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Konfiskuos anglių kasyklas 
lllinois’e?

Reikalauja nubaust Little’o 
užmušėjus.

KONFISKUOS ANGLIŲ ,)EL įvažiavimo Rusijon. 
KASYKLAS ILLINOISE?

CHICAGO, rugp. 8. — “levv"r 
linois valstijos gynimo tary
bos teisių komisija vakar va
kare įteikė tarybos susirin
kimui pasiūlymą konfiskuo
ti Illinois valstijos anglių ka
syklas, kad tuo budu pada
rius anglių kainas prieina
momis plačiai pirkėjų mi
niai. Teisių komisija sura
dusi, kad toks konfiskavi
mas nėra priešingas valsti
jos konstitucijai. Jis dargi 
leidžiąs Illinois valstijos gal
vai, gub. Lowdenui, konfis
kuoti jas be jokio teismo įsi
maišymo.

Tas patvarkymas, supra
ntama, turėtij tverti tik lai
ke dabartinės karės.

siulymą gynimo taryba priė
mė ir tuoj pasiuntė jį gube
rnatoriui Lowdenui.

Prie tokio nutarimo tary
ba priėjo po to, kai anglių 
kasyklų savininkai griežtai 
atsisakė numažinti anglių 
kainas.

Gynimo taryba, be to, rei
kalauja sušaukti bendrą ke
lių kitų valstijų gynimo ta
rybų konferenciją, kur bu
tu išdirbta ir priimta tam
tikri patvarkymai, duodan
tis toms valstijoms galios 
nustatyti anglių kainas ir jų 

konfe-padalinimą. Tokia 
rencija turėtų įvykti 
šio mėnesio.

Kasyklų baronai,

kad jų nuosavybės liktų 
nepaliestomis. Jie tvirtina, 
kad toks Gvnimo tarybos v V

užsispyrimas ant jų nuosa-

rezultatų kainų numažinimo 
klausime ir tt.

LITTLE’O UŽMUŠĖJUS.

J. ..♦!M tyii-iJriMw;.!, ' .iw>"
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P-lė Rankin sako, kad daly
kų stovis darosi nepaken
čiamu.

WASHINGTON, rugp. 8. 
— Montanos valstijos atsto
vė žemesniąjame kongreso 
bute, plė Rankin, pareikala
vo, kad federalė valdžia įsi
maišytų į Buttes streiko re
ikalus. Ji be to reikalavo, 
kad valdžia pasirūpintų su
rasti ir tinkamai nubausti I. 
W.W. pildomojo komiteto 
nario ir Buttes streikininkų 
vado, Frank Little’o, užmu
šėjus.

Rankin tvirtina, kad sui
rutes rengia patįs kasyklų 
savininkai pagelba apmoka
mų padaužų šaikos. Tie pa
tįs savininkai, sako, sužiniai 
rengią pogromus prieš I.W. 
W. narius, kad paskui turė
jus progos deportuoti juos. 
Federalė valdžia turinti pa
daryti tam galą.

Chicago, Ill., Sei da, Rugpj. (August) 8, 1917.

NESURANDA LITTLE’O 
UŽMUŠĖJŲ.

ATSISAKO DUOT PAS
KOLĄ VOKIETIJAI.

LIEPIA AREŠTUOT 
TROCKĮ.

Price 2c. No. 188.

SULAUŽĖ KRONPRINCO 
LINIJAS.

TALKININKAI TURI PAS
KELBT KARĖS TIKSLUS.

Jie dingo nei akmuo 
vandenyj.

Šveicarija neskolinanti Vo
kietijai pinigų.

Kaltinamas delei įvykusiu 
s u i r u či u Pet r <)grad e.

Dideli mūšiai Champagne 
fronte.

Reikalauja soc. kongresmanas 
Meyer London. $
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Naujas Rusijos Laikinosios Val- 
(cxch) is apie grįži-

30/ V 30111 st migrantų.

vo vakar iš Laikinosios 
žios šitokią telegramą:

vaikymo, veikimas pasportų 
politiniams musų (‘migrantams 
grįžimui Rusijon palengvinto-

BUTTE, Mont, rugp. 8.- 
Telegrafas praneša, kad va
kar užsibaigė koronerių tei
smo tyrinėjimai kas del 
Frank Little’o nulynčiavi- 
mo. Iki šiol nesą gauta jo- 

>kių informacijų apie mas
kuotų padaužų gaują, kuri 
pereitą seredą nulynčiavo 
Little’ą. Jie dingę nei ak
muo vandenyj. Kur čia juos 
besurasi, kad jie dabar nu
siėmė maskas ir, gal but, 
juokiasi iš pačių tyrinėtojų.

syki ių, išlcstų spalių 25, 1916. 
Re to, įvažiuoti Rusijon bus lei
sta tik tiems, apie kuriuos rusui 
valdžios atstovai užsieuvj, kur

išduoti pasportus įvažiavimui į 
Rusiją, galima naudolies tik y- 
patingai svarbiais atsitikimais.

