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Finlandija atsimeta nuo 
R usijo" .

Reichstagas patvirtino kares 
kreditus

Kėsinasi ant svetimšalių teisių
—-—<

Suv. Valstijoms šalių atei
vių” (friendy aliens in this 
country). Senate rengia
masi įnešti bilių, kuriuo bu
tų priverčiama stoti Suvien. 
Valstijų kariuomenėn visi 
t.v. kareivinio amžiaus vy
rai — ateiviai iš Anglijos, 
Francijos, Italijos, Rusijos 
ir tt. Jeigu gi atsisakytų 
nuo stojimo kariuomenėn — 
butų deportuojami atgal į 
jų tėviškes.

Už šitą pasikėsinimą ant 
svetimšalių teisių jau senai 
varoma atkakli agitacija 
džingų spaudoj. Tos agita
cijos pryšakyj stovi Hearsto 
geltonlapiai: E x amine-
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FINLANDIJA ATSIMETA 

NUO RUSIJOS.

Taip nutarė Finlandijos sei
mas; laukiama, kad Rusi
ja panaudos ginkluotą 
spėką.

HELSINGFORS, Finlan- 
dija, liepos 22. — Finlandija 
pasiskelbė neprigulminga 
valstybe. Po ilgų ir karštų 
debatų jos seimas vakar 
trečiu kartu didžiuma balsų 
priėmė t.v. Finlandijos ne- 
prigulmybės deklaraciją. Po 
priėmimui neprigulmybės 
deklaracijos seime kilo dide
lių ovacijų: dainuota finų 
tautinis himnas ir šaukta 
“tegyvuoja Finlandija!” Ga- 

* las visokiems santykiams su 
Rusija!”

Sakoma, kad finai pasi
naudoję dabartinėmis sui
rutėmis Petrograde. Jie nu- 

ri pilnas rankas darbo ir na
mie, todėl į Finlandijos rei
kalą negalės ir neturės laiko 
maišyties. Spėjama tečiaus, 
kad Rusija, jeigu nepavyks 
susitaikyti su finais geruo
ju, pasiųs į Helsingforsą 
kariuomenę, idant palenkus 
juos pagelba karinės spėkos.

REICHSTAGAS PATVIR-

balsavo tik 
soc.

Prieš kreditus
Neprigulmingosios 
dcm. partijos nariai.

d id žiu mos

KOPENHAGEN, liepos
21. — Nežiūrint priimtosios 
t.v. taikos rezoliucijos, ne
žiūrint kad naujasai kancle
ris neatsakė 
bloko reikalavimą, reichsta
gas vis dėlto patvirtino val
džios pasiūlytąją karės išla
idų sąmatą — 15 miliardų 
markių arba apie tris mili- 
ardus dolerių, skaitant šios 
šalies pinigais.

vusi ir Scheidemanno soc. 
dem. grupė. Prieš, balsavo 
tik neprigulmingosios soc.- 
dem. partijos atstovai su 
Haase pry šaky j.

KĖSINASI ANT SVETIM
ŠALIŲ TEISIŲ.

Nori imt juos kariuomenėn; 
džingų spauda varo atka
klią agitaciją.

WASHINGTON, liepos 22 
— Augštesniąjame kongre
so bute vis garsiau kalba
ma apie verstiną ėmimą ka
riuomenėn ir “draugingų
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SEATTLES DARBININ
KŲ STREIKAS TĘSIASI.

Streikininkai ir jų simpati- 
zuotojai neleidžia streik
laužiams operuoti gatve- 
karius.

SEATTLE, Wash., liepos
23. — Subatoje čia ištiko pi- 
r m a s s u s i r ė m i m a s t a r p e
streikuojančių gatvekarių 
darbininku ir streiklaužiu. 

Ce t.

Pavakarėje gatvekarių ko
mpanija paleido vieną karą 
pramoningiausiu šio miesto 
distriktu. Tečiaus vos spė
jo pasirodyti gatvekaris, iš 

ti plytos, akmenai, švininės 
dūdos ir kitokia “amunici
ja.” Negana to, gatvekaris 
net du syk tapo nuverstas 
nuo bėgių. Streikuojan
tiems gatvekarių darbinin
kams, sako, gelbėjusi ir “pa
šalinė publika.”

Tuoj pribuvo policija ir 
detektyvai. Susirėmime ta- 

jau areštuota. Nuostolių e- 
są padaryta už kelis tūksta
nčius doleriu, v

Vis dėlto, kompanija ne
drįso leisti daugiau karų į 
gatvę.

Seatties gatvekarių dar
bininkai reikalauja unijos 
pripažinimo ir truputį dide
snių algų.

PETROGRADO RIAUŠIŲ 
PASEKMĖS.

56 žmonės užmušta, 850 
sužeista.

PETROGRADAS, liepos 
23. — Oficialiai pranešama, 
kad pastarųjų trijų dienų 
riaušėse, Petrograde, užmu
šta 56 žmonės. Sužeistųjų 
skaičius siekia 850 žmonių.

H » w v vmm A * £Ta™ nepakankami. JuosI m? j gi padidinti greitu laiku— 
M *imažiausia be metų — nebu-

________________________ tų galima.
REZIGNAVO RUSŲ KABINE

TO PIRMININKAS LVOVAS; 
PIRMININKU PASKIRTAS A. 

F. KARENSKIS.

Petrogradas, liepos 20. — The 

Bourse Gazette praneša, kad ru

są kabineto pirmininkas Lvovas 

rezignavęs ir kad jo vieton pas

kirtas Aleksandras F. Kerenskis.

M. Caratelli paskirtas viduri

nių dalykų ministeriu, o M. Ne- 
r 

krasovas teisių ministeriu.

PASKANDINO 4,750,000 
TONŲ LAIVŲ.

Kas mėnesį vokiečiai paska
ndiną 9250,300 tonų; Lon
donas užginčija vokiečių 
pranešimą.

LONDONAS, liepos 23.— 
Oficialis Berlino valdžios 
pranešimas sako, kad nuo 
vasario 1 iki birželio 1 dd., 
t.y. bėgiu keturių mėnesių, 
vokiečių submarines paska
ndinę 4,750,000 tonų Angli
jos ir neutralių šalių laivų.

Sakoma, kad vokiečių su
bmarines paskandina vidu
tiniai po 925,300 tonų kas 
mėnesį. Apie tai užreiškęs 
naujasai Vokietijos kancle
ris, Dr. Michaelis, reichsta
go posėdyj pereitą ketver
gę

Londonas tečiaus griežtai 
užginčija Berlino 
mą.
vokiečių submarines netik 
kad nepajiegė padaryti to
kių didelių nuostolių talkini
nkų pirklybiniui laivynui, 
bet atpenč — jų veikimas 
eina prie galutino nepasise
kimo.

praneši-
Ten tvirtinama, kad

VOKIEČIŲ SUBMARINOS 
ARDO SUV. VALST. 

PLENUS.

Iki rugsėjo mėn. 1918 m. S.
Valstijos ncpajiegs pasių

sti Enropon daugiau 200,000 
kareivių.

WASHINGTON, liepos 23 
— Telegrama iš Washingto- 
no sako, jogei ten sužinota,

susirupinus vokiečių subma- 
rinų veikimu./ Gal but ne
tiek del savęs, kiek del jos 
talkininkių likimo.

Telegrama sako: “Kuo- 
/met ,zvokiečių submarines 
paskandins dar 1,000,000 to- 
inų Anglijos pirklybinio lai
vyno, pastaroji bus priver
sta išsižadėti Salonikų ka
mpanijos.” Tą spragą, va
dinasi, turėtų užpildyti Suv. 
Valstijos. Bet norint pa

siųsti Francijos frontan rei
kiamą kariuomenės skait
lių, Suv. Valstijoms reikėtų 
turėti nemažiau 5,000,000 
tonų pirklybinio laivyno. 
Taigi, imant atidžion tą fa
ktą, kad Suv. Valstijos dar 
turės aprūpinti ir savo talki
ninkių reikalavimu^ karės 
fronte, pristatant joms a- 
muiiicijos, maisto reikmemi 
ir /.t., dabartiniai jos pirk-j Nauji posėdžiai prasidės tik 
lybinio laivyno ištekliai toli pabaigoje rugsėjo mėnesio, i

Delei tos priežasties iki 
rugsėjo mėn. 1918 metų S. 
Valstijos, vadinasi, negalėtų 
pasiųsti Francijos frontan 
daugiau kaip 200,000 karei
vių. O jeigu ir pasiųstų, tai 
neąprupintųi jų kitais būti
nais dalykais —amunicija, 
maistu ir tt.

Kiek tatai susieina su tei
sybe, suprantama, negalima 
[pasakyti.

ZINOVJEV IR STEKLOV 
AREŠTUOTI.

Eina gandas, kad laikinoji 
valdžia areštavijsi ir Le
niną.

= PETROGRADAS, liepos
22. — Areštai Petrograde 
tęsiasi. Paskutinės telegra
mos sako, kad laikinoji val
džia areštavusi du pasižy
mėjusiu “bolševikų” vadu — 
.Zinovievą ir Steklovą. Jiedu 
kaltinami tarnavime vokie
čių valdžiai. Valdžia, be to, 
jieškanti ir vyriausio “bolše
vikų” vado, N. Lenino, bu- 
vėinės. Kitos žinios tečiaus 
sako, jogei Leninas irgi es
ąs areštuotas. Jis ir septy
ni jo pasekėjai pagauti ke
lyj iš Petrogrado į Kronšta- 
dtą ir įkišti kalėjimam Vis 
dėlto, tojTŽInia kol kas lieka 
nepatvirtinta.

Laikinoji valdžia taipjau 
įsakė išskirstyt visus tuos 
Petrogrado kariuomenės re- 
gimentus, ką dalyvavo liepos 

>16, 17 ir 18 dd. demonstra
cijose ir kėlė suirutę.

Naujasai Rusijos premje
ras, A. F. Kerenskis, vakar 
išledo naują patvarkymą, 
kuriuo įsakoma areštuoti 
neramumų kaltininkai Kro- 
nštadte, Baltike jurų laivy
ne ir kitose vietose. Visi 
kaltinamieji turį būti pris
tatyti į Petrogradą, kur bus 
nagrinėjama jų bylos.

PRIĖMĖ AVIACIJOS 
BILIŲ.

Paskyrė $610,000,000 staty
mui 22,000 orlaivių.

WASHINGTON, liepos 22 
butas vakar galutinai priė
mė t.v. aviacijos bilių, ku
riuo paskiriama orlaivių 
statymo darbui $640,000,000. 
Už minėtą sumą turės būti 
pastatyta 22,000 orlaivių — 
kovai prieš Vokietiją.

Tikimasi, kad šiemet val
džiai pavyks pasistatydinti 
nemažiau 3,500 orlaivių. Ki
tą metą pastatydins liku
sius.

