.
BRIDGEPORTE — 1) K. Gugis, 3323 S. Halsted st., vak. nuo S vaL
2) KI. Jurgelionis, 3133 Emerald avė., vakarais nuo 6 vai.
NORTH SIDE — Dr. A. Montvidas, 315 N. Ashland avė., vakarai*, 

nuo 6 vai.

AVIACIJOS BILIUS 
SENATE.

Daugelis senatorių priešina
si jam; valdžia, tur but, 
bus priversta pakeisti tū
lus paragrafus.

' WASHINGTON, liepos 19 
— Aviacijos bilius, kurį sa
vame laike priėmė atstovų 
butas, jau senate. Bilius, 
kaip žinia, reikalauja, kad 
butų paskirta $640,000,000 
orlaivių statymo darbui. Be 
reikalaujamos pinigų sumos 
jame tečiaus randasi para
grafų, su kuriais nieku bu
du nesutinka daugelis sena
to narių. Tarp kita jame 
randasi paragafas, kuriuo 
norima suteikti 
lios prezidentui 
būtent — imti 
tarnystėn visus
tam vyrus. Delei tos prie
žasties biliaus priėmimas 
turės užsitęsti. O rasi val
džia bus priversta visai išsi
žadėti tūlų jame esančių pa- 
Zagrafų — pakeičiant juos 
kitais.

Reikalauja trumpesnių dar
bo valandų ir didesnių al
gų.

jų — joje dalyvavo ir laiki
nąja! valdžiai priešingoji į 
kariuomenės dalis. Pasku
tinė demonstracija tai esą 
ženklas naujų suiručių Ru
sų armijoje. Ji lengvai ga
linti privesti Rusiją prie na
ujos revoliucijos, kontr-re- 
voliucijos. Kol kas naujų 
demonstracijų ir susirėmi
mų dar neįvyko, tečiaus bi
le valandą jei galį pasikarto
ti.

Utarninko demonstracijo
je, kaip sako atėję iš Petro
grado pranešimai, šeši žmo-

kad liosų nes tapo užmušta ant vietos, 
o 238 sunkiau ar lengviau 

Telegrama sako, 
kad susirėmimas įvykęs ta
rpe valdžiai palankiosios ka
riuomenės, kazokų, ir demo
nstrantų — civilių gyvento
jų ir kareivių, dalyvavusių 
demonstracijoje.

Petrogrado gatvėse dabar 
jodinėja būriai kazokų ir 
daboja tvarkos. Visokios 
ginkluotos demonstracijos 
griežtai uždrausta.

Paskutinės telegramos, 
beje, sako, kad demonstran- 
tai-kareiviai bandę pavogti 
(kidnap) karės miništeri 
Kerenskį, ar, paskutiniame 
atstikime, padaryti jam “ką 
nors blogo.” Tuoj po įvy
kusios susirėmimo ant Nev- 
ski Prospekt’o būrys karei
vių apginkliame automobi- 
liuje nuvykę į geležinkelio 
stotį, iš kurios turėjo išva-

nkiomis bausmėmis visiems 
tiems, ką bandys išvengti 
stojimo kariuomenėn. Delei 
nestojimo prieš sprendimo 
komisijas jie nebusią bau-

LOUISVILLE, Ky., liepos 
17. — Po ilgų tarybų su fir
mų savininkais vietos rub- 
siuviai nutarė mesti darbą, 
norėdami streiku priversti 
samdytojus išpildyti savo 
darbininkų reikalavimus — 
sutrumpinti darbo valandas 
ir padidinti algas.

Streiką veda Amalgama
ted Clothing Workers uni
ja.

ANGLIJOS KARIUOME 
Ne RUSIJOJ.

ISPANIJOJ NERAMU.

ruoš (nepaisys) ir pakvieti 
mą prisistatyti mobilizaci
jos stotyj — busią areštuo
jami ir atiduoti į karės tei
smo rankas kaipo paprasti 
pabėgėliai iš kariuomenės...

Kad kaip — kariuomenėn 
gali but imami ir svetimša
liai. Senatorius Chamber- 
lain vakar pasiūlė senatui

WASHINGTON, liepos 19 
— Čia aplaikytas pusiau o- 
ficialis Petrogrado praneši
mas sako, kad dabartiniame 
rusų užpuolime Galicijoje 
dalyvauja ir anglų kariuo
menė — su apginkliais savo 
automobiliais.

MADRIDAS, liepos 19.— 
Ispanijos valdžia išleido pa
tvarkymą, kuriuo griežtai 
uždraudžiama Katalonijos 
atstovų ir senatorių susirin
kimas, kuris turėjo įvykti 
šiandie.

Tas valdžios patvarkymas 
gali iššaukti rimtų susirė
mimų tarpe valdžios ir jos 
priešininkų.

Chicagoj ir apielinkėje.— 
Šiandie giedra; truputį šil
čiau; '

-

didelės ga- 
Wilsonui,. 

orlaivvstės 
tinkamus

Raginame ir kitų miestų lietuvių organizacijas įsteigti pana M— 
Komisijas šaukiamiems į kariuomenę visokiais reikalais pagelhitf'i,

Chicagos Pagelbos Komisija kitų miestų lietuviams apsiima dlMtft 
patarimų laiškais, bet negali išpildyti reikalingų popierų. Tatai 
turi but ant vietos padaryta.

1.

Anų Liet. Darb. Tarybos Laikinajai KomiU^/ •
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mut kitur užsieniuose $8.00 metams.

Socialistų map oras 
Petrograde.

Per dvejetą šimtų metų 
Rusijos sostinė, Petrapilis, 
buvo aršiausios Europoje 
reakcijos lizdas. O šiandie 
tenai ne tiktai laiko posė
džius revoliucinė Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Ta
ryba, bet ir miesto valdžia 
yra socialistų rankose.

Keletas savaičių atgal bu
vo visuotini to miesto valdy
bos rinkimai, ir juose laimė
jo socialistai.

Dabar, kaip praneša žydų 
uForward’o” koresponden
tas, miesto valdyba paskyrė 
to miesto galva (mayoru) 
socialistą, Šreiderį, seną re
voliucionierių, buvusį ilgus 
metus ištrėmime.

Caras, persekiojusis revo
liucionierius, sėdi Petrapilio 
kalėjime, o revoliucionieriai 
valdo Petrapilį. Tegul tatai 
buna persergėjimu tiems 
valdonams, kurie šiandie ei
na Nikalojaus pėdomis.

nesiliauja.
Tik-ką atėjusiam “Naujo

sios Lietuvos” numeryje ant 
pirmo puslapio išspausdinta 
pranešimas apie juodašim
tišką lietuvių kunigų agita
ciją Petrapilyje.

Pranešime sakoma, kad 
kunigai vengia viešų mitin
gų, bet už tai jie panaudoja 
bažnyčias savo juodos politi
kos tikslams. Bažnyčiose 
jie varo politišką agitaciją 
ir kursto žmones prieš soci
alistus ir revoliucionierius.

Apie tokj-pat kunigų vei
kimą ateina žinių ir iš kitų 
miestų.

Pranešime protestuojama 
prieš tokį kunigų elgimąsi 
ir pagrumojama, kad socia- 
listai-liaudininkai priversti 
bus į tai “tinkamai rea- 
guot.”

“Kramolos naikintojai”, 
vadinasi, dar vis nestygsta, 
nors šiandie jau jie galėtų, 
rodos, suprast, kad jų vieš
patavimo gadynė praėjo.

Vienok juo aršiauš jie da
bar elgsis, tuo greičiau žmo
nės supras, kad tai caro ber
nų armijai reikia ant 
dos nulaužti ragus.

visa-

Laiškelis apie 
“iliuzijas ’ ’.

Vakar gavome iš Vokieti
jos “civilio belaisvio,” adv. 
A. Janulaičio, laiškelį.

Atvirutė rašvta sausio 21 
d. Š. m.; taigi ji buvo kelyje 
daugiaus, kaip pusę metų. 
Delei tos priežasties, ji, sup
rantama, negali but įdomi 
naujienomis.

Bet joje yra šis-tas įdo- 
\ apie . praeitį.
! ytornU rašo: “Bendro

su dešiniaisiais darbo iliuzi- ką užreiškimą; jeigu jisai to 
jos, kurios buvo pradžioje, nepadarys, jisai skaitysis 
išnyko: (jie) nepapratę prie paimtu, nežiūrint kokių jisai 
lygybės, 
neužlaiko “Burgfriedeno” 
(partijų sutarties).

Tiesa, mintįs apie bendrą 
darbą su dešiniaisiais buvo 
tik iliuzijos (klaidingos sva-

ne

nori viešpatauti, turėtų pasiteisinimų del pa- Darbininkų Tarybos steigimas

jonės). Gerai, kad jos 
perilgai gyvavo.

DeĮei šaukimo 
į kariuomenę.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos Laikinasai 
Komitetas pasiėmė ant sa
vęs didelį darbą, organizuo
damas pagelbą lietuviams, 
šaukiamiems į kariuomenę.