UžPUOLĖ ISPANIJOS 
ŽVEJUS.

Vokiečių submarina ataka
vo Ispanijos laivą jos teri- 
torialiuose vandenyse.

si žinių, kad vokiečių subma
rina vakar atakavusi Ispa
nijos žvejų valtį trijų mylių 
atstume nuo Bilbao pakraš
čių. Vadinasi, užpuolė Is
panijos laivą jos teritoria- 
1 Juose vandenvse. v

rės kilti naujų nesusiprati
mų tarpe Ispanijos ir Vokie-

ATMAINOS RUSIJOS 
MINISTERIŲ KABINETE

PETROGRADAS, rugp. 8 
— Oficialiai pranešama, kad 
ministerių kabinete įvyko se
kamos permainos.

laivyno minister i u.
M. Bernatosky — finansų

mokr. N. Nekrasovo.
M. Jefremov — justicijos 

ministerių, vietoj M. Astro- 
vo.

Prof. Kokoškin — valsty
bės kontrolierium, vietoj F. 
Golovino.

M. Jurnev — viešųjų dar
bų ministerių.

M. Jerandin — justicijos 
ministerių, vietoj M. Je'fra- 
movo.

CHICAGO, rugp. 8. — A- 
štuoniasdešimts penktas 
nuošimtis visų užsiregistra
vusių t.v. kareivinio am
žiaus vyrų Evanstone, sako, 
reikalauja paliuosavimo nuo 
.tarnavimo kariuomenėje.

ROOTAS CHICAGO.!.

žinių agentūros meluoja 
pie sumišimus Rusijoje 
tvirtina Rootas.

WASHINGTON, rugp. 8. 
— Valstybės departamentas 
aplaikė speciali pranešimą, 
kad Šveicarijos valdžia at
sisakiusi skolinti Vokietijai 
pinigų karės reikalų vedi
mui. Vokietija ketinusi 
atsiteist Šveicarijai angT- ► 
mis, kurių pastarąja! labai 
stoka. j

Laikraščiuose ėjo įvairus 
gandai, buk Šveicarija siun
čianti savo auksą Vokieti
jon. Valstybės departamen
tas nepriduoda tam didelės 
.svarbos. Šveicarijoje nesą 
tiek aukso, kad patenkinus 
Vokietijos fėikalavimus.

WASHINGTON, rugp. 7. — 
i gauta telegrama, kad Rusi-

liepimą suarcštuot Leoną Troc-

lei tų atsitikimų, kurie įvyko 
pereito mėnesio pabaigoje Pet
rograde. Trockis h* Lunačar- 
skis yra žymus “bolševikų” va
dai. Pirmasis prieš-pat Rusijos

Grįžtant Rusijon,

BOLOS BOMBARDAVI
MO PASEKMES.

aliai pranešama,
Ofici

‘ sulaužę pirmąją kronprinco

f route.

stoliųrųįgfJJT . ~'s pra
nešimas. Tarpe lluterbise ir 
Craonne, palei Aisne upę, eina

WASHINGTON, rugp., 8. — 
Pereitą subatą soc. kongresma
nas, d. Meyer Londonas, pasiū
lė atstovų butui bendrą rezoliu
ciją, reikalaujančią, kad talki
ninkų valstybes neatidėliojant 
paskelbtų savo karės tikslus.! 
Pasckmingesniam to klausimo 
išrišimui rezoliucija reikalauja', 
kad kariaujančių prieš Vokieti
ją valstybių parlamentai išrin
ktų tam tikrą skaičių savo jga-

a-

CHICAGO, rugp. 8. — 
Chicagoje vakar buvo sus
tojusi prez. Wilsono komisi
ja su Elihu Root pryšakyje, 
kuri ką-tik sugrįžo iš Rusi-j 
jos. Komisija prabuvo Chi-' 
cagoj apie porą valandų lai
ko.