WASHINGTON, liepos 22 
— Laivyno ministeris Dani
els vakar užreiškė, kad rei
kalinga esą paskirti $137,- 
366,177 laivyno reikalams: 
amunicijos įsigijimui, įvai
riems pataisymams,- drabu
žiams ir tt?

> KOPENHAGEN, liepos 
23. — Pereitą pėtnyčią Vo
kieti j o s reichstagas-parla- 
mentas laikė paskutinį posė
dį. Po to jisai išsiskirstė.

MAISTO KONTROLĖ BI- 
LIUS PRIIMTA.

Prez. Wilsono gale 
susiaurinta.

WASHINGTON, liepos 22 
•— Augštesnysis kongreso 
butas vakar galutinai priė
mė t.v. maisto kontrolės bi- 
lių. Priimta jis 81 balsu

Kaip jau buvo minėta, se
nato priimtasai bilius daug 
skiriasi nuo atstovų buto 
priimtojo biliaus. Pirmoje 
vietoje, jisai žymiai susiau
rina prezidento Wilsono tei
ses, pav., atima jam galę 
paskirti maisto administra
torių. Vietoj to įsteigiama 
tam tikra maisto kontrolės 
komisija iš trijų asmenų. 
Prež. Wilsonui, beje, palie
kama teisė paskirti tai ko
misijai pirmininką.

Senato priimtasai bilius, 
be to, reikalauja įvedimo vi
suotinos federalės valdžios 
laisnių sistemos. Pav., dir
btuvės, kasyklos, kviečių sa
ndėliai, ūkininkai, krautuv- 
ninkai ir tt. dabar būtinai 
turės gauti iš federalės val
džios laisnių. Ne kitaip.

Senatas taipjau nustatė 
ir minimum kaina kviečiams 

galiojo prezidentą — jei bu
tu reikalo — rekvizuoti vi- 4^
sokius išteklius kariuome
nės ir laivyno reikalams.

Kad bilius liktų įstatymu, 
reikia, kad su senato priim
tomis pataisomis sutiktų ir 
atstovų butas. Tuo tikslu 
bilius atiduota bendrai se
nato ir atstovų buto komi
sijai, kuri, išlyginus jame 
esančius skirtumus, sugrą
žins jį atgal abiems kongre
so butams galutinam priė
mimui.

VOKIETIJA ŠAUKIA KA
RIUOMENĖN DU MILL 

ONU VYRŲ.

Tai esą atsakymas į verstino 
kareiviavimo pravedimą 
Suv. Valstijose.

WASHINGTON, 
23.

liepos 
Karės departamente 

aplaikyta patikėtinų žinių, 
kad Vokietijos valdžia ren
giasi pašaukt kariuomenėn 
dar du milionu vyrų — atsa
kymui į pravestąjį verstino 
kareiviavimo įstatymą Su
vienytose Valstijose.

Naujoji vokiečių armija 
busianti pašaukta pildymui 
“karinių pareigų” apie se
kamą kovo mėnesį, arba 
taip greit, kaip Vokieti je tu
rės žinių, kad dabar šaukia
moji šios šalies armija jau 
'prirengta siuntimui į Fran
ci jos frontą.

Kadangi Vokietijos val
džia jau senai pašaukė ka
riuomenėn šių metų rekru
tus, tai manoma, kad naujai 
šaukiamoji armija susidės iš 
18—19 metų vaikėzų.

ORAS
Chicago] ir apielinkėje 

Giedra; truputį šalčiau.
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Apie šaukimą in kariuomenę.
IR PALIUOSAVIMĄ NUO KAREIVYBĖS

Kad dabar liosų trauki
mas jau įvyko, registrantai, 

I,kurių numeriai pirmiausia 
buvo ištraukti, nuo šiandie 
už savaitės laiko, taigi kitą 
•panedėlį, liepos 30, bus šau
kiami prisistatyti į distrik- 
tų ofisus daktariškam egza
minavimui.

Egzaminavimai tęsis tris 
dienas ir pasibaigs ketverge, 
rugpjūčio 2 dieną.

Sulig parenkamojo ka
riuomenė ėmimo taisyklė
mis, ištraukusieji liosus ga
li but paliuosuoti nuo karei- 
vijos, jeigu pristatys tam ti
krų svarbių priežasčių, del 
kurių šaukiamasai neturėtų 
but imamas kariuomenėn.

Priežastįs, del kurių šau- 
kiamasaį gali but Exempti
on Boardo paliuosuotas 
kareivijos gali but tik 
kios:

a) kad esi Vokietijos 
dinys, vis tiek, ar turi pilie
tybės popieras ar ne.

b) Kad esi ateivys ir ne
turi dar nei pirmųjų pilie
tybės popierų.

c) Kad esi vedęs žmogus 
ir turi pačią, arba kūdikį; ir 
turi juos užlaikyti.

d) Kad turi našlę motiną, 
kurią turi savo darbu užlai-

nuo

c) Kad turi senus tėvus, 
kuriems turi duoti, užlaiky-

f) Kad esi našlys ir turi 
vieną ar daugiau vaikų jau
nesnių kaip 16 metų, kuriem 
turi duoti užlaikymą.

g) Kad esi brolis našlai
čių (vieno ar daugiau), jau
nesnių kaip 16 metų, kuriem 
turi duonos uždirbti.

h) Kad esi narys kokios 
nors pilnai organizuotos re
liginės sektos arba organi
zacijos (įsisteigusios ne vė
liau kaip gegužės 18,1917), 
kurios tikyba arba principai 
draudžia savo nariams 
lyvauti karėse apskritai, 
kios jos nebūtų.

da-

Kas turi vieną kurią-nors 
augščiau parodytų priežas
čių pasiliuosavimui nuo ka
riuomenės, turi paduoti apie 

mption Board bėgiu septy
nių dienų nųo*>pašaukimo— 
ne vėliau kaip ligi rugpjū
čio 2 dienos, 1917.

Užreiškimas reikia pa
duoti ant tam tikrų blankų 
formų, kurias galima gauti 
Exemption Boardų ofisuose.

Padavus tokį užreiškimą, 
kad del tam tikros priežas
ties reikalauji paliuosavimo 
nuo kareivijos, reikia vėl, ne 
ilgiau kaip per 10 dienų, su
rengti affidavitus, tai yra, 
tam tikrus liūdijimus-priro- 
dymus, kad užreikštos prie
žastįs yra teisingos.

Kad išpildžius valdžios 
reikalavimus, norint išsiru-
pint paliuosavimo nuo ka- Michigan avė., 3 floof. 
reivijos reikia šitaip daryti:

Nueikite į vietos Exemp- ties į 29-tos wardos komitetą- 
tion Boardą ir gaukite reL

f.'A,.

No. 174

kalingas blankų formas. Je
igu Boardas reikiamųjų for
mų neturėtų, prašykite re
guliacijų kopijos ir iš ten nu
sikopijuokite. '

Išpildykitę tas formas pri
deramai ir paduokite Exem
ption Boardui ne vėliau kaip 
per 10 dienų nuo tos dienos, 
kada užreiškėte, jog reika
laujate palių osavimo.

Bėgiu trijų dienų po įtei
kimo savo affidavitų, Boar
das praneš jums, ar esate 
paliuosuojami, ar ne. * Kas 
gaus paliuosavimą, tam bus 
duoti tam tikri paliuosavi- 
mo liudijimai.

Tie paliuosavimai betgi 
yra laikini: valdžia gali juos 
atšaukti by kuriu laiku.

Jei vietos Exemption 
Board nepaliuosuoja, galima 
apeliuoti į Distrikto Boardą. 
Tai turi but padaryta vėl bė
giu 10 dienų nuo tos dienos, 
kaip vietos Exemption Boa- 
rdo ofise pasirodo- iškabin
tas biuletenas su vardais tų, 
kurie šaukiami kariuome
nėn ir netapo paliuosuoti. 
Apeliuojant reikia daryt '

Reikia paduot vietos Boa
rdui užreiškimą ant Formos 
153 arba 154, kad apeliuoja
te.

Gaukite iš vietos^ Boardo 
Formą 151 arba 152. IšpiNy-^J 
kite prideramai ir pasiųski
te j savo Distrikto Boardą.

Apeliacija turi pasiekt 
Distrikto Boardą ne vėliati 
kaip bėgiu 10 dienų nuo tos 
dienos, kapi jūsų vardas bu
vo paskelbtas biuletene vie
tos Boardo ofise.

Pasiuntus apeliaciją, bė
giu 5 dienų reikia pristatyt 
■j Distrikto Boardą vėl affi- 
davitus, kuriais prirodote 
teisingumą išdėtų apeliaci
joj priežasčių.

Reikalavimai paliuosuot 
nuo kareiviavimo del indus
trinių priežasčių turi but 
padaryti tos kompanijos, 
kuriai dirbate.

“Aušroj”, 10900 So. *

Pasarga Chicagiečiams.
Kas ko nesuprantate drafto 

įstatyme, ar reikalaujate pagal
bos prie išpildymo affidavit^, 
kreipkitės į Pagalbos Komisiją 
Šaukiamiems į kariuomenę.

Pagalbos Komisijos randasi 
sekamose vietose (kam į kurią 
arčiau, lai ten ir kreipiasi):

KENSINGTONE ir ROSE- 
LANDE
Michigan Ave., Room 6 ir 7, va
karais nuo 7 vai.

BRIDGEPORTE — 1) K. Gu- 
gis, 3323 S. Halsted st., vak. nuo 
6 vai.

2) Kl. Jurgelionis, 3133 Eme
rald avė., vakarais nuo 6 vaL

NORTH SIDE — Dr. A. Mont- 
vidas, 315 N. Ashland avė., va
karais nuo 6 vai.

Dienomis galima tais pačiais 
reikalais kreipties į Immigrants 
Protective League, 1140% S.

Town of Lake vyrai gali kreip-

Amer. Liet. Darb. Taryba
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Užsisakomoji kaina:
Chicagoje, nešiotojams kasdien pri
statant i namus, moka:

Savaitei .................... 12 centu
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Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
tolėjams išanksto užsimokėjus: Me
tams $6.00; pusei metų $3.50.
Kitur, ne Chicagoj, metams $5.00; pu
sei metų $3.00; trims menesiams 
fl.75. Kanadoje metams $7.00. Vi
sai* kitur užsieniuose $8.00 metams.

Cenzūros 
uždangalas.

- šiandie dviejose Europos 
šalyse eina nepaprastas 
bruzdėjimas: Rusijoje ir 
•Vokietijoje.