Vos spėjo Komitetas pas
kelbt savo pranešimą, kaip į 
jį ir jo sutvertąją Pagelbos 
Komisiją atsikreipė keletas 
dešimčių žmonių laiškais ir 
asmeniškai. Kiek darbo dar 
reikės Darbininkų Tarybai 
atlikti, iki praeis kariuome
nės ėmimo laikas, šiandie su
nku ir apmatyt. Aišku tik
tai, kad jo bus baisiai daug.

Kad tas darbas yra nau
dingas visuomenei, apie tai 
tur-but niekas ir neabejos. 
Bet tūlas gali paklausti, ko
dėl Darbininkų Taryba pasi
ryžo pašvęsti jam taip daug 
jiegų, kuomet ji turi pakan
kamai triūso ir su kitais ne
atidėtinais reikalais.

Tam klausimui paaiškinti 
mes čia pasakysime keletą

A.L.D.T. Laikin. Komite
tas visai nekvaršintų sau ga
lvos kariuomenės ėmimo da
lykais, jeigu jie butų tvar
komi kitaip, negu dabar jie 
yra tvarkomi.. Įvykint kon- 
skripcijos įstatymą yra, ži
noma, ne Tarybos rūpestis; 
ir ne Tarybos uždavinys yra 
žiūrėt, kad jo vykinimas bu
tų pasekmingas. Su tuo te
sižinai valdžia, kuri, žmonių 
nesiklausus, pravedė tą įsta
tymą.

Bet tame dalyke yra da ir 
kita pusė — šaukiamųjų ka
riuomenėn žmonių reikalai.

Valdžia sutvarkė kariuo
menėn ėmimo dalyką taip, 
kad nuo to gali daugelis 
žmonių visai nekaltai nuke
ntėti. Ji pripažino, kad tam 
tikros rųšįs žmonių turi tei
sės but paliuosuotais nuo ka
reiviavimo, vienok ji tos tei
sės saugojimą suvertė ant 
žmonių pečių. /

Štai keletas paaiškinimų, 
kurie tatai parodys.

Nuo kareiviavimo turi te
isės but paliuosuotais tie 
vyrai, kurie savo uždarbiu 
užlaiko savo šeimynas, se
nus tėvus arba nesuaugusius 
brolius ir seseris; turi tei
sės but paliuosuotais taip-

gali

Ilginių sektų nariai ir tt. Bet 
tų žmonių paliuosavimo bū
das yra surištas su tokiomis 
sąlygomis, kad nurodytosios 
teisės žmonės lengvai 
netekti.

Valdžia taip nutarė, 
paliuosavimo priežastįs 
jos pripažintos tiktai tuo
met, kuomet šaukiamieji ka
riuomenėn išpildys tam tik
rus reikalavimus. Viena, 
kiekvienas šaukiamas ka
riuomenėn vyras turės ateit 
paskirtu laiku į daktarišką 
kvotimą; j,eigų jisai neateis 
paskirtu laiku, jisai skaity
sis paimtu, nors gal jisai ir 
nežinojo apie valdžios kvie
timą. Antra, kiekvienas da
ktaro pripažintas tinkamu 
kariuomenėn turės bėgiu se
ptynių dienų paduot raštiš-

keletas

tlį val- 
arba už

liuosavimo nuo kariuome
nės. Trečia, kiekvienas pa- 
davusis užreiškimą turės bė
giu dešimties dienų raštu iš- 
dėstyt (vis anglų kalboje) 
savo priežastis; tas raštas 
turės but tinkamai sureda
guotas ir notaro paliudytas, 
t.y. taip padarytas, kaip ga
li padaryt be svetimos pa
gelbos negut tik 
žmonių iš šimto.

Ir už nežinojimą 
džios reikalavimų 
nemokėjimą jų atlikti žmo
gus automatiškai netenka 
savo teisės! Jisai tampa pa
imtas į kariuomenę ir yra 
tuomet priverstas stot, kur 
jam valdžia palieps, jeigu 
nenori užsitraukt ant savęs 
kariško teismo bausmės, 
kaipo “dezertiras”.,

Šita sunki atsakomybės 
našta, kurią valdžia užvertė 
ant žmonių pečių, ir priver
tė A.L.D.T. Laikinąjį Komi
tetą pagalvot, kaip tiems 
žmonėms padėjus.

Ant nelaimės, lietuviai ne
turi kolkas kitos įstaigos, 
kuri butų galėjus arba norė
jus tuo reikalu pasirūpinti. 
Taigi Laik. Komitetas pas
kaitė savo pareiga pasiūlyt 
savo patarnavimą.

Apžvalga
JIE NORI SAVO 
TARYBOS.

“Vidurinės sroves” laikraštis 
“Ateitis” sako, kad Chicagoje 
pradėjusioj i organizuoties Lie- 

rinci srovei” netinkanti.
v 7so:

m j ienos” paimdamos už

Tarybą, lai daroma su tiks
lo, kad suvienijus visus dar
bininkus vienon bendron or
ganizacijom Sumanymas ge-

visai tikęs.
šilam “Nauj.” sumanymui 

nepritarė LSS. organas “Ko-

tarytum,

laihs įstaigą ir vedžiojimą 
darbininkų po kampus, kam
pelius, bet ne vedimą jų tie
siog prie tikslo —- į socialistų 
partiją ir prie vykinimo rei
kalingų šalyse reformų, už
dėjimui socialistiškos tvarkos. 
“Naujienos” paskelbdamas 
sumanymą ir jį vykindamos 
nei vidurines srovės, nei kle
rikalų nepakvietė ir su jais 
nesi tarė visišl 
organizavimą
jie ne darbininkai yra, bet ko
kis tai buržujų luomas. Chi
cago j e steigiamamjainų susi
rinkime taipgi neatsižvelgė į 
esančias sroves ir pasiėmė rū
pintis tuom darbu vieni sau.

Tuomet kilo klausimas ir 
pas tautininkus arba viduri
nėje srovėje, kad suorganiza
vus savo tarybą. New Yorko 
ir apielinkės veikėjų pasita
rime nutarta organizuoti savo 
Tarybą.

Taigi tuom laiku jau yra 
organizuojamos trjs Tarybos: 
klerikalų, L. D. Taryba ir vi
durinės srovės.

Vidurinės srovės Tarybon 
norima suvienyti musų visas 
tautines organizacijas ir dr- 
jas. Tai atlikus manoma, 
kad galės įvykti Tarybų su
vienijimas, įsteigiant augš- 
čiausią Tarybą.

Mes, būdami vidurinės sro
vės žmonėmis privalome ir 
jų užmanymą remti. Tik la-

galime nieko tikro dar pasa-

Keistas “Ateities” protavimas.

esu “ne visai tikęs”, tuo-gi tar- 

esąs geras. Kodėl? Juk Darbi
ninkų Taryba yra steigiama de
mokratiškiausiu budu, kokį tik 
galima sugalvot. Sumanymas 
buvo keletą savaičių skelbiamas 

jisai buvo paduotas skaitlingam 
visuomeniam susirinkimui ap
svarstyti. Tas susirinkimas iš
rinko laikiną komitetą, kuris 
veiks tiktai iki suvažiavimo; su- 
važia vimas-gi, atstovaujantis 
įvairiausias organizacijas iš vi
sų miestų galutinai išdirbs pro^. 
gramą ir paskirs nuolatinį ko
mitetą.

O kaip organizuoja savo tary
bą tautininkai? U-gų išgirdę, 
kad tveriasi Darbininkų Tary
ba, ir pabūgę, kad jų srovei ne
būtų “šlecht”, subėgo būrelis 
žmonių ir pasivadino save “ta
ryba.” Ir tai esąs “vykęs” bū
das !

Pasakos apie ignoravimą ko- 
kių-tai srovių irgi neturi pama
to. Kviečiant prisidėt prie Dar- 

m anytoj ai nesikreipė nė į vieną 
atskirą srovę arba organizaciją, 
o tik nurodė tikslą, kuriam tas 
dalykas daroma. Ir pakvietė 
ateit ir prisidėt, arba bent daly- 
vaut diskusijose, visus, kurie tik 
interesuojasi juo. Kas norėjo 
— atėjo, kas nenorėjo — neat
ėjo.

mNORĖK KO GERA!

Klerikalų “ambasadorius” 
Washingtone, mister Bielskis, 
išleido per klerikalų laikraščius 
“augščiausią ukazą” Amerikos 
lietuviams. Tame “ukaze” skai
tome:

To reikalo atlikimui, mes 
patartume, kad Amerikos Lie
tuvių (klerikalų. “N.” Red.)

kad srovės dar neturinčios Ta
ryboje savo atstovų, tuoj juos 
išrinktų. Bet jei tas pasirody
tų negalimu atlikti trumpa
me laike, tai pakol kas
netik, kad patariame, bet var
dan Lietuvos laisvės griežtai 
reikalaujame, kad visos Ame
rikos lietuvių politiškos sro-

mes

atstovus sudarymui bendrų 
pasitarimų laikiną komitetą. 
Patartume rinkti po tris at
stovus nuo kiekvienos srovės. 
Pirmas to komiteto pasitari
mas turėtų įvykti New Yorke,

m. Yra geistina kaip galima 
greičiausiai.