Pasikalbėjime su Chicagos 
Daily News korespon
dentu tarp kita Rootas už- 
reiškė, kad įvairių žinių a- 
genturų pranešimai apie da
lykų stovį Rusuose — suiru
tes, plėšimus ir tt. — daž
niausia yra tik prasimany- 
.mai. Sako:

“Rusijoje nėra daugiau 
sumišimų, negu čia pat, 
Suvienytose Valstijose. 
Jeigu surinkti visus tele
grafo pranešimus apie 
riaušes, streikus ir kitus 
tos rūšies sumišimus Su
vienytose Valstijose ir pa
siųsti tai Rusijon, tenykš
čiai gyventojai su pasibai
sėjimu manytų apie daly-

Rootas, beje, labai giria 
Rusijos moteris, stojančias 

” Ji
sai išreiškia viltį, kad jų pa-

“mirties legijonus.

da nors šiai šaliai prisieitų 
atsidurti tokiose pat apysto- 
vose.

GALĖSIĄ DALYVAUT 
RINKIMUOSE.

iv. Valstijų kariuomenei 
Francijoj bus suteikta ly-

WASHINGTON, rugp. 8. 
— Gen. Crowder praneša, 
kad Suv. Valstijų kariuome
nė, kuri jau randasi ar dar 
bus išsiųsta Francijos fron- 
tan, galės dalyvauti šio ru
dens rinkimuose lygiai kaip 
ir visi šios šalies piliečiai.

JL J X 1 X x u x v , 
rugp. 8. — Vakar čia staigu 
susirgo buvęs Suv. Valstijų 
prezidentas Taftas. Jisai 
dabar važinėja po Suv. Va
lstijas ir laiko republikoni- 
škas prakalbas. Šiandie tu
rėjo būti Lincoln’e, Nebr.

“Dievas žino” kas dabar 
kalbės lincolniečiams.

•>

NAUJA TALKININKŲ 
KONFERENCIJA 

LONDONE.

Ištisas penkias valandas Ita
lai bombardavo austrų 
prieplaukų Polų.

Du rusų kariuomenės regimen- 
tu iš liuoso noro apleido po
zicijas.

ron konferencijon Washingto
ne, kur po bendro ir nuodug
naus pasitarimo butų galima pa
dėti pamato atsiekiami patva
rios taikos Europoje.

Dig. Londonas tikrina, kad 
sušaukimas tokios konferenCi-

j
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LONDONAS, rugp. 8. — 
Telegrama iš Londono sako, 
jogei ten dabar atsibuna an
tra talkininkų diplomatų ko
nferencija, panaši Paryžiaus 
konferencijai. Konferen
cijoje dalyvaują ir Franci
jos premjeras Ribot, Italiją 
joje atstovaująs Sonnino, 
Serbiją — Positch. Anglijos, 
Rumanijos ir Rusijos įgalio
tinių neminima. Šioje kon
ferencijoje, beje, neturį savo 
atstovo u tih Suvienytosios 
Valstijos.

VOKIETIJA RENGIASI 
PASIŪLYT TAIKĄ.

Washingtone nieko gero ne
laukiama iš to.

ROMA, rugp. 8. — Tik-ką 
atsiųsta smulkmeniškas ap
rašymas apie Austro-Veng
rijos prieplaukos Pola bom
bardavimą italų orlaivinin- 
kais pereitos pėtnyčios nak
tį. Pranešime sakoma, kad 
bombardavimas tęsėsi išti
sas penkias valandas ir kad 
jo pasekmės yra baisios. 
Vienas paskui kitą italų or- 
laivininkai užpuldinėjo mie
stą. Sunaikinta didelis a- 
municijos sandėlis ir orlai
vių stotis. Padegta taipjau 
ir didelis naftos rezervua
ras. Liepsnų stulpai, sako, 
bemaž orlaivius siekę.

Ir nežiūrint austru artile
rijos veikimo visi italų or- 
laivininkai sugrįžę sveiki.

Užpuolime dalyvavęs ir 
žinomasai italų rašytojas- 
poetas D’Annunzio.

WASHINGTON, rugp. 8. 
—• Oficialiuose rateliuose 
kalbama, kad šį rudeni Vo
kietija pasiūlysianti talkini
nkams taiką. Spėjama te- 
čiaus, kad naujasai jos pa
siūlymas nieku nesiskirs 
nuo pirmesniojo pasiūlymo. 
Vokietijos valdžia ir vėl ba-

CARAS LAIKE 80,000 
ŠNIPŲ.

Didele armija provokatorių 
sergėjo caro sostą.