Rusijoje tik-ką pasidarė 
stambių atmainų ministerių 
kabinete ir tik-ką pasibaigė 
didelės riaušės Petrapilyje. 
Bet kaip ir kodėl visa tatai 
tenai Įvyko, nieko tikra ne
žinia. Telegramų agentū

ros užpildė Amerikos .laik
raščius ilgiausiais praneši
mais apie Lenino “parsida
vimą” kaizeriui ir panašius 
paskalus, bet apie tikrą da
lykų bėgi nepasakė beveik 
nieko. Dabar tik jos gar
siai skelbia, kad valdžios vi
ršūnėje jau atsidūręs Kere- 
nskis, ir kad valdžia sukišu- 
si į kalėjimą eilę žymių “bol
ševikų” vadų — Zinovjevą, 
Steklovą ir kitus — ir keti- C-
nanti aštriai persekiot ir 
baust visus riaušių kaltini
nkus.

i

Tiek-pat arba dar mažiau 
yra žinoma ir apie tai, kas 
dedasi ’Vokietijoje. Nese
nai visas pasaulis nekant
riai laukė, kad tenai įvyks 
koks-nors stambus persilau
žimas. Naujasis kancleris 
rengėsi išdėstyt savo prog
ramą, o reichstage tvėrėsi 
stipri opozicija, pasiryžusi 
priverst valdžią pakeist sa
vo politiką ir išsižadėt tokiu 
dalykų, kurie veda prie ka
rės užtęsimo. Bet kuo tasai 
krizis pasibaigė ir ar pasi
baigė jis, tai nė vienas pap
rastas žmogus Amerikoje 
pasakyt negalėtų. Paskelb
ta tiek, kad po Michaeliso 
kalbos reichstagas balsavęs 
už penkioliką miliardų nau
jų karės kreditų ir išsiskir- 
stęs. Nepranešta net, kiek 
atstovų balsavo už juos, o 
kiek prieš juos. Nepraneš
ta, kaip pasielgė didžiumos 
blokas, pravedusis reichsta
ge rezoliuciją, kurioje at
metama aneksijos. Bet už
tai ilgose telegramose pu
čiama paskalas, kad Vokie
tijos valdžia pašaukusi į ka
riuomenę 2,000,000 naujų 
rekrutų.

Aišku, kad tos įstaigos, 
kurios turi savo rankose ži
nių skleidimą pasaulyje, sle
pia ir iškreipia tiesą. Jos pa
duoda, da ir nuo savęs pri
dėdamos, viską, kas gali pa
kelt karingą ūpą žmonyse, 
ir jos užtyli viską, kas galė
tų atšaldyt žmones prie ka
rės.

Skaitytojai, lygiai kaip ir 
rašytojai, turėtų tą dalyką 
nuolatos laikyti omenėje. 
Kas*be kritikos ims visus 
agentūrų. sufabrikuotus ir 
valdžios percenzuruotus 
pranešimus (o kitokių nega
li gaut), tas įgis labai klai-, 
dingą nuomonę apie dalykus

Sinclair’o 
laiškas.

Tarpe “įžymiųjų socialis
tų,“ kurie paskutiniu laiku 
išėjo iš partijos, randasi ir 
garsusis novelistas Upton 
Sinclair. Jo pasitraukimas 
suteikė daug džiaugsmo ka
pitalistų spaudai, ir ji pla
čiausiai garsina jo “rezigna
cijos laišką,“ kad parodžius 
socialistų pozicijos klaidin
gumą karės klausimu.

Upton Sinclair pasitraukė 
iš partijos todėl, kad negalė
jo sutikti su St. Louis’o ko
nvencijos rezoliucija, kuri 
tapo labai didele didžiuma 
balsų priimta visuotiname 
partijos narių balsavime. Jo 
argumentai, kurie tapo iš
dėstyti minėtame “rezigna
cijos laiške“, yra, trumpai 
sakant, tokie: Vokietiją val
do militariškoji autokrati
ja; Vokietijos žmonės nepa- 
jiegia tos autokratijos per- 
galėt; ją gali sutriuškint ti
ktai kitų, “demokratinių“, 
valstybių spėka; patįs Vo
kietijos social-demokratai 
pripažįsta, kad nepasekmin- 
ga karė iššauktų Vokietijoje 
revoliuciją. Todėl reikia ka
riaut — “demokratijai prieš 
autokratiją“. -

Garsiojo novelisto laiškas 
yra ilgas, labai turtingas 
mintimis ir labai gyvu ir 
gražiu stiliumi parašytas. 
Bet jame randasi ir labai 
stambių klaidų ir nenuosa- 
kumų. Yra pamokinantis 
dalykas kiekvienam, kuris 
interesuojasi karės klausi
mu, atkreipti į juos savo do- 
mą.

Vienoje savo laiško vieto
je Sinclair’as rašo:

“Tas argumentas, kad 
mes neturime teisės pasa
kyti, po kokia valdžios 
tvarka vokiečiai privalo 
gyvent, man išrodo esant 
neįtikinančiu. Vokiečiai 
nepaisė tokių dalykų, ka
da jie stojo j karę su fran- 
cuzais ir steigė respubli
ką toje šalyje. Jie pada
rė tatai, kadangi manė, 
jogei respublika butų ne 
taip baisus daiktas mili
taristiniu žvilgsniu; o da
bar atėjo eilė pasauliui 
padaryt tą-pat vokie
čiams, ir tokiu-pat tikslu.“ 
Redaktorius “Sunday Tri

bune/’ kurioje laiškas tilpo, 
turėjo nusišypsot, perskai
tęs šituos Sinclair’o žodžius, 
nes francuzų-prusų karėje 
(1870—71 m.), kurią Sinc- 
lair’as čionai mini, dalykai 
ėjo visai ne taip, kaip jisai 
mano. Viena, kovojo tuo
met ne demokratija prieš 
autokratiją, o dvi autokrati
jos — prūsų ir francuzų —•

čiams, ir tokiu-pat tikslu“, 
; ką padarė kitą-syk Bismar
kas su Moltke francuzams,— 
buvo kitąsyk didžiausis ra
dikalas tarpe socialistų. Jei
gu to nežinojote, tai perskai
tykite sekamus žodžius iš jo 
laiško:

“Per visą laiką savo bu- 
< vimo partijos nariu, aš a- 

gitavau prieš karę. De- 
vyneri metai atgal aš iš- 

• leidau pašvęstą tam daly- 
- kui manifestą, kuriame aš 

raginau socialistų parti
jas visame pasaulyje pa
daryt kovą prieš karę sva
rbiausiu savo uždaviniu, 
priimt ginkluoto sukilimo 
ir generalio streiko pro
gramą, kad arba nedavus 
įvykti karei, arba kad su
laužius nugarkaulį karei, 
kuomet ji prasidėtų.“
Tai yra gana įdomus pa

sipasakojimas žmogaus, ku
ris šiandie yra pasiryžęs ei
ti Bismarko ir Moltkės ke
liu prie demokratybės. Bet 
skaitykite toliaus:

“Šitas mano pasiūlymas 
(socialistų) judėjime buvo 
taip priimtas, kad aš gi
liai nusivyliau. Amerikoj 
vienui vienas kiek žymes
niųjų socialistų, kuris su
tiko pasirašyt po manife
stu, buvo Charles Edward 
Russell (ar girdite?). Par
tijos viršininkai, be išėmi
mo, priešinosi mano pa
siūlymui... Su didžiausiu 
nusistebėjimu aš pastebiu, 
kad kaip tik tie vyrai, ku
rie devyneri metai atgal 
priešinosi sutarimui var- 
tot masinį streiką, kaipo 
įrankį karėms išvengti, 
šiandie neatsisako balsuot 
už “didžiumos rezoliuciją“ 
arba ginti ją, kuomet ji 
ragina prie daug griežtes
nių (?) žingsnių...“
Upton Sinclair, vadinasi, 

agitavo net už generalį stre
iką ir ginkluotą sukilimą, 
kaipo įrankius karėms pra
šalint. Ir tai jo “radikalei“ 
idėjai nesirado pritarėjų vi
soje socialistų partijoje, — 
taip jisai toli buvo pralen
kęs savo “radikalumu“ vi
sus socialistus. Jam prita
rė tik vienas Russell’is.

Upton Sinclair, kurį da
bartinė karė pavertė bisma
rkiško “demokratybės“ ju
dėjimo apaštalu, ir Charles 
Edward Russell, išvažiavu- 
•sis su p. Root’u mokint Ru
siją wilsoniškos “demokra
tybės“ — kaipo didžiausi 
radikalai ir revoliucionie
riai tarpe socialistų! — Ši
tame paveiksle yra tokių di
delių kontrastų, kad jisai 
nelengvai duodasi ir supras
ti. Jį gali suprast tik tas, 
kas žino dialektikos įstaty
mų—jog daiktai (ir idėjos) 
savo plėtojimesi eina nuo 
priešingumo prie priešingu
mo. Kitaip sakant: kraštu- 
Tinybės suseina, ir kraštuti- 
nybės pereina viena į kitą.

Kas del Sinclair’o tvirtini
mo, buk socialistų partijos 
rezoliucija apie karę ragina
nti “prie daug griežtesnių 
žingsnių,“ negu jo propo- 
nuotieji generalis streikas ir 
ginkluotas sukilimas, tai 
čia, žinoma, yra irgi ne kas 
daugiau, kaip “fiction.”

Tiesą pasakė kitąsyk Mor
ris Hillquit apie musų gar
sųjį novelių rašytoją: <‘In 
his socialism there is too 
much fictiom and in his fic- 
tion there too much so
cialism.” I

anapus vandenyno. Patar
tina tad visas žinias iš Eu
ropos skaityt ta mintim, kad 
tenai galėjo to visai nebūt, 
arba but visai kitaip, negu 
prapeša telegramos.

Kiek šiandie valdžios de
da pastangų, kad paslėpus 
tiesą nuo pasaulio, parodo 
tas faktas, jogei Anglija lei
džia per savo cenzūrą pri
vatinius laiškus, ateinančius 
iš Rusijos. Rusijos karės 
cenzorius atplėšia laišką ir 
uždeda savo žymę ant kon- 
verto; bet Anglijos valdžiai 
to negana. Jos cenzorius 
dar kartą plėšia tą patį laiš
ką ir, iššnipinėjęs jį, begėdi
škai pažymi: “Opened by 
censor.“ O Rusija, Anglija 
ir Amerika juk yra talkinin
kės !

prieš viena kitą. Antra, ka
rės tikslas prūsų valdžios 
pusėje buvo ne panaikint 
'monarchiją Franci joje, o 
sustiprini monarchijos ga
lią namie. Trečia, respubli
ką įsteigė Franci joje ne prū
sų Bismarkas su Moltke, o 
revoliucinė Paryžiaus liau
dis prieš Prūsijos autokratų 
norą; po nepasekmingos 
francuzų Bonapartui karės, 
toje šalyje paliko respubli
ka tiktai todėl, kad prūsų 
autokratai neišdrįso reika
laut monarchijos sugrąžini
mo Francijoje.