Mes tikimės, kad gerb. vi
suomenės veikėjai supras mo
mento svarbą ir kuoveikiau- 
siaj imsis už virš nurodyto 
darbo.

Pavelykite mums pasakyti, 
kad iš visų-pranešimų iš Švei
carijos matosi, kad Lietuvos 
laisvės klausimas stovi ant 
prapulties krašto, kad jau vo
kiečiai baigia siurbti paskuti
nį gyvybės lašą iš Lietuvos 
kūno, tas gandas apie Lietu
vos neprigulinybę buvo tik 
gudriai apgalvoto, bet tuščio 
šukavimo aidu; kad iki šiam 
laikui musų — Amerikos lie-

reikalu mažai ką tereiškė, kad 
milžiniškas darbas dar prieš 
mus, ir kad didesnę dalį to 
darbo privalo padaryti Ame
rikos lietuviai. Kad atsakan
čiai atlikti mums paskirtą 
darbą, privalome tinkamai 
pasidalyti tuo darbu, dirbti 
sutartinai ir intensiviai. Ki
taip, musų darbas nieko ne
reiškia. Akivaizdoje to vis
ko, kas aukščiaus pasakyta, 
mes ir kreipiamės į lietuvių 
visuomenes vei tėjus ir reika
laujame neatidėliotinos akci
jos nurodytose Isrityse. ,
Jeigu lietuvių tiųta nebūtų iš

senovės pagarsėjusi dideliu savo

’ narsumu, tai galėtumei manyti, 
jogei Amerikos lietuvių visuo- 

jais apalps iš baimės, išgirdusi
toki smarku paliepima. Ponas 
“ambasadorius” griežtai liepia 
daryt “akciją”, ir gana.

Mes, jo didybės Bielskio pa
valdiniai, nužemintai patartume 
jam grįžti prie bulvių skutimo, 
ažuot eikvojus žmonių pinigus 
Washingtonc ir užsiiminėjus 
“bluff’ais.”

Skaitytoju Balsai
ž išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

MELŲ MAIŠAI.

ja susirietę, šiandie jie vieną 

gerkle rėkė, kad kariuomenėn 
bus imami kaip piliečiai, taip ir 
nepiliečia. Daug taipgi paska
lų buvo paleista kas del rekruta- 
vimo laiko. Vieną dieną rašė 
vienaip, kitą dieną kitaip. Vis
kas kas jiems rūpėjo, tai daryli 
sensaciją. Jie visai nesivado
vavo faktais: kas užėjo ant sei
lės, tąi ir pyškino.

Pasirodė, kad visi jų rašymai 
neturėjo paibato. Pąsirode, kad 
ateivių Suv. Valstijos nęturi tie
sos imti kariuomenėn. \

Dabar pradedama skelpli nau
jas ir netikėtinas dalykas. Esą 
valdžia pareikalausianti iš sve
timšalių, kad jie išsiimtų pir-

(i iš šios šalies.

dar ne-
Anglijoj

ko. Prie tokių dalyk 
priėjo nei viena šalis, 
gyvena daug svetimšalių, o 
vienok niekas jų nevaro lauk. 
Tais pats yra ir kitose šalyse.

Tiesiai kalbant, juk nėra ma
žiausio išrokavimo tatai daryti. 
Tik ačiū ateiviams visokio plau
ko kapitalistai prisikimšo mi- 
lionus dolerių.

džia daeitų iki to. Greičiausia 
svetimšalius paliks ramybėj, nes 

bains. Todėl nėra ko paisyti tų

ra ščių. Jie iš adatos priskaldo 
vežimą. A. Garbukas.

UŽMIRŠTAS REIKALAS

dedama kalbėti spaudoj apie tai, 
kad lietuviams reikėtų isicvti 

kinta vien tik žodžiais — neku- 
ric net cmė rinkli aukas. Bei 
dabar vėl užviešpatavo t/la. 
To klausimo niekas nebejudina. 
O tuo tarpu jis labai svarbus.

Kiekvienam musų privalo ra

ir gyvename ateitimi. Bet mu
sų, darbo žmonių, ateitis juk 
neužtikrinta. Gali būti visokių 
galimybių. Kol jauni, kol svei
ki — viskas klojasi gerai. Bet 

das žiuri į dantis. Juk prie da
bartinių gyvenimo išlygų sun
ku ką nors atidėti “juodajai die
nai.” Tuo labiau, kad retas ku
ris išbūna visą amžių sveiku.

ir butų ytin svarbu įsigyti vi
suomeniškas prieglaudos far- 
mas, kur seneliai ir šiaip pavar-

las, bet vi j Kiek
vienas musų gali atsidurti keb- 
lanie padėjime. O ką sėsime, 
tai ir pjausime. Juk musų rei
kalais niekas nesirūpins, apart 
musų pačių.

Butų geistina, kad tas reika
las nebūtų ant visados užmirš
tas. Užtai kviečiu ir kitus iš
sireikšti tuo klausiniu.

Akmentašių.
. f .... t. ;*■

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Vis drg. J. Benesevičiutė (Cen- 

jgams-nariams 
LDLD. reikalus, taip ir naujus 
kuopų sumanymus.

Bet atleiskit, tas raginimas- 
barimas yra visai bo pamato. 
Kiek man yra žinoipa, tai čia ne 
kuopų-narių kaltė, bet musų or
gano redaktoriaus, drg. K. Vidi- 
ko apsileidimas, ba jis labai mar
ža atkreipia atidos į tuos raštus, 
ką yra siunčiami į LDLD. Sky
rių (gal jie kenkia LSS., kaip 
buvo manytai pirma). Tai yra 
faktas, kad nariai visur daly
vautų, bet jiems organas “Kova” 
neduoda vietos.

Dclko drg. K. Vidikas neduo
da vietos organe — nežinia. 
Jog nariai, norėdami, kad drau
gija labiau augtų, turi nemaža ir 
svarstyti apie jos reikalus. O 
jei organe vietos nėra, tai jie bus 
priversti prabilti per kitus šo

redaktoriaus draugiškumą ir vo

Nesenai draugai chicagiečiai 
pasiūlijo LDLD., kad ji pasita
rus su Socialistų Propagandos 
Mokykla išleistų naudingą kny
gą — K. Markso Ekonominis 
Mokslas. “Kovos” nr. 23 Centro 
Sekr. pranešė, kad tas veikalas 
nebus galima šiais metais išlei
sti, bet nepaaiškino delko to ne
galima padaryti. Ar trumpas 
laikas, ar nėra ižde pinigų?

pavienių narių prabilo. Jie ma
no, kad reikia tą veikalą tuoj 
rengti į spaudą, jeigu jis yra 
LDLD. Centro Sekretorės ran
kose. Prie to dar paduosiu vie* 
no draugo sumanymą, jeigu iž
de pinigų nebūtų. Štai ką jis 
sako: “Labai apgailėtina, kad 
drg. J. B., centro sekr., neprane
šė delko nebus galima išleisti 
knygosK. Markso Ekonomi
nis Mokslas. Organizacijoj yra 
priklausančių draugų apie 3000, 
tai kodėl mes negalime pagelbė
ti išleisti lą knygą. Jeigu dėt 
pinigų nebus galima išleisti, tai 
aš nuo savęs duodu sumanymą, 
kad butų priimta paskola nuo 
draugų. Jeigu 200 draugų pas
kolins po $10.00, lai jau turėsi
me $2000.00 ir galėsime išleisti. 
O mes nereikalausime jokio

Ar-gi čia nepuikus sumany
mas. Jog mums darbininkams

lįs nedirbsime. Bet drg. K. Vi- 
dikui turi but pasirodė, kad to
kie narių pasiūlymai yra be ver
tės... LDLD. Narys.