PETROGRADAS, rugp. 8 
— Tik-ką tapo išspausdinta 

ūdysianti prisistatyti savo ilgas caro bernų provokato- 
žmonių akyse kaipo perga- rių-šnipų sąrašas. Jisai už- 

Tokio gi pasiu-’irna trisdešimts ilgų lakštų.lėtoja ir tt. m 
lymo talkininkai nepriims. Apie penkiasdešimts tokių

Svarbiausias vokiečių ti- lakštų dar busią paduota 
kslas betgi esąs sutrukdyti spaudom Viso juose telpa
Suv. Valstijų p risirengimą. 
Tūli yra tos nuomonės, kad 
karė pasibaigs tik sekamais 
metais.

PRAŠALINO ANTRĄJĮ 
ADMIRALTIJOS LORDĄ.

Antruoju anglų admiraltijos 
lordu paskirta Reselyn 
Wemyss.

LONDONAS, rugp. 8. — 
Oficialiai pranešama, kad 
vakar tapo pašalintas antra
sai anglų admiraltijos lor
das, admirolas Cecil Burney. 
Jo vieton paskirta adm. Re
selyn Wemyss.

laštuoniosdešimts tūkstančiu 
4^ 

vardų. Ta didžioji šnipų 
armija daugiausia veikusi 
įvairiose darbininkų organi
zacijose, kur sekiojusi kiek
vieną susipratusiųjų darbi
ninkų žingsnį ir išdavinėju- 

įsi apie tai juo pilniausi rapo
rtą Kruvinojo Mikalojaus 
valdžiai. Daugelio tų niek
šų apmokėjimas buvęs sta- 
čiog nepavydėtinas — 20 ru
blių mėnesyj.

1 Nemaža tų niekšų jau į- 
mesta kalėjimuosna, kiti la

sislapstė.

OI iri-
t ralių valstybių žmones. Tuo 
labiau, kad ten nieks jau nebe
sitiki sumušti talkininkus. <1

Foseani suėmė 1.300

pranešimai tuo

menini iš liuoso noro 
apkasus, tuęŲbudu pi 
kitas rusu kariuomeu 

A.

UŽTIKRINA SAUGUMĄ LL 
GONBUČIO LAIVAMS.

Vokietija nebeskandins Anglijos 
ligonbučio laivų.

MADRID, Ispanija, rugp. 8

subma ri nu<

ligonbučio laivu.

savo olicierius ir

cijos fronto.

PASKANDINO 19 LAIVŲ.

Grasina dar daugiau paskandini

viso 00,000 tonu Įtalpos.

komanduo-

.IVs-. ne-

MEDžIOJA ‘SLACKERIUS.

St. Louis policija vaikšto po 
st ubas ir gaudo neužsire-

ORAS

Chicagoj ir apielinkese.—
Giedra; maža atmaina tem
peratūroje. X

Vakar augščiausia tem- 
peraturatura buvo 78 laips
niai; žemiausia 70 1.

BARCELONA, rugp. 8.- 
Telegrafas praneša, kad da
lykų stovis Ispanijoje daro
si begalo opus. Geležinkelių 
darbininkai skubiai organi
zuojasi. Greitu laiku galima 
Ispanijoje laukti generalio 
(geležinkelių darbininkų 
streiko.

reivinio amžiaus vyrų, kur nc- 
užsiregistravo birželio 5 d. š. m.

cijos korčiukių, policija 
si į nuovadus.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS NAUJO
JOJ ZELANDIJOJ.

Pridarvta dideliu nuostoliu.

kad šiaurinėje
sau josios -

4
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SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”

NEW YORK, rugp. 8. -- Pra
nešama, kad Siamo valdžia už
dėjusi aštrią cenzūrą ant kab- 
legramų. Belo, siunčiamosios 
žinios turį but parašytos išim
tinai tik anglų ar franeuzų kal-

Y
. ............ ....... . .  —— (

THOMAS PASILIEKA MINIS
TERIJOJ.

To reikalauja soc. atstovai 
parlamente.

rijos socialistu atstovai
Fran-

j

palikti ministerijoj amunicijos 
minister] Albert Thomas’ą.

Sumanymas atšaukti Thoma- 
s'ą iš ministerijos kilo tuoj po 
to. kaip valdžia paketino neduo-

VYKUSI PORELĖ.

Samuel (io m pers ir Billy Sun
day vyksta Anglijon.

v e n i n g Man <i a r u pra
neša, kad neužilgio ten atvyk
siąs Amerikos Darbo Federaci-

persas ir paskilbusis pamoksli
ninkas, kovotojas su velniu, Bil
ly Sunday. Vyksta jiedu ten

NEDUODA P ASPORT. . I 
STOCKHOLM^.