Tai yra faktai, gerai žino
mi kiekvienam apšviestam 
žmogui. Ir jeigu Sincleir’as 
sako, kad šių dienų demok
ratija turi mokinties iš šito 
praeities patyrimo, tai jo 
paduotasai istorijos pavyz
dys, teikia jai kaip tik prie
šingų išvadų, negu tos, ku
rias iš jo padarė garsusis 
musų novelistas.

Istorijos faktai apie 1870 
—71 m. karę — o ne Sinc- 
lair’o “fiction” (pasaka, iš- 
mislas) — sako, kad net ir 
tame atsitikime, kur karės 
pasekmėje autokratija ta
po nuversta, šitas demokra- 
tybės laimėjimas nebuvo nė 
kariavusios prieš ją valdžios 
tikslu nė nuopelnu. Auto
kratija nuvertė autokratiją 
ne dėlto, kad ji to norėjo, o 
dėlto, kad ji negalėjo to iš
vengti.

Panašų dalyką mes matė
me jau ir dabartinėje karė
je. Carizmo puolimą Rusi
joje pagreitino jo nepasise
kimai karėje su Vokietija. 
Sekant Sinclair’o logiką, rei
kėtų todėl pasakyti, kad 
Vokietijos kaizeris iškovojo 
laisvę Rusijai. Bet tai juk 
butų “fiction,” kuriai nega
lėtų pritart ir pats musų 
novelistas, kadangi pritar
damas jai, jisai turėtų pri
pažint, kad ir tasai “žvėris 

)SU inžinieriaus smegenimis“ 
(t.y. Vokietijos militariz- 
mas) yra “demokratybės 
kovotojas.“ Laisvė Rusijon 
atėjo ne ačiū Vokietijos mi- 
litarizmui, o ačiū Rusijos re
voliucijai.

Karė gana dažnai veda 
prie revoliucijos pralaimė
jusioje šalyje. Bet laimėju
sioje šalyje ji gal dar daž
niau veda prie reakcijos jie- 
gų sustiprėjimo. Todėl ka
rė yra labai neištikimas da
lykas, kaipo kelias prie de
mokratybės; neretai gi ji 
yra visai pragaištingas da
lykas demokratybei. Tą ro
do ta pati Sinclair’o mini
moji prusų-francuzų karė.

Pats Sinclair’as aiškina, 
kad Prūsijos autokratija bu
vo viena svarbiausiųjų prie
žasčių militarizmo augimo 
Europoje.- Vokietijos au
tokratai,. apiplėšę Franciją, 
ėmė smarkiai ginkluoties, 
kad apsisaugojus nuo fran- 
euzų keršto; o francuzai ir 
kitos kaimyniškos šalįs sten
gėsi neatsilikti ginklavimesi 
nuo Vokietijos, kad apsisau
gojus nuo naujų jos užpuo
limų. Taigi už tą demokra
tybės laimėjimą, kurį atne
šė (arba tikriaus sakant, 
pagreitino) karė Francijoje, 
visas pasaulis turėjo užmo
kėt pasibaisėtiną duoklę mi- 
litarizmui.

Savo argumentu Sinclair- 
’as pats save sumuša.

Bet yra jo laiške da ir 
daugiau įdomių dalykų. Jus 
gal to ir nežinojote, kad tas 
pats novelistas, kuris dabar 
pataria Amerikos demokra-j 
tijai “daryt tą pat vokie

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

KUO PASITEISINSIME?

Kuris nors kiek nusimano 
apie šių dienų gyvenijno rėžimą, 
pripažins reikalą organizuotis į 
grynai darbininkiškas organiza
cijas. Ir kas jaučiasi egzistuo
jąs ant šios kruvinos planetos- 
žemės, privalo būti organizuotu 
elementu.

Kad nereikėtų skaitytojui savo 
galvoje jieškoti, kuri jam yra 
tinkamiausi organizacija, pir
mausią turime paminėti LSS. 
kurios nariu turi būti kiekvie
nas sau ir kitam gero velijan
tis darbininkas.

Kad po šiai karei turėsime 
grįšti į Lietuvą, nėra abejonės. 
Ir kad tenai pilname išsivysty
me egzistuos LSS. ir kitos dar
bininkams tinkamos organiza
cijos, tam pilnai tikime visi.

Well... jus gal pasakysite, 
“tai mes į Lietuvą parvažiavę ir 
prisirašysime.” Taip, draugu- 
čiai, galima lik džiaugtis. Bet 
kada jus busite užklausti per 
kuopos sekretorių, ar esate pri
gulėję nors kokioje darbinin
kiškoje organizacijoje, būdami 
Amerikoje, ypač LSS.... Tada 
prisieis nedrąsiai ištarti, kad 
“ne.” Ir kuo tada pasiteisinsite? 
Kad išvengus tų visų nesmagu
mu, rašvkitės šiandie i LSS.

C C

Prašykite taip-pat, kad u* jūsų 
draugai rūšy tusi. Paėmęs.

IŠRADĖJAI.

Perskaitęs žinutę apie įvyku
sį koncertą sušelpimui ir pager
bimui J. Šerno, lietuvių liaudies 
mokytojaus, man norisi išreikš
ti savo nuomonę. J. šernas ne 
vien tik kad turi but šelpiamas 
ir gerbiamas, bet da dauginus. 
Kas drįs sakyti, kad jis ne mu
sų mokytojas, Edison, Marco
ni yra išradėjai (kaip G ūgis sa
kė), bet jie ir savo turto ir tų iš
radimų valdytojai. Jie jau auk
so nesuskaito. Jų išradimai ir
gi žymiai prisideda prie šios pa
saulinės žudynės, kurioj šiandie 
daugiausia darbo žmonių žūsta. 
Taip, išradimai yra geras daik
tas, bet mums darbininkams tie 
išradimai kartais tik mirtį ir 
pragaištį neša.

Man rodos, kad musų mokyto
jas J. šernas yra vertesnis, ne
gu visi tie techniški išradėjai.

Tas vakaras turėjo parodyt, 
kas supranta, — ar-gi nežūna 
talentai? Tie solistai, solistės, 
juk tai talentuoti žmonės, bet 
ar daug kas iš jų gali savo tiks
lą atsiekti?

Mes turim dirbti, kad paliuo- 
savus talentus. Ir senelis šer
nas vienas iš tokių yra. šelp
tum ir gerbkim jį. Taipgi ne
pamirškim ir kitų, kaip tai že
maitės. M. S.

Laisvė.
Mintis laisva. Niekas jos ne

gali suvaržyti. Ją uždarydavo 
kalėjimai!, bet retežiai ir gele
žiniai krotai neįstengė nuslopin
ti jos. Degindavo ją ugnyj, bet 
ir iš ten ji išėjo sveika.

Buvo laikai, kad inkvizicija 
apibriežė ratą, ir niekas nedrį
so išeiti iš jo. Drąsuoliai buvo 
pūdomi kalėjimuose, deginami 
ant laužų.

—Nedrįskite mąstyti savo gal
vomis. Mano žodis — jums 
įstatymas. Aš taip noriu, — ir 
taip privalo būti. Leiskite man 
rupiu ties jūsų likimu. Jus tu
rite priklausyti man su kunti ir 
dūšia.

Tokia tai buvo inkvizitorius. 
Tokiu jį nupiešė.Jr vienas gar
siausių pasaulinių rašytojų F. 
Dostojevskį.

Taip, inkvizitoriai ir-gi rūpi
nosi žmonių likimu, bet jie rū
pinosi savotiškai. Jie norėjo, 

kad žmonės pilnai atsiduotų jų 
valiai, kąd jie užmirštų, jogei 
ir jie gali mąstyti.

B ego ir mainėsi laikai. Re
težiai nenuslopino to, ko negali
ma nuslopinti. Pasak vieno vi
duramžių poeto, ne kalėjimai ir 
ne geležiniai retežiai padaro 
žmogų kaliniu, bet jo mintįs. 
Su pagelba tų įrankių galima 
suvaržyl kūną, bet ne mintis.

Ir inkviziciją žlugo. O lais
vos minties pietoj imos ėjo spar
čiai pirmyn.

Kankinosi žmonės kalėjimuo
se, bet kartojo savo, kartojo Ga
lilėjaus žodžius:

—O žemė vis-gi sukasi...
Užstojo kiti laikai, pasigirdo 

ir kitos dainos.
Dvasiškos valdžios galybė din

go. Pradėjo viešpatauti svietiš
koji valdžia.

Persimainė tik ponų sąstatas, 
o esybėj valdžia pasiliko ta pa
ti. Ji taipgi stengėsi užgniauž
ti žmonėms burnas, stengėsi 
panaikinti minties laisvę.

Prasikaltėliai buvo kankina
mi, pūdomi kalėjimuose. Bet 
ir ten jie nenusiminė. Ir ten jie 
kartojo:

—O žeme vis-gi sukasi...
N o ro m s-n e noro m s va 1 d o n a i 

turėjo užsileisti, turėjo pripa
žinti, jogei ištikrųjų žemė su
kasi.

•

Toji kova už minties laisvę 
dar toli gražu neužsibaigė. At- 
penč —ųi didėja.

Paimkime kadir Suvienytas 
Valstijas. Dabartiniu momen
tu valdžia užsimanė, kad jos dai
noj nesigirdėtų disonansų. Rei
kalinga bendra harmonija. Ir 
ji reikalauja, kad visi taip šok
tų, kaip jinai griežia.

Jokių abejojimų neprivalo 
būti.

Štai valdžia teikėsi pasakyti, 
kad Amerika stojusi karėn tuo 
tikslu, kad apgynus demokrati
ją nuo vokiečių autokratijos.

Kai kurie driso išreikšti savo A.
abejojimą. Jie tižreiškė, jogei 
Amerika vadovavosi visai ne 
žmoniškumo ir ne demokrati
jos motyvais, bet grynai kapi
talistų i šrok a vi niais.

Ir valdžia užsigavo. Pradėjo 
grūmoti, rodydama sugniaužtą 
kumštį.

Ji atsidūrė tos “prakilniosios” 
moters rolėj, kuri, būdama už
klupta savo vyro prasižengimo 
vieloj, — padariusi “nekaltą” 
veidą isteriškai kartoja:

—Brangusai, negi tu daugiau 
tiki savo akims, negu mano žo
džiams?

Viskas galima šiame piarga- 
me pasaulyj.

Gal ir atsiras užtektinas skai
čius tų naivų jų, kurie daugiau 
tikės valdžios žodžiams, negu 
savo protui ir akims.

Bet jeigu kurie norės paabe
joti apie “ištikimybę”...

Well, valdžia pareikalaus iš 
jų, kad jie tikėtų daugiau jos 
žodžiams, negu savo akims...