Sveikatos Skyrius
------------------------------------------

KLAUSĖJAMS.
Klausimų pradėjo ateit toks 

skaitlius, kad jokiu budu vi- 

kinsimai, kaip skaitytojai galė- 
o matyt, yra tokie nėaiškųs ir 
anie tokius dalvkus. kurie ne- 
gan nuli išrišu ne platesnių ži
nių ir tirinėjirnų apie klausėjo 
sveikatą. Kiti vėl klausia tuos 
pačius klausimus, kurie jau yra 
buvę aiškinti. Iškalno pranešu, 
kad tik į tuos klausimus atsa- 

i kinesių, kurie bus nauji, t. y. du

sai neatsakinėsiu į tokius klau
simus, kuriuose paduodamas 
tik vienas-kitas symptomas, da- 
leiskime galvos skaudėjimas, vi- 

ir prašoma, kad aš pasakyčiau, 
kokia liga tai daro ir kaip iš-

imas, 
i kiti

sigydyt. (i aivos
vidurių negerumai 
symptom ai nėra 
ženklai kokių nors ligų bei su
irimų, todėl reikalingas yra pil
nas asmens išegzaminaviinas, 
kad suradus priežastį, ir todėl 
rėkia eiti pas vietos gydytojų. 
Kiti vėl klausia, kaip išsigydyt 
nuo tos ar kitos ligos ir kokie 

vaistai vartojami. Tūli ligų gy
dymosi budai yra galima hurcL' 
dyt, kites tik patyręs žmogui 
(daktaras) gali gydyt, o vaistai, 
nors jie ir būtinai reikalingi tū
lose ligose, vienok jie turi būti 
pritaikyti žmogaus užsiėmimui, 
lytei, amžiui, stoviui ir lt., lodei 
receptas turi būti rašomas kiek
vienam žmogui atskiras, nors ir 
toj pačioj ligoj. Imkime, žmo
gui su širdies liga, inkstų liga, 
gyslų sukietėjimu ir tt. negali
ma duot tų pačių vaistų, kaip 
kitiems tūlose ligose. Net ir pa
tarimai apie maistą, orą, mank- 
Štinimąsi ir kilus dalykus turi 
būti pritaikyti prie asmens sto
vio, imant visas jo ligas ir su
irimus atidpn.

Kad užtekus laiko ir laikraš
tyj vietos atsakymams į aiškiau 
pastatytus klausimus, iš kurių 
aplamai visi skaitytojai galėtų 
pasinaudot, aš neatsakinėsiu į 
klausimus, kurie nėra aiškus ir 
apriboti. Jei pavelys laikas, 
į neaiškiuosius klausimus atsa
kysi! laiškais, o jei kuris klausė
jas negaus jokio atsakymo, tai 
reikš, jog jo klausimas buvo 
toks, kurio atsakymas nesuteik
tų nė jam, nė kitiems skaityto
jams naudos. Trumpai sakant, 
jis reikš “eik pas daktarą, kad 
ištirtų.” Vienok lai klausia, 
kas tik nori, o aš stengsiuos at
sakyt į visus kiek vertesnius ir 
aiškesnius klausimus.

Dr. A. Montvidas.

Pabraižos

Slapyvardžiai.
Lietuvių' laikraščių korespon

dentai ir, aplamai, visi, kurie ką 
į laikraščius rašinėja, paprastai

Slapyvardžiais vaduojas, tiesa, 
ir ne lietuvių phmksnagraužos, 
bet duočiau negyvą šunį pakart, 
jei kuris svetimtautis sugebėtų 
sau tokių slapyvardžių išgalvoti 
kaip mūsiškiai.

Skaitai tuos slapyvardžius ir 
kraipai galvą: Mergos Vaikas — 
Kunigo Gaspadines Vaikas — 
žiurkių Gaspadorius — Davat
kos Simus — Svirplių Muzikan
tas — Susisukelis — Iš Pupų Ne
varomas — Keidės Burdingie- 
irus — Merginą Mylįs Nemylįs.

“Teisybę Mylintis”, bet aš pas
tebėjau, . kad korespondentai, 
kur tuo slapyvardžiu pasirašo, 
savo korespondencijose dau
giausia primeluoja...

Pabraiža-

Pastebėjos

kad blogi, tai ve ženklas: spor
tai nupuolė ant kojų ir pradėjo 
vaikščioti kriukučiais pasiram-

Kiti sako, kad kriukučio gale 
esanti įkalta smaili vinutė ciga
rų galams nuo gatvės pasiimti.

•h A *

.. Aiškiai 'matyt, kad jaunimui 
lyg ko trūksta. Veidai jų susi
raukę. Ir ne tik veidai, bet dagi 
garu i t ura i pradėjo raukyties iš 
užpakalio... n

Kažinkur dingo tie slaunieji 
keturi vyrai: Gabrys, Vanagai
tis, Kapucinas ir ex-oberpolic- 
meisteris kunigas Ališauckas? 
Tautininkai su klerikalais turė
tų jų pajieškoti, begut lik kai
zeris nesu variojo jų muilui.

* * *

Viskas brangsta, pabrango ir 
kalbėtojai. Gal butų gera sam
dyti kalbėtojus pysvorkui, vadi
nas, nuo kiekvieno jų priagituo- 
to ir prirašyto kuopai nario mo
kėti dešimt centų. Vis genesnis 
butų uždarbis, negut nuošimtis 
ant Olszewskio encyklopedijos. 
Tik Bagočius veikiausia ant to 
nesutiks. Aw Garbukas.



Korespondencijos
CHARLES, ILI

Kazimieras Gugis
EIKITE TUOJAUS PAS

Bjaurus darbas

DAUTARA ROSS

Telefonas Canal 3737žmones

AkušerkaDR. W. YUSZKIEWICZ

VALPARAISO, INI)

TURĖKITE

ĮiiĮŠlW

Redakcijos Atsakymai

Telephone Yards 5032

Daktaras

Valandos nuo 
I ryto iki 8 v. 
rak. Nedėliom 
nuo 10 iki 1.

Per 30 
metų ži
rniai iš
gydytą

Miesto Ofisas:
127 N. DEARBORN ST 

Room 1111-13 Unity Bldg 
Telephone Central 4411,

no
surasta
dan LDLD

$20.00

12 pietų, ir 
Canal 3110.

t S. Habited Street 
9 ryto, tiktai.

CHICAGOS SPECIALISTAS 
Insteigta 23 metai

Girdi, rašykite ant 
o jeigu bus laiko po 
- atsakinėsimo.

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

173> 8. HALSTED ST, CHICAGO, 
Ant antru lobą.

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI

V o d e vilią u s l * e r m a i n a: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED U 32-ra GATVfi

• Namų Ofisas:
3323 S0. HALSTED ST

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

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

VALANDOS: nuo 8 iki 11 li
pyto, nuo 5 iki 8 vakare.

Nuo 10- 
Telephone

atvės Ant Platt’s Aptiefcos 2-ras augštas, 
i ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 dieną 

Tel. Canal 5335

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 parankamo tokitj- 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.

DR. A. I. EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

iRdaHrfit mttrfflię, vyrlttę, ir vaUcrj lifiĮ 
Of mm ir Gyranimaa:

M0O 8. HatoUd St., kampa* 3G Str< 
Telephone Drover 4974.

OflauM etSerae iki lt v«A ryto, 1—8 
po pietų ir vakarais.

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2359 S- Leavitt SU
Valandos 4-6 Ir 7—9 

Tel. Canal 3877

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS J
Ant Durų, Lentų Romų Ir Stoginio Popleros į

CARR BROS. WRECKING CO. j 
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, Ill. į

PIRK SAU viaaa Plumbavojimui reik
menis tiesiai už "wholesale” kainas 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co..
• 1637 W* DiViaion 8t„ Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

A. Čekanauskui, Chgo.—Lat
vių socialistų laikraščio adresas: 
Strahdneeks, Box 23, Roxbury, 
Mass.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison SL. Chicago, IJL

A. Filipaitis, Chgo Heights. — 
Del susižinojimo su giminėmis 
Lietuvoj kreipkitės šiuo adresu: 
Hebrew Sheltering and Immi
grant Aid Society of America, 
229 E. Broadway, New York, 
N. Y. — Tai žydų draugija, bet 
ji patarnauja tuo reikalu visiems 
be skirtumo tautos ar tikėjimo.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

Pranyksta regSji- 
) rnas.
^es vartojam pa- 
gerintą Ophthal- 

*ĮL jv morneter. Ypati- 
nga (loma atkrei- 

• - piama į vaikus.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedėliomis nuo 19 iki lt 
dieną.
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytoja/i, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškaa liffM, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- 
tabus.

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

VALANDOS
6 8 vakarais.
GYVENIMAS :

VALANDOS

Adhzolcatsis
619 Fourth St., (viršuj Saper 

vaistinyčios).
SIOUX CITY, IA.
Pasekmingai vedu visokius 

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

.Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegija; ilgai prak* 
tikavusi PennsylvanHon HoapiKlesa if 
Philadelphijoj. Pasekmingai patartų
jų prie gimdymo. Uždyka duodu rod< 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai* m* 
liškal, lenkiškai ir slavokilkal.

PAJ IEŠKAU darbo bučernėj i' 
grosernėj. Tą darbą gerai supran 
tu. Dirbu keletą metų. Kam reika 
lingas meldžiu atsišaukti- Jei kuri: 
darbininkas žinotų tokią vietą, teik 
sites pranešti.

Prirenka visiems tinkamas akinius, aevasai 
nuoja Ir patarimus duoda dykai.
T86-S8 Milwaukee Are., arti Chicago Ava. Ihm 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 ižryto iki raka- 
ra L Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po plefrą 

Tel. Haymarket 2-UA.

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

dokumentus ir popieras.