Ji jau ir pareikalavo.
Vienas numeris Socialistų 

Partijos organo “American So
cialist” liko konfiskuotas.

Konfiskavimo priežastis ta, 
kad tasai laikraštis drįso pasa
kyti atvirai, — ką manė ir matė.

Drįso pasmerkti karę.
Ta šalis, kuri ūžia visiems į 

ausis, jogei jinai kovojanti už 
demokratiją, — pirmoj vietoj 
pati laužo demokratijos princi
pus !

Jeigu nuplikęs daktaras garsi
nasi, jogei jis galįs užauginti 
plaukus, — mes turime pilną 
moralę tiesą pasakyti jam:

—Gydytojau, išsigydyk pats!
Lyginai tas pats pasakymas 

tinka ir Amerikai.
Tegul.
Kalbėk Emclia, tavo nedė- 

lia...
Ne užslopino laisvosios min

ties viduramžiai, neužslopino 
carai ir karaliai, neužslopins 
jos ir prezidentai... Dievas ne- 
daleis -- kiaulė nesuės...

Juo naktis tamsesnė, tuo die
na bus šviesesnė.

Teisybės nepaslėpsi. Vėlai ar 
anksti ji, pasak Shakespearc’o,

išeis aikštėn, nors ir visas pra
garas stotų prieš jų.

Teisybė egzistuoja ne todeU 
kad jinai yra teisybė, bet todek 
kad teisybe yra naudinga di
džiumai žmonių.

Valdžias nori pažaboti min* 
ties laisvę, nori užčiaupti žmo
nėms burnas.

Ir gal tūlam laikui jai tatai 
pasiseks padaryti.

Bet galų gale mes turėsime 
progos pasakyti:

—O žemė vis-gi sukasi!...
Minties varžymo laikai, — 

bet ir laikąi visokių skriaudų ir 
neteisybių prabėgs.

“Praeis tie laikai, kaip
nebuvę,

Užšvis ir saulė, — o gal jau 
patekėjo.” 
Aš tata.

Pasarga. — Naujienų Sveikatos 
Skyrių ves Daktaras A. Mont- 
yidas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Naujienos, Sveikatos Skyrius, 
1840 S. Halsted St., Chicago, 
Ill. — Red.

Atsakymai i klausimus.
-U------------

S. Sh. iš Herrin, Ill., klausia:
1. Kas gali būti, kad krūtinėj 

pradeda skaudei, kaip tik aš 
kiek greičiau cinu?

2. Kokie vaistai vartojami 
materijos išgydymui ir ką rei
kia pildyt? Aš ją turiu per ke
lis metus ir jokiu budu neišsi- 
gydau.

3. Ką reiškia skaudėjimas 
petyse?
Atsakymai:

1. Reikšti gali širdies ligą ar
ba plaučių ligą. Kaip tik kūnas 
daugiau veikia, jis suvartoja 
daugiau degi o, kuri atneša krau
jas. Dcgis įeina į kraują p£r 
plaučius, todėl didesnis darbas 
puola ant jų, kada greičiau ei
nate. Bet jei nesveiki ir neišvė
dina gana kraujo, širdis turi, 
greičiau varyt tą kraują, kad. 
pristačius kunui degio, todėl ji 
persidirba ir skauda. Gali but, 
kad ir pati širdis yra suirus, to
dėl turi perdaug dirbt, kad pri
stačius kunui gana tyro kraujo. 
Eikite pas gydytoją ištirti.

2. Svarbiausis nuo materijos 
vaistas yra quininos sulphatas. 
Apart jo, yra vartojami ir keli 
priediniai vaistai, bet pirmasis 
tikrai išgydo nuo materijos. Kur 
kas geriau vaistas veikia, jei 1L 
gonis gana pasilsi, gerai maiti
nasi, ypač skystais maistais, 
daug vandens geria, gauna ga
na tyro oro ir išsimaudo kas 
dieną. Viduriai turi būti liuosi.

Bet malcrija nėra liga, kuri 
padarytų imunitetą, - todėl ja 
sirgti galima daug sykių. Žino
ma, tūlas laipsnis imuniteto iš
vystomas, bet nežymus. Todėl 
ir klausėjas S. Sch. jeigu ir iš- ‘ 
sigydo sykį, vėl ją gauna, kaip 
tik drugį nešiojanti uodai jam. 
įkanda. Patartina saugotis uo
dų ir gydymosi laike ir po išsi- 
gydymo, arba reikia važiuot, 
kur uodų nėra.

3. Skaudėjimas petyse gali" 
reikšti daugelį dalykų, todėl rei
kia pilnos Istorijos apie jį, no
rint nors kiek pasekmingiau at
sakyt. Klausimas nepilnas.

ROCKFORD, ILL.
Liepos 16 d., 9:30 vai. vaka

ro, So. Main gatve važiavo du 
įsigėrusiu lietuviu. Jiedu susto
jo prie černelos valgomųjų daik
tų krautuvės įsipilti gasolino. 
Bet pirma užsimanė pažiūrėti, 
ar daug jo yra mašinoj.

Užsidegė degtuką. Gasolinas 
tuoj cxpliodavo. Si. Makšraitis 
pasijuto beesąs ugnyj. Jo dra
bužiai pradėjo degti. Jis pasi
leido bėgti gatve. Tečiaų, jo 
draugas pasivijo jį ir pradėjo 
draskyti degančius drabužius. 
Tuo pačiu laiku ant laimės pri
buvo ugnegesiai. Makšraitis 
liko išgelbėtas. Jį nuvežė į li
goninę. & ValmteK
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Pabraižos Reikalaujama augliu
VALPARAISO, INDIANA

ALLEGHENY RIVER
MINING CO

VYRAI
Ateikite pas Mane

SPRINGFIELD, ILI

WISSIGDaktaras
Seno Krajaus

Redakcijos Atsakymai

Tt* bb m w* kf b nvi ir* 
i O ll mk I I L

AKINIŲ

Kazimieras Gugis

VALPARAISO
UNIVERSITY

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn SI. 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

nam jaunuoliui ir 
lėšomis įsigyti

ncsupi 
mi

Tėvo Fabijono Manipestas 
Vyčiams ir Vylėms.

vra įsi) 17 
žilindami 
sušlapę?
mulo ih

uklegom vi 
j smėlinė 
išmintin. 
iliuslruo

Aš kunigas, 
Tėvas Fabijonas, 
Pats vyriausias 
Aš vyčių valdonas

Marš, vyčiai,
Ant vainos,
Ir vytintus
Po vienos!
Ok, vai!
Drom-bim-bam, 
Bus toms blakėms 
Po visam!

Ateina B 
j uodalksnių 
čias, nebals

Rašykite prašymą j kasyklų Superintendentą 
j mainas.

Tad supy-
I kepamas.

kaip

Sakau: Vyles 
Ir slaunieji vyčiai, 
Kur tarnaujat 
Bonkai i r bažnyčiai

už “skenstančiųAr nebūt garbin-

potvinis, taip paslaptinga 
i, kad pu
ik vienam 
, nors jau 

gražiųjų
Karen, karen!
Visi turit stoti, —
Klebonijon
Su blakėms kovoti!

Silpai, Nervoti,
Ligoti

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliatts Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Sukatos vakarais ir nedaliomis plr. 
mas floras 15c, Balkonas 10c.

HALSTED k 33-ra GATVE

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

savo sveikatos 
Aš vartoju • • • t.

jus tikru žmogumi 
* vy- 

patjs tą 
senu bu- 
Tikvesne

Ir taip be galo. Tokia gyvy 
be, toksai šiltos upės jaukumas, 
kad vos gali pats susilaikyti, ne
šokęs j on, į tų didelių kujagal- 
vių-vaikesų būrį 
mas ima graibyt

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popferoa

CARR BROS. WRECKING CO.
3003 3039 S. Halsted SU, Chicago, III

Gelbėti, gelbėti! Juk tai tik 
ras sidabrini 
niu, medalis 
gelbėjimų !”

laukiamas 
Nutilo. 
Dievo

Tečiau rankos drapanų nudir. 
Ii nesiekė, tik alsi kišo pirmyn 
lyg iš čia, nuo augštumos, pi
giai norėdamos gelbėti. O bal 
sas vis iš toliau ir rečiau ūkė.

i ištaškę, v j si 
vinutėm va li
eki urnų išsi- 

inušusį ir vos bealsuojantį jau
nų vaikinų.

Na, tatai daba 
si, ir Vyrai ir moters 
jimais, pamokslais, 
giatįsiais pavyzdžiais 
tais išrodymais, kad su vandeniu 

kad silpnai 
indens mūrų 

tiesiog kvaila, kad už tų 
patsai žinos ir kitiems 
kas

žaisti pavojinga, 
plaukiant, į tokį va 
šokti 
kartų
pasakys, kas lai yra Mituva....

Koliojome skenduolį lokiu 
įnirtimu,-lyg lai jisai tyčiomis

paskui patįs save paniekintume. 
Koliojome, daug kalbėjome apie 
skenduolus, o musų “artimas” 
vis tebemirko, ligi šonų apse- 
mamas.

Liepos 15 d. atsibuvo LMPSA. 
draugiškas išvažiavimas į Bunn 
Park. Ar kas neradot paveiks
lėlių traukiamosios mašinėlės? 
Bukite taip malonus sugrąžinti, 
už kų skiriu dovanų. M. Kaspa- 
riutė, 2017 N. 17lh st., Spring
field, III.

atlyginimų už musų 
meilę”, “krikščioniškų 
mą” ir kitokių “gerų 
karžygiškumų,

Štai, koks aš žmogus, kunigas, 
didvyris!

Gal ir mirsiu, bet to neužmir
šiu ir sau nedovanosiu, kam aš 
tuo syk nukritau į vandenį gel
bėtų artimo ir ten neradau ga
lo. Bet vis lebeklausiu savęs:

—O jeigu dabar tau taip-pat 
atsitiktų, tad pat pasikartotų — 
ar tu 
ra i

Jau daugu- 
ip link diržo 

pamiršęs tam 
sykiui “tėvo” rimtumų, buvau 
beketinęs kristi į vandenį. Tik....

Kazokui, Melrose Pk. — Neį
domu, kų vyčiai sau prezidentais 
renkasi. Prašome rašinėti šiaip 
žinių iš vielos lietuvių judėjimo, 
be asmeniškų užgauliojimų.

A. Macaičiui. — Į savo klausi 
mų tamsta rasi paaiškinimų Na
ujienose, straipsnelyj “Apie šau
kimų į kariuomenę”

Kartų mums šnekučiuo jau
ties apie visokias kunigų šelmy
stes, pasipainiojęs bažnyčios ko
lektorius, kurs po kiekvienos 
kolektos visados išsineša burnoj 
dešimtukų, tarė:

—O t, į kų perkūnas turėtų 
trenkti! —P a ė m ę s.