Telephone Drover 0691

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

gpocladiatM MatoriŠkv. Vyriški. Vaiki 
Ir vbų chroniški litrų.

Valandos: 10—11 ryto, 4—G po platų. T—• v* 
karo.. Nedaliomis 10—1 po pietų.
1354 S. HALSTED ST., arti U ST, 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Drover 7179.

GERIAUSIS PASAULYJ International pro
sas įkaista per save vartojant gazoliną, ke- 
rosiną arba alkoholį, tesudega už 1c per 4 
valandas. Sveria 6V2 svarus, gvaranluoja- 
nie Jeigu nepatinka, galima sugrąžinti, o 
mes sugrąžiname pinigus. Kaina su prisiun- 
timu $5.00. Adresas:

The Lithuanian Mail O. House, 
3343 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Mažyčiui^— Apysakaitę ga 
vome. Ačiū. Prie pirmos pro 
gos sunaudosimę.

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

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

I priežiūrą.
į Silpni, nervuoti, sergantis,, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
I sugražinti į sveikatą ir stiprumą.
K Daktaras Boss išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas juros 
i reikia daryli, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi- 
I sų kraštų Suv. Valstijų gvdyties pas daktarą nuo savo ligų.
Š DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
I KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, ILL.
I ROOMS 506 IR 507, CRILLY BUILDING.
| IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO. t VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedėliomis 10 iki 1, Taipgi Pane- 
I’ dčlio, Seredos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

’eleohone Humboldt 1278.

M. S A H U D M. D.
Benu Kasai Gydytoja* ir ChlrnrgM. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų Ir . 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų L urą.

OFISAS: 1579 Milwaukee Ava 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; 
Kampai North Ave.. Kambarys 118 

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

Nereikalingas 
Akių—

V arginimas
Kada atsakančiai pritaikyti akiniai 
prašalina daugybę nesmagumų: su- 
begimą raidžių j krūvą, skaudėjimą 
galvos ir kitus keblumus stiklai tin
kamai pritaikyti prašalina.

Skaitytojau, jeigu tau nereikalin
gi butų akiniai, sąžiniškas optomet- 
tristas nepatars nešioti.

K. NURKAITIS, Oph. Dr.
1617 N. Robey Sir.,

Prie Milwaukee ir North Avės.
Tel. Humboldt 4G 13

Nedėliojo, liepos 15 d., čia atsi
lanko didokas būrelis Chicagos 
inteligentų. Jų tarpe buvo ke
letas daktarų, vaistininkų, stu
dentų ir šiaip jau įžymesnių 
žmonių. Belo, buvo keletas ir 
gražiosios lyties atstovų.

Valparaisiečiams buvo labai 
malonu pasitikti ir priimti ger
biamuosius svečius.

Pietus svečiams tapo suren
gti College Inn valgykloje. Po 
pietų svečiai atlanko mokyklos 
kambarius, laboratorijas ir lie
tu viską j į knygyną 
svečiai ir keletas v;
išvažiavo į Flint Lake maudytis, 
iš kur jie grįžo tiesiog Cliica- 
gon.

Kviečiame ir (langiaus chica- 
giečių atlankyti mus, ypatingai 
dabar, kuomet Valparaiso gam
tiškos grožybes yra tiesiog žu
vėja nčios.

Dr. St. Biežis ir vaistininkas 
F. A. Juozą pa i t is aukavo Lietu
vių Moksleivių Knygynui po $5.

Širdingai ačiū gerbiamiems 
svečiams už tokią gausią auką.

State Bank of Chicago 
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

' Prieš City Hali.

LIETUVIŠKAS AKIU GYDYTOJAS 
turi skaudama., arba silpnas akis, a 

galvos skaudėjimo, atsilankykite pa4 mu*

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

9 ryto iKi 1 po pi*t-

šios kolonijos lietuviai gyve
na sutikime. Turi keturias pa
šaipiuos draugijas. Pirmiaus 
čia gyvavo ir LSS. 177 kp.

Nesenai čia kalbėjo Bačkus ir 
Sutkus. Nors buvo garsinta, 
kad bus galima uždavinėti klau
sinius, bet, vienam darbininkui 
užklausus kalbėtojai pagrūmojo 
policistu. 
korčiukių 
prakalbų

St. charliečiai organizuojasi: 
rašosi į unijas ir 13 narių jau 
prisirašė prie LSS. 177 kuopos.

Naujienų 162 nr. drg. Kupre- 
liškietis giria vieną šio miesto 
panelę, už “pasišventimą” dar- 
buoties visuomenėje. Tas drau
gas užmiršta, kad giriamoji pa
nele net lietuviškai nenoroms 
kalba. —• J. Z.

Ar- norite mokėti už siutą 
$18,50, $20, $22.50, $25, $35, $40.
arba augščians. Už tas kainas galite gauti siutus, 
padarytus pagal jųsų mierą ir per expertus kriau- 
čius. Todėl reikale nepamirškite mus.

BRIDQEPORTO KRIAUCIAI
3310 So. Halsted St. Chicago, Ill.

A. J. ŽUKAUSKAS ir W. VALANTINE 
Savininkai.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

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

8149 S. Morgan St. kertė 32 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikai 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687.

Liepos 3 d. keturi parapijonai 
nuvyko į Nd,w Phila., Pa. ir ko- 
lektavo vardan LDLD. 76 kp. 
knygyno, o kur tikinti žmonės, 
ten ant bažnyčios. Butą labai 
mielaširdingų žmonių: duota po 
vieną dolerį ir daugiau...

Kilus kalboms, kad LDLD. 
kolektoriai pasigerią už knygy- 

pinigus, pradėta teirauties ir 
kad tie 4 žmonės var- 

knygyno surinko 
virš ^U.UU. LDLD. 76 kuopa 
išrinko komitetą ir pasiuntė iš
tirti.. Rezultate keturi “kolek
toriai” patraukta 
šmeižimą drau 
knygyno.

Mat kokių gemblcrių atsiran
da tarp parapijonų ir bando 

i p ga u d i n ė t i naudo (la
imėsi vardu LDLD. knygyno.

Atsargiau lietuviai su kolek
toriais, nes privis daug tokių 
k lerika 1 išk ų pa raz i tų.

F. J. Levinskas, LDLD. Pirm.

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

WISSIG,
Seno Krajaus

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

Speciališkai srydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų 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 daugeli metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalioms iki 12 dieną. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Banko*. Tel. Canal 3263.

Skoliname pagal jstaty 
mišką mokestį 

$25 .  87V2c į
50 ....... 1.75 į
75 ...  2.62V2 i

100 .......  3.50 į

menesį 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 

Po valstijos priežiūra 
3nZ)% į mėnesi 

Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ii’ kitų užtikri

nimų.

tir J-3 O r-l i G I l'-l A L.

Tasai švarus, maistingas pie
nas pasekmingai vartojamas 
jau suvirsimi šešiosdešimts 
metų. Ar tai namie, ar sve
tur, tasai lengvai gaunamas, 
lengvai sutaisomas ir visuo
met vienodas pienas yra sau
gus kūdikiams maistas.
Šį apskelbimą pasiųsk j 
Borden’s Condensed Milk Co.

New York City, 
o kaip vartoti—paaiškinsim.

Jus nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu specialistas 
bu daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumite.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas it patarimas dykai
DOCTOK BOYD p.a.

C P r f I A T.TST A <2 OflM

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. VUŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

VASAROS LAIKE RUDI 
KIŲ MAITINIMO KLAU 

SIMAS PASIDIDINA.
Nesveikuojant jūsų l<ml:..i" 
iš priežasties maisto, d ’.ox jai:

EAGLE
BRAND CONDENSED.

Didelis išpai davimas
Siuomi 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, deimantai, laik
rodžiai, laketai ir visokį kitokį 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. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė, Chicago.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ

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

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpi- 
mo-designing ir siuvinio 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 — bila 
stailčs arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdčtinis

118 N. La Salle gatvė, Kambarys 416-417. 
prieš City Hali

LIBERTY HALL 
Didžiausia Svetaine 
BRIGHTON PARKE 

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

Tel. McKinley 2878 
B. J. WAWZINSKI 

Kcdzie avė., kampas 39 pi.

PROF. DOCTOR COATES
Beturčiai taipgi ateina paa mana 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
ai esmi expertaa specialtetaa Jie 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tą atlikti. Negaiiuok ir iit»- 
rėk, kuomet jųsų aveikata ir atipru- 
maa nykata, kuomet jųa turite ją »*vc 
rankose. Jeigu jųa atsilankysite paa 
mane į laiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliAkaŲ ir 
sugrąžinsiu jus į sveikatą l trumpiai*- 
s] laiką, ir už mažiausią mokesti del 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Ai gydau vynus, ir vyrus tiktai, ir 
gydau juos greitai, s&ujri*.! ir viaUAai. 
vėliausiom i" metodomis ir ui pigianalą 
mokvstj del (vmsnaoi pataraaviaM tr 
paaekmirigO gydymo..
PASIKALBĖJIMAS T» FATABlMAl 

DYKAI

PROF. DR.CO*^
430 So. State St

Prieit Siege!