ĮSTEIGTAS 1873
teigtas tą minčių, kad kiekyje- 
jaunuolei davus progos prieina

momis lėšomis įsigyti nuodugniai praktinio mokslo. 
Kad tokia įstaiga buvo ir yra reikalinga, parodo 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, Augstesnysis (High School), 
Pradiniai Metodai, Vaikų Darželių Metodai, Ko
mercija, Ikonografija ir Rašymas Mašina, Pa
pildomasis Mokytojams, Auklėjimas, Menas ir 
Mokslai, Biblijos Studijos, Inžinerija, Architek
tūra, Mokytojavimas, Agrikultūra, Retorybė, 
Muzika, Daile, Namų Mokslas, Vaistininkybė, 
Teisės, Medicina ir Dentistika.

Išlaidos labai menkos. Mokslas $20 bertainiu (dvy
lika savaičių) arba $75 metams—keturios-deširnt ašluo- 
nios savaites, užsimokant išviršaus. Valgis su mebliuo
tu kambariu $39 iki $51 metų bei

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

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

Butų daugiau negu kvaila, jei
gu, duokime, žmogus viso sa
vo amžiaus turtų imlų ir viena 
diena sunaikintų. O vistik mū
siškiai dvidešimtojo šimtmečio 
karaiedai tai daro.

valkos netrauku ir drapanų jam 
bent nuo moterų prisidengti ne- 
jieškojo. Jis pats, dar kartų 
sunkiai suvaitojęs, smarkiai nu
sikosėjęs, atsikėlė, ir nė į kų no 
žiurtelėjęs, niekam už pamoks
lus ačiū nepasakęs, nei savo nuo
gumo nesigėdydamas, išlengvo 
nusvyravo tenlink, kur buvo 
drapanas palikęs. Nusekėm jį 
akimis, bematydami sau atgręž
tų — nuogų pa kalį, tų vienatinį 

“artimo 
užjauti- 

širdį ir

Ehrlich’o 
nuo ypatingų KRAU- 
ir stebėtiniausias gy-

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

*914”, NEO-SALVARSAN, pagerintą 606 arba SALVARSAN, 
JO ir ODOS LIGŲ VYRŲ ir MOTERŲ. Šis yra geriausias 
dymas nuo tokių ligų. Jis išgydė, kuomet kiti gydymai negelbėjo.

Jeigu jus turite nutrūkimą orios, 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 

Aių dienų moksliškos gydymo metodos suteikė man didžiausią patyrimą vyriškų li
gų mieste. INDIVIDUALS ATYDA—GREITAS, PASTOVUS GYDYMAS—IR PI
GUS MOKESTIS. Netiktai aš turiu gražiausią ofiso {rengimą iŠ moksliško at
žvilgio, bet aš tųjriu taipgi įrengęs del jus pačių labo ir gydymo, jvairijs gydymo 
skyriai {rengti sulig nekuriu vėliausių ir geriausių medikalių reikalavimų. Išgy
dymas įgijama { 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 ramumo.

Priėmimo Valandos:
9 ryto iki 4 po pietų.

Vakarais: 6 iki 8

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

3123 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1810

Didelis Išpardavimas 
šiuomi užk virčiu gerbiamąją lie

tuviu visuomenę atsilankyti j mu
sų nepaprastai didelį išpardavimą, 
kuriame bus išpardavinėįjama už la
imi nupigintos kainas visokie tayo- 
rai. kaip taįpžiedai, daimantai. laik
rodžiai, lakotai ir visoki kiloki auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

la’PŽi 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^

spėja 
vienų

Jaunuomene nebeiškenčia; 
čia-pat nuo augšto liepto, balti
nius ūmai nusimaudami, stačia 
galva krenta į tvanų. Vandens 
užimąs, ūmus pašėlimas tiesiog 
užkrečia luo-pat šėlimo noru vi- 

šelsta posus vaikesus. Ir j 
upę; nardo, plauko 
murdo, aplenkia...

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ 

Musų sistema ir ypatiškas mokinimą* pa
darys jus žinovu { trumpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos rpusų siuvimo skj- 
rluoue.

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

P at re n oa daromos pagal Jūsų mietą — bile 
stailės arba dydžio, iš bile madų knygų*.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

118 N. La Šalie gatvi, Kambary* 414-417.
prie# City Hali ,

Hr U C IUU ITU C V Nc<lėIk,m3 Šventadieniai*Ui. tti o WHIIN t T 10 iki 2 VttL dlenl
505 So. State gatvė, kamp. Congress gtv. Chicago, UI.

kur arčiau pakraštys.
Ant liepto ir kraštų bestovį ir 

besidžiaugia jaunuomenės dūki
mu taip-pat nustėro, loštelėjo 
atgal nuo upės. Bet taip-pat 
niekas nepuola į anų kraštų, 
kur žmogus skensta.

Pirmoji mano mintis buvo 
pamatyti, kurs čia pirmas šoks 
į vandenį: taip buvo aišku, kas 
čia tame atsitikime daryti. Bet 
niekas nešoko, tik 
čio vis labiau plėtė 
kan, paraudau, 
Jau-jau ketinau sukeikti, 
driuktelėjo antroji mintis

—O tu kas? Kode! ne tu? 
Ag kili gal nė plaukti nemoka, 
o tu juk moki ir neblogai.... Tad 
i vandenį!

nuo 
kur- 

nespiegia iš 
visų plaučių. Tečiau visus bal
siausius viršija, per visus jį gir
di, ir tik jį. Tereikėjo du-tris 

visi kiti urnai 
akymirkai net 

sustojo. Ir taip 
it an-

G. MILLER, akių specialisto^, 
PETER A. MILLER, opticiair

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

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

S
PIRK SAU visas Plumbavojimui reik» 
menia tiesiai už “wholesale” kainas. ■ 
Mee parduosime visiems. X
Lęvinthal Plumbing Supply Co., i

L
1637 W. Division St., Chicago, J 

Corner Marshfield Ave. A 
Kalbama lietuviškai, 'v

Mituvos upe, kurios įtekmė
je į Nemunų, padaryta Jurbarko 
uostas, tikra kalnų upė. Šiaip 
jau sekli, daugiur kuone visiš
kai išdžiuvusi, per vienų dienų 
pritvinsta kuone sulig pačiu tė- 
vu-Nemunu. Tegu lik smarkė
liau palįja — tuoj vanduo išsi
lieja po visų vagos slėnį, nu
griauna tiltelius, nuneša šienų, 
prigirdo gyvulius. Per slėnį 
nebepervažiuosi; nebent pės
čias pereisi tam tikrais augštai 
pastatytais ilgiausiais lieptais. 
Atslūgsta Mituva lygiai taip-pat 
greitai, kaip ir pakįla — per die
nų,, antrų.

Ir taip keistas tas umus neti
kėtas 
ta didelė vandens mase 
kraščių gyventojai 
bėga ant krantų vėpsoti 
dauu kartu butu savo

ga jis pasikabinus, kad visiems 
reikštų tavo nuopelnų?!

Širdis smarkiai plaka išgąs
čiu, kad ne lik “žmogus”, bet, 
gal but, tavo artimiausias sken
sta. Bet rizikuoti savo gyvybę... 
Bet kristi į vandenį, kad tave 
nuovokos nustojęs skenduolis 
pagriebtų kaip tik už rankos ar 
kojos ir drauge nusitrauktų gi
lyn “vėžiautų”...
vilktis... Ag jie 
dirrr... nuo kaklo lig žemei... Ir 
rankos jų nepiešė.

Ir driuktelėjo trečia mintis, 
biauri, paties savimylybūs velnio 
pakišta, kurios dar niekam nie
kados neesu pasisakęs: kad bent 
greičiau butų kuris galas ir ne- 
bevarstytų tavęs tasai baisus: 
u—u— ii! Tik-tik nebesakiau, 
susiiritavęs, kaip anas šaltakrau
jis mažtirusis:

—Leis 
begaišink/veltui savo vieko!

Ir tokiai paėmė pasibjaurėji
mas pačiu savim, toksai pasi- 
niekinimas, kad norėjos duoti 
sau per veidų. Bet rankos nei 
veido, nei drapanų nesiekė....

—Gel-bė...
Pagaliau, atėjo 

“paskutinis” balsas 
Gerai jau? Gal klauptis 
Angelo” kalbėtų? Ne. 
nebeišturėjo. Pasileidau, it pa 
bludęs, kraštu vandens bėgli 
Begiu — ir kiti taip-pat, paskui 
lygu visiems, kaip lik tų aky 

mintis, tas patf 
ęs. Nežinojom

syk ūktelėti - 
nutilo. Vienai 
irtis vaikesai 
tuojau paklaiko, kad visi 
cinkai, staigiai pajutę 
plastu-plastu prie kito

menesį 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 

Po valstijos priežiūra 
Sl/2% į mėnesį 

Skoliname ant.rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

Skoliname pagal įstaty 
mišką mokestį 

$25   871/2c 
50..... 1.75

Milovų matę.
Kuliu išvirt ome ant augšto 

gražaus liepto ir mes, stakiškiai. 
Šalutiniai paramsčiai pilni pasi
darė žmonių galvų; lyg moters 
butų savo puodynes sumaus- 
čiusios ant tvoros. Po lieptu 
rudas, moliautas vanduo kun
kuliuoja, verda, verpetais su
kas. Bet visai nebaisu. Ko gi

— Mituvos, kurių visi 
vidę, bežudami, beve- 
[, ir nė lig šakumo ne- 

Tiesa, dabar nebesi- 
č pakraščių pievelių. 
iip gerai visi yra įsidė- 
r po vandeniu, štai, at- 
skvienų kimselį, kiek

iu :rkų, tų pan
noras butų atėji
ka ten darysim

mtamos
Gal pasižiūrėti pavojumui
i į akis. Gal tenai tikrai 

jau pasakyti:
lišink, kūmai, pajie- 

gų: leiskis į dugilį...
Bet nubėgę, liūnų

mėliui iš išgųsčio, pt

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 sveikatų be sugaišimo nuo darbo ir 
už mažų atlyginimų.

Tūkstančiai žmonių turi vidu- 
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 

/ K neturi apie tai mažiausio suprati-
\ ' / J /? mo klaidingai gydosi visai nuo

( ( kitos ligos — visai be mažiausio 
S palengvinimo ligos. '
J Geriausiu prii’odymu buvimo

kaspininės kirmėlaitės žmogaus vi- 
dūriuose yra glitingas mėšlas iš 

dalies kaspininės kirmėlaitės.
LJ-- Žmonės, kenčiantjs nuo tos bai-

sios ligos nuolatos skundžiasi di
deliu vidurių skaudėjiinu, jiems rodosi, kad kas pri
eina prie gerklės ir norisi vemti, tankiai niežti nosį 
ir išeinamų lauk žarnų, 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-iy va
landų, tegul tuojaus atsišaukia į mane.

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

Dr. Oalc^voodL
1645 W. 47 ST., ARTI MARSHFIELD AVE., CHICAGO.

Mpaireiškia esųn stebėtinai pasekmingu 
__ nuo gchmo pilvo ir iamu, ger- 

klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito,

■ I šalčio galvoje, ect., cct., Sutai- 
inA B0,naiJ ižiUrbčju labai pagarsėjusio

PAINEXPELLERIU
seno ir ištikimo draugo Šelmy* 
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25e. 
už bonkuto visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš

< F. AD, RICHTEH St <JO.
14—80 Washl*jito* Street Now York.

oro
IŠTAISYTAS iŠ fprmulos- 
recepto; suteikto išmintin 
gu Egypto zokoniuku,

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

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

kJOMIM j. SJMETI’/XTSI a 
AKIŲ SPECIALISTAS 

TEMYKIT MANO UŽRASA.
1801 SOU™ ASHLAND AVĖ.

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

Tel. Canal 5335

Mano Metodos yra vėliausios ir moksliš= 
kos ir visu atžv. ir gydo greit ir pastoviai

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

Tori mokslišką laipsni ir pavelijimą, 
grydytojas ir chirurgas, 26 metai nuola
tinės ir pasekmingos praktikos, užtikri
na jums geriausią ir naujausios mados 
ir mokslišką gydymą visuose atsitiki
muose. AŠ apžiurtu ir gydau jus ypa- 
tiikal kaskart, kuomet tik jus ateisite. 
AŠ išgydžiau daugj silpnų, nervuotų, ir 
ligotų žmonių. Ką aš padariau kitiems, 
aš tą pat galiu padaryt ir jums. Jeigu 
Jus mėginote gydyties pas kitus dakta
rus ir gyduoles ir neradote pageltos ar
ba i&rfgydymo ir likote nusiminę, ne- 
apsileiskite, bet pasimatykite su mani
mi pirmiausia rr {gykte mano pažini
mą ligos ir nuomonę apie savo ligą. Tas 
jums nieko nekainuos. Tai darykite tuoj.

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

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

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

*tov|? Jeigu taip, ateikite pas mane ir suraskite sykj ir ant visados 
tiktai tikras gyduoles. Arba gal jus prasižengėt sunkiai ir padarėt klaidą praei 
tyj nuskriausdami save spėka, energija, gyvumu, kurie daro 
tarpe žmonių? Ar jus turite suspaustą, aštrią, arba chronišką ligą, nepaprast 
rui? Jeigu taip, aš užkviečiu jus | savo ofisą, dėlto, kad jus pamatytut 
stebėtiną intaisymą, kurį aš turiu del greito jūsų išgydymo. Nesigydykite 
du, kuomet už mažą sumą jus galite išsigydyti Greitesne—Geresne—ir 
metodą.

I Specialistas iš
Ei GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS' IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Si>eciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 

|| odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
|| gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite
II čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
II išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

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



ir chroniškas ligas, vy- i
vaikų, pagal naujausia* ’
ir kitokius elektros pri«~ ,

Kita.

NAUJIENŲ AGENTŪROSPARDAVIMUI
INDIANA VALSTIJOJ:

viavuno.

ILLINOIS VALSTIJOJ:

RAKANDAI

CONNECTICUT VALSTIJOJ:

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:

su-
Sl

verstino kareiviavimo. Naujas LaikraštisSi

NAMAI-žEMe
< ir

Spring Valley,DIDELIS PIGUMAS St
Kewanee, Ill.

Del St
1812 W. 134a GT Pana, HL; W.

St

Ave
Ave
Av®

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

ne

Nusipirk Mostiesst

Korsak Mike
St

ĮIEŠKO darbo1888

Pranešimai St
Pagelbės valdžiai.

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

riti kariuomenėn. St
REIKIA DARBININKŲ st

prie

kykla, kuri taip patriotiškai

NEW YORK VALSTIJOJ:

AUTOMOBILIAI

us ir
džiaugdamos pranešė

MARYLAND VALSTIJOJ
d'

Olszewskio buvusio banko depo- 
zitorių susirinkimas įvyks panedė-

Aborutis T 
Baublis Jonas
Bugailisk Anton

Nathan 
amžiaus,

mkaus, Kauno gub., Telšių pav., Kal
varijos miestelio, 10 metų Ameriko
je, 1 metai kaip Chicago. Jis pals

Minden, W. Va.: J. Endrijauskas,
Box 111

1801 
1800 
1813 
1830 
1831
1838 
1811 
18 10 Andcrsoil,

0331 W. Melrose str. C 
ari i Morogansal ave.

Tai nueikite pas Mr. Mou- 
i Co., ant Market st. 302.

LSS 37 kp. laikys extra susirinki-

moka po $22 ir $25 į savaitę.
Su pagarba, 

Jonas Byanskas, 
Anderson, Indiana.

101 Oak 
Montello, Mass.: P. Stiga,

5 Arthur

Auditorium svetainėj, kampas Tay
lor ir Racine ave. Gerai žinomas 
Chicagos advokatas * išaiškins ka
riuomenėn ėmimo taisykles, taipgi 
atsakinės į klausimus visų žmonių, 
nežinančių kaip veikli. Kalbėtojai 
kalbės rusų, žydų ir anglų kalbo
mis, taip kad visi suprastų, šį susi
rinkimą rengia Amerikos Laisvės 
Gynimo Lyga, kurios liksiu yra gin-

tams, todėl kam tie laiškai pri
klauso, tegul nueina į vyriausią 
pačio ofisą ir atsiima juos prie 
langelio, kur parašyta Adverti-

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs grydytojss, chirurge* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir ' 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, hr 
6 8 vakarais. <— ■ -

-GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.REIKLINGAS barberis. Darbas 

pastovus. Arba parsiduoda barber- 
nė pigiai.

NAUJIENŲ AGENTŪROS

ko numeris. Laiškai yt\i šiems:

REIKALAUJAME kriaučių 
moteriškų drabužių — mums reikia

Svarbus susirinkimas. — Apie tei
ses ir padėjimą žmonių, kurių są
žine neleidžia kariauti (conscien
tious objectors) bus svarstoma susi
rinkime, kuris įvyks utarninko va-

BANDOS $4861 METUS 
KAINA $3400.00 
Gerame stovyj 2 augštų ir vųais muro namas. 
Krautuvė ir 2—6 kambariai, flatai ir maudy
nė. $800 grynais pinigais, kitus išmokėjimais.

S. Y0ND0RF & CO
137 N. Dearborn St., 7238 Majestic

PARDUODAMA 4 kambarių na
melis. 4 melai k‘aip statytas. Van
duo, suros, elektra, didelė barne, lo
tas 40x125. Kaina $1400; $100 
“cash”, likusius $15 mėnesyj, pri-

džičiusui Žmonės
žiuri į kurui via vimą. kaipo į ar-

1415 S. Halsted St., Chicago, Ill,

Halsted, prie 32 gf.
Komitetas.

-i!
Telephone Canal 31IG. '
o.,a c r

I

A

PARDUODAMA už $5000
2538 Emerald ave. 3 augštų mūri

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

2603 So. Halsted St., Chicago.

PARSIDUODA saliunas; gera vie
la — 540 Maxwell st. Priežastį gali
ma dasižinoti pas patį savininką— 

Peter Newman
540 Maxwell st., Chicago

Jo sesuo.
E. Šimkui t ė,

———>■  I *—~fH J~ . 1-—in..- -r.-1 7, - .

J IEŠKAU DALBO už oilerį arba 
prie automobilių taisymo. Kurie 
žinotumėt tokią vietą, malonėkite 
pranešti man,*už ką aš gerai atly
ginsiu.

Mike Kutra, 
3332 Lowe ave., Chicago, Ill.

N A U JI E N O Chicago, Ill. Panedėlis, Liepos 23, 1917.

CHICAGOS ŽINIOS Smulkus Skelbimai
Žmonės nerimauja.

tų visai nemiegojo.
kė išrišimo savo ateities. Tie, 
kurių numeriai liko neištraukti,

Tečiau kurie surado savo luunc-

Itis - - ištrukti nuo 
hr t ištrauktas liosas užgesino tą

Nieko nežinąs.

spauda reikalui
i įėjus moka iš adatos, priskal- 

Imkimc nors

klausimą.
ėmimo

mišių, visi tie, kurių numeriai

gystę. Pasirodė, kad Pearl 
man begiu dviejų medų pavogt 
iš Cohn, Hissman kompanijoj 
už įvairiu daiktu.C <7 4.

Reikalauja $ 10,000

dinai
1 0,000.

mes nenorėjome
ir dabar mes nenorime

rie troško karės.

Susitaikė geruoju.

Morgan parko gyventojai hu-

kimo į ta apielinkę negrų. Kad

policija, lėčiau baltveidžiai ir 
negrai nutarė savo nesusiprati
mus rišti ramiu būdu. Liko iš
rinktas tam tikras komitetas, 

v iso

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

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

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

kuris stengsis praši 
kius nesusipratimus.

yriausiame paČte

svetainėj. 731 18-tos gatvės Visi na
riai malonėkite atsilankyti, nes tu-

-jau eis balsavimas apie namą, Taip- 
gi nepamirškite būtinai sunešti li-

kas turi užsilikusias 10c 
nuo praeito rudens, visi 

šile, nes būtinai reikalinga

Roseland, III. — I.MPS. 25 kp. me

7:30 v.v

nes atvykti; kviečiame taipjau at
vykti ir tas, kurios norėtų musų 
kuopon įstoti. —G. KuČinskiene,

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa su.gerais įrankiais, elektriškos 
mašinos; arba parsirandavoja. Prie
žastis — mirtis darbininko. Atsi
šaukite adresu:
3244 S. Halsted st. Chicago

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
F. Saudargas, 5649 S. Shields av. 
J. Ridikauskas, 6033rd State Str. 

Kensmgtono, Roselando ir Burnsi- 
dės. * 
Skyrius: S. Misiūnas,

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.

E. Chicago, Ind.: A. Chiakniute, 
v , 5013 Tad ave.

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov 
3814 Deodor

Gary, Ind.: V. Vaičilaitis, 
Box 122 Tolleston Static-

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis,
P. O. Box 514

Gary, Ind.: D. Bassin, 
1214 Broadway

| Dr. A, R. Blumenthal

Pajieškau 2 brolių Kazimiero it\ 
Juozapo Grigą ra vyčių. Tikiu, kad 
gyvena Pittsburge, Pa. Abu paeina 
iš Kauno gub., Raseinių pav., Gir
kalnių parapijos. Malonėkite atsi
liepti laiškeliu patįs, arba kas žino
te juos praneškite, man.