Vyrišky Drapanų Bargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nau'ji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
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. z

VYRAI mane W I Į Ii II I d y siu

Jas Galima Išgydytie
• Jeigu Jus Senkite Aleikštc pas Mane 

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligota
X R A Y EX AM1NAC1JOS

Aš jums pasakysiu ar jus galitel
'j j ' but tikrai dšgydylUt

Aš jums pasakysiu, be spėlioji
mų, kokia yra jūsų tikra lįga«

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įreogįmuSą 

Aš turiu mano paties vaistų d&- 
partanientą ir laboratorijų.

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

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa^

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

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

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

TfiMYKIT MANO UŽIiAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos 
Valandos: uuo
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Roseland

CHICAGOS ŽINIOS
Areštavo už grasinimą 
nužudyti prezidentą

Permainos Lietuvos 
Redakcijoj.

Nedėlioj, liepos 15 d., Manel
ius darže įvyko grandioziškas 
piknikas. Pikniką surengė The 
Lithuanian Improvement and 
Benefit Club.

John Natcbke, 2630 Hamdon 
st., areštuotas už tai, buk gra
sinęs nužudyti prezidentą Wil- 
soną. Be to, jam primetama,

rimu nuo ateinančio

Žmonių prisirinko pilnutėlis 
daržas. Jie buvo patenkinti 
pikniku. Visi gražiai linksmi
nosi. Pelno liko apie $200.

Mikolas Gražis.
/

No 35, precincts 31 to 60, 15th 
ward __ 1658 West Chicago avenue. 
Monroe 4735.

No 36, precincts 1 to 14, 16th 
warj „ 1956 West Chicago avenue.

No 37, precincts 15 to 33, 16th 
ward — 1239 North Ashland ave.’ 
Monroe 2745. I

No 38, precincts 1 to 4, 6 to 8 and' 
11, 17th ward — 1047 Milwaukee 
ave. Haymarket 6637.

xnw OM, invviiivi.. V, . ......... -

17th ward—Chicago Common, 955 
Grand ave. Monroe 1030.

No 40, precincts 1 to 31, 18th ward

namą “The Self-Defense 
gue”. šio menesio

ku
Sugrįžo Chicagos kareiviai.

pasiųs į Franciją, tai pirmoj
Louis’o Chicagos kareiviai. Jie 
buvo pasiųsti ten tuo tikslu, kad 
numalšinus riaušes, kurios kilo

41, precincts 32 to 62, 18111 
— 1954 West Harrison Street. 
2360.
42, precincls 6 to 14 and 25 lo

West
No

28, 19th ward — 600 Blue Island av.
Haymarket 39.

Apiplėšė fabrikantą
and 29, 19th ward — 936 West 12tb 
St. Haymarket 7539.

/

Pastaba Registrantams
29 wardos

Kad liosai bus ištraukti, įstatymai 
duoda dar septynias dienas lųiko, 
bėgiu kurių galima paduoti Exemp
tion Bardui reikalavimų, kadfpaliuo- 
suųIu nuo kareivijos. Vyriau prio

jo, reikalaus paliuosavimo, bus 
kad šaukiamasai turi žmonų, vail 
arba jaunus brolius ar seseris m 
laičius, arba tėvus, kuriuos jis h 
užlaikyti.

Kaip palengvinus tiems, kur nemoy

1 JIEŠKO DARBO

REIKIA DARBININKŲ

To negana. Sakoma, kad No
tchke padaręs su savo broliu se
kamą sutartį: “Jeigu mane už
muš karėj, lai mano brolis nu

go Randall, fabrikantų, ir sumu
šė jį. Jie a leme iš jo $1,000 vo

ward — 1335 Newberry 
Canal 580.

I, 20th 
avenue.

Skirtingos nuomonės

kariuomenę
No 45, precincts 14 to 23, 20th 

ward -- 2000 Canalport avenue, Ca
nal 62.

tas tam tikras komitetas, kurs šau
kiamiems j kariuomenę duos sąži
ningų patarimų ir patarnavimų dy
kai.

Komiteto ofisas yra Cornell 
Square, 51st ir Wood Sts., ir kaip tik 
liosų traukimo rezultatai bus pa
skelbti, šaukiamieji galės dienomis 
ir vakarais kreipties komitetai) del 
patarimų, kų ir kaip jie turi daryt. 
Visi 29-tos wardos lietuviai regist- 
rautai kreipkitės savo reikalais į tų 
komitetų. Bus viskas lietuviškai iš
aiškinta. 29tos Wardos komitetas. - r

lauke, tai aš atimsiu 
Wilson u i.”

o

Miesto majoras Thompsonas 
nepritaria šiai karei. Del tos 
priežasties jam daroma daug 
priekaištų. Ypač ant jo užsi-

da smarkia agitaciją. Jis reika
lauja, kad nuo kariuomenės ne
būtu naliuosuoiami dvasiško
stono žmones.

—Henrolin hospital, Oak and La 
Salle Sts. Superior 4290.

No 47, precincts 35 to 60, 
ward — 400 East Chicago ave. 
versey 1999.

Pranešimai
Di-

Cicero, III. — LSJ. Lygos 2 kp. su-

M. tarė Notchke, — “ir tie 
įima i yra niekuo nepa- majoras

matuoti.
“Well” 

“aš turiu 
fnan nesmagu, kad teisėjas Lan-

Sužinokite savo drafto 
numerį tuojau.

No 48, precincts 1 lo 15, 22d ward 
—659 West North av. Diversey 8695.

—-668 Diversey parkway, Lake View

zuoti.”
Notchke padėjo $1,000 užsta

to ir liko paliuosuotas.

Išdavikai
vo žmonių aprupinifno gyveni
mo reikmenimis.

buvo paminėta,

As norm, 
siunčiamas

Kiekvienas regisi rantas — ar pil
nas pilietis, ar tik pirmąsias 
ras turįs, ar dar nei pirmųjų 
rų neturįs, vistiek turi savo 
numerį sužinoti.

popie- 
popie- 
d raft O,

—2474 Lake View ave. Central 5076.
14 thNo 52, precincts 1 to 27 

ward — 3149 North Lincoln 
Lake View 1958.

paliuosuojami
ko reikia siprupinti Suv. Vals
tiją žmones. Jeigu Furopon 
bus išvežamas tik perviršis, tuo
syk ueprisie:s badauti vietos 
žmonėms. Sulig mano suprati-

to” numerį tuojau. Numerį galima j 
sužinoti savo distrikto ofise, kur yra 
sųrašas visų lo distrikto registran
ts Žemiau paduodame tų distriktų 
ribas, su Exemption Boardų ofisais I 
ir telefonų numeriais, ir kurie pre- 
cinktai kuriam boardui priklauso:

No 53, precincts 28 to 31, 24111 
ward — 1123 Fullerton avenue, Lin
coln 6855. •

—850 Irving Park boulevard, Lake

1057 avenue,

8:30 v.v., Tamulių no ir Gudgalio sve
tainėj, 1;> gtv. ir 49 ave. Visi drau
gai malonėkite būti paskirtu laiku, 
nes yra svarbių reikalų apsvarsty
mui K. Kaminskas, Org.

Rockfordo Socialistų Jaunimo Ra
telio nariams. — Draugai ir 
ges! Pusmetinis susirinkimas

drau-
. svel.
. Slate 
narius 

yra daug svarbių
Socialist Headquarters, 319 E 
Str. Kviečiu būtinai visus 
atsilankyti, nes ; '
reikalų, kurie turės būti išrišti.

S. H. Diokas, Fin. Rast.

alistų Dailės Batelio susirinkimas į-

lo krank ir James svet.

atvykti būtinai, nes daug svari) 
daiskų yra apsvarstymui.

R . A. Paleckis.

Susiv. Liet. Dain. Amer. I Apskr.

MOTERIS su 7 mėnesių kūdikiu 
pajieško darbo prie namų.
X M. Tapurauskienė, 
4105 S. Maplewood Ave., Chicago

turiu du

A
4

&
a

rduodu show casus ir wall casus

Ketvergaš, Liepos 19, 1917.

PARDAVIMUI

GERA PROGA 
Norinčiam eiti į Jeweler biznį. Pa
rduodu show casus ir wall casus 
tiktai, o stockų galiu neparduoti. 
Priežastis pardavimo ~ turiu du 
bizniu, tad priverstas vieną išleisti. 
Biznis randasi viename grąįiame^ 
miestelyj, netoli nuo Chicagos. At
sišaukite laišku į Naujienų ofisą

PARSIDUODA 3 krėslų barzda- 
skutykla labai pigiai ir labai geroj 
vietoj. Darbo yra užtektinai del 
dviejų. Parsiduoda iš tos priežas
ties, kad savininkas išvažiuoja mo
kyklon. Norintis užsidirbti gerus 
pinigus į trumpų laikų, kreipkitės į 
“Naujienų” ofisų pažymėdami No. 
130.