Viktoras Grigaravyčia
Chicago, III.

Pajieškau sesers Elzbietos Aukš
ta k a I n a i t ės—S (razd i euės. Pi rm ia us 
gyveno 3350 Parnell ave; turiu la
bai svarbų reikalą. Kas žinot mel
džiu pranešt. Jurgis Aukštakalnis. 
4022 W. Adam. St., Chicago, Ill.

BE1KALINGAS suprantantis dar- 
i bučeris. Alga gera. Atsišaukite

Chicago, III.

HEIKALAUJAME operatorių ant 
moteriškų drapanų. Darbas pasto
vus, užmokestis gera. Dirbtuvė ran
dasi 105 mylios nuo Chicagos. Gra
žiam miestelyj. Pragyvenimas daug 
pigesnis negu Chicago], Oras gere
snis. Atsišaukite ypatiškai į:

Maurice Hirsh and C,6.,
Chicago.arc

Chicago III.

Saugiau laikyti lovoj ( hieagos Lietuvių Draugijos Savi

1 merginos 
vai. užmokes- 

pastovus. Alsi-

Chicago

PARDAVIMUI

I.iosŲ traukimo dienoj įvyko

Jaunieji socialistai 
su verstinu ėmimu 
kariuomenėn.

BE 1K ALINGAS pirmos rankos ke
pėjas, mokantis baltą ir juodą duo-

REIKALAUJAME 
“waiter”. Trumpos 
lis gera. Darbas 
šaukite tuo jaus: 
3305 S. Halsted St.,

šie vaikai: Louis Beyon, 13 me
tų; Peter ir Russo Vestudo, 9 ir

Jie* įsilmižū į merginos kam- 
bnrį ir paėmė $10. Kada pini
gai liko praleisti saldainiams, 
jie dar pasiėmė $10.

visus likusius

Kad kam ko

greičiausia ir lengviau
siu bud u Įsigysite nau
dodamies Naujie
ji ų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika-

kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasisket- 
bimą ir tas jūsų pasi- 
ske]biinas atneš jums 
geriausių pasekmių.

1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

SKAITYK IR PLATINK 
\ “NAUJIĘNAS.”

131 “Naujienos”, 1840 So. Hal- 
sted si.

REIKALAUJAME patyrusios par
davėjos (merginos) į ........
sankrovą. Gera mokė:

Jos Pyti ik,
47th sir.,

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 trumpą laiką, kreipkitės j 
“Naujienų” ofisą pažymėdami No. 
130.

t

.iri. M" . *

TURIU paaukaut $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sines 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 ave. 

Chicago, Ill.

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Upright Piano, 
Cabinet, Photograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

Mrs. Robins,
2910 North Ave., Linas augštas prieš 
Humboldt Park, Chicago

2806 Emerald ave., saugi vieta jų- 
sų pinigam. Muro 2 fialų ant didelio 
Joto. Naujai plumbuota. Geros į- 
plaukos. Kaina vos 2000. $250 gry
nais pinigais, likusius kaip renda. 
FEENEY, 603 W. 31st St., Chicago.

EXTRA IŠMAINAU.
Išmainau gerą namą ant loto ar 

bile biznio. Pasiskubinkite. Atsi
šaukite 4>o 6 valandai vakare į

J. GRIG, 
4515 S. Union Ave. Chicago

SKAITYKIT MOTORCYKLISTAI
—o—

Nes nuo 20-tos dienos liepos mė
nesio atidarau inotorcyklių, baicy- 
klių taisymo šapą. Jeigu norite, kad 
jūsų mašinos lengviau butų prade
damos važiuoti ir daugiau turėtų 
spėkos ir kad labiau butų panašios 
j šią madą, ir kas norite pirkti ar 
parduoti, visi kreipkitės šiuo adre
su :
2917 Lowe ave Chicago, Ill.

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

RUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for 

mų, siūti naminius daiktus arba a p- 
rėdaius. Diplomas kiekvienam, kuri 
išsimokins. Valandos dieną urbi 
vakarais del jųsu parankamo. Ui 
$10 išmokiname jus siut visokiai 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA

Cicero, III. J. Matulis, u 
1437 S. 49th Ct., Cicero, I1L 

SL Charles, III.: W. Grabauskas, 
19 W. 2nd St. 

Melrose Park, HL: Chas Kochones, 
2005 W. Lake St. 

Springfield, HL: K. Lagunas, 
1716 Matheny Ave. 

DeKalb, HL: Mike Taruti, 
1148 Market St. 

Dlvernoon, ILL: W. A. Žilinskas,
Box 210. 

Rockdale, HL: via Joliet, D. Lukša, 
140 Moen Ave. 

Westville, HL: St. Mazremas, 
Barber Shop, State Si 

Waukegan, Ill. J. Miloszeviče, 
801 -- 8th St 

So. Chicago, HL: Max Feldman, 
8904 S. Houston Ave 

Rockford, Ill.: St. Petrauskas ir 
Račkeviče, 1012 S. Main

W. Ill.: W. Pilypas,
720 W. 120 

Harvey, HL: Z. Putramentas,
15725 Finch Ave 

Chicagc Heights, Hl.: M. Remeika, 
1413 Portland Ave.
Ill.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland 
K. ValanČiunas, 

506 E. 7 
W. Petraitis, 

210 W. Wash 
Livingston, III.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, DL: žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius, 
15 Millbury

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

Montello, Mass.: A, Puodžiūnas, 
135 Ames 

Lowell. Mass.:. J. Boumil, 
s 50 Charles St

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas, 
‘ St

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

Paterson, N. J.: A. Atkind, 
273 River

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

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

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

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

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

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

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

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

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis,
451 Hudson AVe 

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,
235 E. Main SI

Baltimore
Baltimore,
Baltimore,

Md.: J. Aleknevicz, 
W. Lombard 
Filipovicz, 
437 S. Paca 

J. Lažauskas, 
637 Lombard

650
Md.: J
Md.: F.

IOWA VALSTIJOJ:

St
Si
St

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin,
1209 S. 3rd St

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville Bd

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvio Į 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- Į 
lės, stenografijos, typewriting, pirk- Į 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, »- | 
beluos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

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

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Agentai, užžiurintįs platinimą “N- 

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

CHICAGO, ILL

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley, 
y 633 W. 18th St.

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

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

r 3346 S. Hdsted st. 
Englewood Skyrius: B. Masiunas,

{ 8127 S. Normai Ave. 
Brighton Park:

Mr. Smith, 13813 S. Kedzie Ave., 
J. Minkevima, 3848 S. Albany Ave. 
žurauskas, lit053 S. Maplewood av.

ii jtiįįiį

■»OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co,

NEBRASKA VALSTIJOJ:

So. Omaha, Nebr.: W. Waskel,
3223 O

So. Omaha, Nebr.: A. Zalnis, 
5418 So. 32

OHIO VALSTIJOJ:

St

St

Cleveland, Ohio.: F. Januška,
1411 E. 59 S.

Cleveland, O.: A. Valenton,
2120 Št. Clair Ave

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis,
P O” Box 44? 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News Co 

Liberty Ave and Grant IM 
Kulpmont, Pa.: Jos. Buraujikas, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski,

./ , 2809 Penn Av»
Pittsburgh,' Pa.: J. Katkus,

2204 Forbes 
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,

2228 Tustin 
Duquesne, Pa.: K. Lideka,

306 Hamilton av» 
Scranton, Pa.: J. Teleysh,

1726-28 Jackson Bl>

Hi

MICHIGAN VALSTIJOJ:

WISCONSIN VALSTIJOJ:
Kenosha Wis.: K. Paukštis,

809 Park J) 
Racine, Wis.: Tony Vegcla,

237 Lafayette av* 
Racine, Wis.: John Marais.

1005 Gideon C

Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 
62 Lewis S

Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis, 
775 Bank k

New Haven. Conn.: J. Vaitkevivint
286 Wallace B

“Michigano 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- 

dokit gražiu ir naudingu laikraščiu, 
kuris rašo daugiausia apie ūkini n ky
št ę, kas lietuviams yra malonu skai
tyt, nes visi esame ūkininkų vaikai.

Adresuoki! su marke
M. WALENCIUS,

P. O. Box 9G, Hart, Mich.

TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
išlepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarysi veidą tyru ir skais
čiai baltu. Toji mostis išima pici
nius raudonus, juodus arba šlakus 
ir prašalina visokius spuogus nuo 
veido. Kaina dėžutės 50c. ir $1. Pi
nigus gliat siųst ir stampomis.

.1. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.

Vyrišky DrapanijBargenai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

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

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St.. Chicago, 111

Grand Rapids, Mięh.: J. Žilinskai, 
452 W. Leonard IK

Saginaw, Mich.: S; JoŠkeviče, 
2707 Washington

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

Tel. Humboldt 97.

ĄRITMET1KĄ

Pagelba šios knygeles
galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia-

vima. Kaina tik 25c
Galima gaut “Naujie
nų” Administracijoje, 
1840 So. Halsted St.

O ERB. Naujienų skai- 
” tytojoa ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

i

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kuomet 
pranyksta regėji
mas.
Mes vartojam pa
gerintą Ophthal
mometer. Ypati
nga doma atkrei
piama į vaikus.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedaliomis nuo 10 iki 11 
dieną.
4649 S. Ashland Ave.

kampas 47 St.

TELEPHONE YARDS 2^21

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2359 S. Leavitt St, <
Valandos 4—6 Ir 7—9 

Tel. Canal 3877.

Telephone Drover MM

D i* ■ jAk ■ jAk ■
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRUBGAg 

8pecU.lUitas Moterišku, VyrUKk*.
k visu chronišku li«>

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pirt^ 7—41 
kare. Nedčliomia 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 8TL 

CHICAGO. ILL.

DR. A. L EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškų, vyriSJcy, Ir vaikĮ 
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 3< Star. 
Telephone Drover 4974.

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

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicage< 

VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

į

‘elephone Humboldt 127t.

M. S A H U D M. D. 
genas Rusas Gydytojas ir ChirwraMS.

Specialistas Moteriškų, Vyriikų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų LiffV

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto: 
Kampas North Ave., Kambary* BM 

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

Dr. Ramser
akiu specialistas

Prirenka visiems tinkamus akinius. ■gBMMMk- 
■kuoja ir patarimas duoda dykai.
78D-88 Milwaukee Ave., arti Chicago
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto 
rui. Nedėliomit! nuo 9 išryto iki 1 

Tel. Haymarket 24M,

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kns turi skaudamas arba silpnas akia, ■■ 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas «tw»

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

9 rvto iki 1 po put

iii

t .■ if

/

XU)-

Dr. Povilas Žilviti*
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
8203 S Halsted SU Chicago 

Tel. Drover 7179.