EXTRA PARDUODAMA barzda- 
skulyklos fornišiai; kam yra reika
linga nupirksite pigiai. Kreipkitės j 

Pins G aleck as, ,
3525 S. Union Ave., Chicago, Ill.

. ... !!■,.],f.1.!".!?1!"

RAKANDAI
TURIU paaukaut $165 seklyčios 

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

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

Chicago, Ill.

'■
SAVAITES100 120

yra ką 
bon’e,

DOLERIŲ IN 2

žmonės uždirba Idamar’o, Pa., Hesh- 
Pa., Valiers’e, Pa. ir Dias’e, Pa, ka

syklos Idamar’o Coal Co., Kasyklos yra sau
gios, be vandens, be geso, augščiausia mo
kestis ; 6 kambarių namai, už $7.00 j mė
nesį su daržu ir skiepu, bažnyčios ir mokyk
los. Kasyklos randasi tarp pusės ir vienos 
mylios nuo miesto. Nėra streiko, nėra keb
lumo, Unijos mainos. Ateikite prisirengę į 
darbą, arba atsišaukite j Gen. Supt. I). R. 
Williams Idamaro, Pa., arba P-ną 
F. Taylor, Indiana, Pa.

Vernon

---------- - -------------- ---- ■ ................. -............................ —M

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jau s penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Upright Piano, 
Cabinet, Photograph ir lt. Parduosiu 
atskirai.

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

*

NAMAĮ-ŽEMĖ
- EXTRA IŠMAINAU.

Išmainau gerų namų ant loto ar 
bile biznio. Pasiskubinkite. Atsi
šaukite po 6 valandai vakare į

J. GRIG,- 
4515 S. Union Ave. Chicago

I

t

PARDAVIMUI 3 fialų medinis na
mas ant konkretu pamato, arti Cra- 
nc’o dirbtuvių, renda $36 mėnesyje. 
Priimsiu $350 arba Fordo automo
bilių ir $350 kaipo pirmų-įmokėji- 
mų: atsineškite depazitą. Nebus at
mestas teisingas pasiūlymas. Turiu 
parduoti keldamasis ant savo ūkės.

GLE1CH savininkas, 
2908 W. 38th Place, Chicago.

X
Winthrop

mu, 9

kalas •imtis.

ri i i. -

žmones,

AUTOMOBILIAIREIKALAUJA DARBININKŲ.

nemažiau

Prie kokios klesos jus pri- į
')

Kova su ligomis

Smulkus Skelbimai3652 Wallace Si. Yard 1632.
wardnėra

3 prie Cordon fyderio
87 lo ASMENŲ JIEŠKOJIMAIpriešinama

boldlDu mo
wn rd—

ward-2121 W 63d St. Prospect
—<1305 East 63rd St. Midway 2746. 30lh

ward•>

mes

Nuskendo 12 metų vaikas.

būti

32d

32d> nemanau.

abu kar-
Tuo tarpu Babb, pa-

džia tįsius

tas gyvenimo reikmenis.

DENTISTAI84, 13(11
Ateikite pas mus del susitaisymo 

danty. Mes vartojame geriausia 
auksą ir padarysime jums darbą ulrK 
mažą kainą.** i

65 to 90, 35th

adresu
1840 So. HalRoom 2.

27th ward- 
ving 4677.

33 lo 63, 351h 
boulevard. Kę-

PAJ1EŠKAU savo brolio Stanislo
vo Tamošaičio, Kauno gub., Rasei
nių pav., Kallinėnų*valsčiaus ir pa-

56, 13th 
boulvard.

ward
1468.

—1114 East 63d St. Hyde Park 2366.
No 18, precincts 67 to 98, 7lh ward 

—6731 Stony Island av. Midway 300.

and 56, 81b ward—2924 East 79lh St.
South Chicago 446.

106, 27th ward — 2006 Lawrence 
avenue. Ravenswood 593.

291b
1017
29th

55, 81h ward—P. O. 92d St and Ex
change avenue.

No 21, precincts 1 to 10 and 49 to 
57, 9th ward—Illinois hospital, 95th 
SI. and Cottage Drove ave. Burnham

No 22, precincts 20 to 48, 9th ward 
—Police station, 200 115th St. Pull
man 108.

No 23, precincts 1 to 12 and 23, 
H)th ward — 1608 West 12th Street.

26lli ward—1142 Greenview avenue. 
Lake Park 196.

8t. 261h ward—1757 Wilson avenue 
Ravenswood 9525.

-2901 South Wallace st. Yards 2504.
No 10, precincts 24 ol 41, 4th ward

nesirūpina šios

REIKALAUJAME merginų prašy
tojų ir prie preso.
UNIVERSAL CLEANERS & DYERS
4340 W, Madison St., Chicago.

klausytas majo-

svet., 8132 Vincennes Ave. Draugui, 
susirinkite paskirtu laiku, nes turė
sime daug svarbių reikalų apsvars
tyti. K. Kreiza, sek r.

to 98, 271 h ward—39 
gfield. Irving 1039.

REIKALAUJAME patyrusių langų 
plovėjų; atsišaukite į Reliance Bldg. 
Kampas State and Washington str. 

P-as Roscoe, Supt.

sliesorių
prie saldainių dirbimo 
prie geležinkelio bėgių

ward-—Swift school. 5000 
avenue. Central 2170.

No 57. precincts 86 to 104 and 106
to 111, 25lh ward—6960 North Ash-

„REIKALAUJAME operatorių ant 
moteriškų drapanų. Dirbtuvė už
miesty]. Atsišaukite ypatiškai į 

Maurice Hirsh & Co.
302 So. Market str., Chicago.

No 70, precincts 20 to 49, 30th 
ward—Piirkman school, 51st SI. and, 
Princeton av. Yards 611.

No 71, precincts 1 to 23, 31st ward 
—6238 Princeton ave.

2260 381h SI. Yards 34.
No 13, precincts 1 to 26 and 

J 88. 6h ward—1544 East 53d St.
Park 1468.

“Aš myliu jį—ir viskas čia.”

nuo ligą, Tuo tikslu rengiama

“Biru-

to 86, 261h ward—<2006 Lawrence 
avenue. Ravenswood 7662.

8 prie gclež1
50 molderių
3 dailydžių

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

1 kalvio

rigentai. Yra daug svarbių reikalų 
kuriuos ši konferencija turės išrišti

66, precincts 31 to 59, 281b 
— 2303 Milwaukee ave. Hum- 
636.
67, precincts 1 lo 31

Midway 200.
—571h and Collage Grove avenue,

REIKALAUJAMA 5 patyrusių 
groserio klerkų ir namų rakandų 
pardavėjų.

j ' Freud Dept Sore, 
2003 S. H aisled st., Chicago, 111.

J. M.
2917 Lowe ave., Chicago, Ill.

PARDUODAMA už $5000
2538 Emerald ave. 3 augštų mūri

nis namas; 6 fialai. Lengvi išmokėji- 
KOCH & CO.

2603 So. Halsled St., Chicago.

ward—2807 Milwaukee ave. Mon
ticello 295.

No 65, precincts 1 to 30, 28lb ward
—1954 Milwaukee av. Humboldt 1360 

No

21, 7:30 v. v., Meldažio svet., 2242-44
W. 23rd Place. — Chorai malonės

—30 N. La Salle street, Main .3404.
No 3, precincts 1 to 25, 2d ward—• 

3019 Indiana avenue. Douglas 520.

$1,000,000 naujoms 
mokykloms.

tikslui bus pas 
kaip $1,000,000.

piama į tai, kt 
nuo įvairių ligų.

galima is Chicagos pad; 
sveikinusį miestą Amerikoj.

North ave. Frank Olsewski, 12 
metą amžiaus vaikas. Jis ir jo

Apsivedė būdama ant 
mirties patalo

Morris W. Babb, aktorius, tei
siamas. Mat, pagal įstatymus.

Pastaroji sir- 
. Keturioms

artistė numirė palikdama vyrui 
$40,000 pinigais ir už $25,000

Ją tuo tikslu, kad gavus presky- 
ras. Esą, pati buvusi jam neiš
tikima. Jįnai mylėjusi įnamį 
A. Riley.

Pati ir nebandė to užginčyti.
“Aš myliu jį — ir viskas

x;v’v*x~ jinai pasakė teisėjui. 
dideleš?f. Thomson su teike M.

Tskyras.

suprantamas daiktas 
pro-amerikonai.

), as manau, 
nenori karės.

į karę, jei nesustos siun- 
talkininkams 
iciją. Mano 
lė. Tai bent

rikes kareiviai prr 
siunčiami Francijon?

Ar Amerika yra užtektinaiv

prisirengusi, kad a įrėmus prie-

sako, kad didžiuma 
nenori karės. Karės

“Birutės” šeimyniškas 
išvažiavimas

Išvažiavimo vieta — Willow 
Springs. Norintįs dalyvauti ta
me piknike, — atvažiuokite 10 
vai. ryto į Archer Limits stotį. 
Tuo laikų ten susirinks birutie- 
eiai. Paskui visas būrys trauks 
i paskirtą vietą.

-- 3306 South Park ave. Douglas 4009 
No 5, precincts 51) to 74, 2d ward 
Wendell Phillips high school, East 

39lh street and Forreslville avenue.
No 6, precincts 1 to 24, 3d ward—• 

168 East 42d street, Oakland 1515.
No 7, precincts 25 to 49, 3d ward 

—4427 Michigan ave. Oakland 2209.
No 8 precincts 50 to 77, 3d ward— 

4301 Ellis ave. Kenwood 7584.

No 24, precincts 13 to 22 and 24 
to 27, 101h ward — 1801 South Ra
cine avenue. Canal 104.

No 25, precincts 1 to 19, 11 th win d 
—1808 South Ashland avenue. Canal 
4840.

No 26, precincts 20 to 37, Ulh 
ward — 2334 So. Oakley avenue. Ca
nal 1667.

No 27, precincts 1 to 27, 12th ward 
—3517 West 26th St. Lawndale 3000.

No 28, precincts 28 to 47, 12th 
ward — 2759 West 22d St. Rockwell 
1250.

No 29, precincts 1 to 20, 13th wįard 
—2653 West Madison St; 2d regiment 
armory. West 807.

No 30, precincts *29 to 
ward — 2907 Washington 
Central 8024.

No 31, precincts 57 to
ward — 3340 Colorado avenue. Van 
Buren 1040

No 32, precincts 1 to 30, 14th ward 
—-1601 West Grand ave. Normal 5288

No 33, precincts 31 to 60, 14th 
ward — 3200 Washington boulvard. 
Kedzie 42.

No 34, precincts 1 to 30, 15th ward 
—1550 Ndrjh Robey St.
Humboldt 718

Muskegon, Mich. — Nedėlioj, lie
pos 22. Socialistų -partija rengia 
tarptautinį piknikų ir prakalbas 
Lake Michigan Parke. Prakalbos į- 
vairių tautų kalbomis. Lietuviškai 
kalbės dg. Pekorailis iš Detroit, Mi
chigan.—-Prakalbos prasidės 1:30 v. 
dienos. Inžanga dykai. —Komitetas

Aš, Alekas Girdwain, pajieškau 
savo dėdės Stanislovo Miltkevičiaus. 
Jisai paeina iš Gaurilų, Tirkšlių 
parapijos, Telšių pavieto. Ligi šio
lei gyveno Chicagoj. Mano adresas:

Aleks Girdwain
3232 Lime st., Chicago, Ill.

PARDUODU 7 sėdynių automobi
li aus “body” Sidort; į 2 minuti ga
lima padaryti žieminiu arba vasa
riniu 1917 metų. Parsiduoda už pi
gių kainų. Kam reikalingas, atsi
šaukite į

John Mat jukas, 
3338 Emerald aVc., Chicago

ward-—5516 S. Halsled St. Franklin 
3000.

No 73, precincts 48 to 73, 31 st 
ward—4)247 S. Ashland Ave. Pros
pect 400.

No 74, precincts 1 lo 27, 32d whrd 
’--6321 Harvard av. Wentworth 806.

No 75, precincts 28 to 57, 32d 
ward—6701 Stewart aveneu. Went
worth 856.

No 76, precincts 58 to 85,
Ward—7100 Emerald av. Stewart 723

No 77, precincts 86 to 113, 
ward—97th and Longwood, Drover 
3337.

No 78. precincts 1 to 27, 33d ward 
—2613 Milwaukee ave. Albany 146.

No 79, precincts 28 to 62 and 93, 
33d ward-—816 North Laramie ave. 
Austin 788.

No 80, precincts 63 to 92, 33d 
ward—5610 West Lake St. Austin 214

No 81, precincts 1 to 25, 34th 
ward—3427 West 12th St. Lindale 
4099.

No 82, precincts 26 to 53, 34th 
ward — 3640 Ogden ave. Lawndale 
3029.

No 83, precincts 54 to 77, 34lh 
ward—2601 South Ridgeway avenue. 
Lawndale 2013.

No 84, precincts 1 to 32, 35th ward 
—1852 Humboldt boulevard, Bel
mont 6826.

No 85, precincts 
wa rd—4359 J ack son 
dzie 1449.

No 86, precincts
ward—226 South Cicero. Austin 1000

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

kaip 20 metų Amerikoje. Pirma gy
veno St. Joe. Dabar nežinau kur. 
Meldžiu jo palies atsišaukti arba kas 
žinote praneškite man jo adresų:

Zofija Tamošaičiutė,
1624 String Str., Chicago, Ill.

Pajieškau Juozapo Borboro; pir- 
miaus gyveno Harding, W. Va.; iš 
ten išvažiavo kokie 3 mėnesiai at
gal ir nežinau kur jis randasi. Jis 
yra juodų plaukų/ juodų akių, biskį 
prišluhčioja; buvo užgautas kasyk
lose. Didumo 5 pėdų, 8 colių, dau
giausia šneka lenkiškai, yra vedęs,
kių 1 metų, vaikas kokių 9 mėne
sių. Kas juos žinote, malonėkite 
pranešti žemiau nurodytu adresu. 
Duosiu $5 dovanų.

John Runkolo, 
Gleason, W. Va.

Pajieškau savo brolių: Antano, J. 
ir M. Labučių; jie gyvena Connecti
cut valstijoj; paeina iš Kauno gub. 
ir pavieto, Graužų kaimo.

Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 
Povilas Labutis,

1212 S. 48 Ct., Cicero, 111.

Pajieškau savo tėvo ir dėdės, Pe
tro Kielos ir Jono Kielos, abu Kau
no gub., Vilkmergės pavieto, Viduk- 
lių parap., Aločių kaimo. Jus pačių 
meldžiu atsišaukti, bei kas žinote 
pranešti jųjų adresus.

Antanas Kiela, 
2328 W. 22nd Place. Chicago

Pajieškau savo brolių Adomo ir 
Miko Kilinskių; abudu gyvena Cle
veland, Ohio. Aš pamiršau numerį 
gatvės. Prašau atsišaukti greitu lai
ku, arija žinančių pranešti man šiuo

45 Inf, Ft. Benjamin, 
Victor Kilinski. 
Harrison, Ind.

1 prie kaurų audimo
2 poliruotoji).

- Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
matininkų kitokiems darbams.

IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei
kalinga daugelio darbininkų prie į- 
vairiu-įvairiausią darbu j fabrikus 
ir dirbtuves. Taipjau ūkio darbams.

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

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

S K A1 r Y K t r M OTO RCY KLI ŠTAI
■■■! MMMMI

Nes nuo 20-tos dienos liepos m€- 
jiesio atidarau motorcyklių, baidy
klių taisymo šapų. Jeigu norite, kad 
jūsų mašinos lengviau butų prade
damos važiuoti ir daugiau turėtų 
spėkos ir kad labiau butų panašios 
į šių madų, ir kas norite pirkti ar 
parduoti, visi kreipkitės šiuo adre
su :

AMATŲ MOKYKLOS

REIKALINGAS geras bučeris mo
kantis savo darbų; reikia kalbėti lie
tuviškai ir angliškai. Geras darbas 
ir gera mokestis. Atsišaukite šiuo 
adresu:

Joe Wasilkus,
5914 S. Slate str., Tel. Normal 3783

REIKALINGAS pirmos rankos ke
pėjas, mokantis baltų ir juodų duo
nų kepti. Darbas pastovus. Užmo 
kestis gera. Rašykite laišką šiaip 
No. 131 ^Naujienos” ' “ ‘
sted st

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKU! 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for* 
mų, siūti naminius daiktus arba ag* 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankamo. U* 
$10 išmokiname Jus siut visokias 
drabužius.

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

1850 Wells gatvA 
SARA PATEK, MOKYTOJA.

JOSEPH C. WOLOH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ruimas 902-904 National Ufa Bldgw 
29 So. La Salle St., Chica*o, HL 

Tai. Central 6890-6891. Atdara: Utaxw 
cinko, ketverge ir aubatoa vakarai* nw 

6 iki 8 vai. vakara. po numarini 
1S66 MILWAUKEE AVEM Chlcaga, DL 

Tel. Humboldt 97.

Lietuviškas Ligonbutis
GYDOME reumatizmą, Lumbagu 

sustingusių nugarų, kulšis, rankas, 
visas chroniškas kraujo ligas, inks
tų ir kepenų ligas su elektriką, kar
štomis garo pirtimis, mokslišku ma
sažu ir vaistas. Jeigu jus sergate ir 
gulite, tai mes prisiusime Jums gy« į . • *

PAŠAUKITE GARFIELD 8150.
3456 W. 12th St., Chicago, I1L

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

SIOUX CITY, IA.

Garsinkite* 
NAUJIENOSE