Washingtono ponai atsisako 
duot pasportus šios šalies so
cialist; delegatams.

Vakar nacionalis socialistų 
partijos ofisas gavo telegramą 
iš drg. Hillquito, iš New Yorko, 
kad valdžia vėl atsisakė duot

į tarptautinę Stockholnio kon
ferenciją.

šitą konferenciją šaukia Ru- y 
sijos Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryba rugsėjo mėne-

Drg. Hillquit tuoj pranešė a* 
pie tokį Washingtono ponų 
sielgimą Rusijos socialistams.^

ir
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Užsisakomoji kaina:
Chicago j e, nešiotojams kasdien pri
statant į namus, moka:

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

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
Amfijams išanksto užsimokėjus: Me
tams $6.00; pusei metų $3.50.
Kitur, ne Chicagoj, metams $5.00; pu
sei metų $3.00; trims mėnesiams 
SI.75. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
sar kitur užsieniuose $8.00 metams.

“Revoliucijos” Rusi= 
jos lietuvių Seime.

Rusijos lietuvių Seime, 
kurio pradžia aprašyta šio 
numerio Apžvalgoje, pasi
baigė tikra “revoliucija.” 
Tik-ką atėjusieji laikraščiai 
iš Petrogrado praneša, kad 
Seimas skilo pusiau, ir kad 
kiekviena Seimo dalis išne-

kad jie nepritaria grynai so
cialistinio prezidiumo idėjai, 
kadangi dalis Seimo yra at- 
žagareiviška. Jie pasiūlė 
sudaryti prezidiumą iš 4 pa
rtijų atstovų (kaip jų buvo 
siūlyta diena prieš tai). Ši
tas pasiūlymas pagalios tapo 
priimtas.

Po to apie keturios Seimo 
dienos buvo pašvęstos Lietu
vos politinės ateities svars
tymui. Birželio 3 (16) d. vi
sos partijos pasiūlė tuo klau
simu savo rezoliucijas. Sei
mas paskyrė komisiją suda
ryt iš visų rezoliucijų vieną, 
kuri patenkintų visas parti
jas. Komisija ilgai tarėsi, 
bet nesusitarė.

Seime apsireiškė dvi prie
šingos nuomonės. Viena ta, 
kad Seimas privaląs savo re
zoliucijoje išsireikšti už 
Lietuvos neivwulD4b.^mybę; 
antra ta, Kau »en«x^'priva-

Apžvalga.
RUSIJOS LIETUVIŲ 
SEIMAS.

Gegužio mėnesio gale (pagal 
senąjį kalendorių) Petrapilyje į- 
vyko visuotinas gyvenančiųjų 
Rusijoje lietuvių seimas. Ka-

žinių apie tą seimą mes dar iki 
šiol neturime. Kol-kas apie jį 
daugiausia patyrėme iš vieno

viršų kairieji. |<llb ^a\įisai pa
teko į klerikalų! ^^n^hįnkij 
rankas. Savo nfel^zb] pakc^ 
va “ 
ševikai 
viams.
taip padaro.

viršų kairieji.

ne-
revoliucine”, takAica “bol- 

patamavo atžagarei- 
Ant nelaimės, jie dažnai

PERSERGSTI NUO 
ŠNIPŲ.

Skaitytoju BalsaiM
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

astronomiją 
socializmo 
pliauškimo, 
mo žodžiais 
didvyriai. 1 
didesniais

tiniame klausime — apie 
Lietuvos politikos ateitį.

Platesnį Seimo aprašymą 
palikdami rytojaus nume
riui, čia pažymėsime tiktai 
svarbesniuosius faktus, ku
rie privedė prie skylimo.

Antroje Seimo dienoje

po atskirai tautinei, kultūri
nei, ekonominei ir politinei 
vienatai', teisės spręsti apie 
savo likimą. Antrosios nuo
monės šalininkai, vadinasi, 
nesipriešino Lietuvos nepri
klausomybės idėjai, bet jie 
skaitė, kad paskelbimas Lie
tuvos nepriklausomybės rei
kalavimo, nepasitarus su 
Rusijos demokratija, suma-

“Santaros” numerio.
Tenai aprašyta antra ir trečia 

seimo dienos. Iš to aprašymo 
matyt, kad seime ėjo labai aštri 
partijij kova. Griežtas pozicijas 
užėmė kairiosios (socialistinės) 
ir dešiniosios (klerikalinės) par
tijos; vidurinė partija, Demo
kratinės Tautos Laisvės Santara, 
svyravo tarp kairiosios ir deši
niosios pūsės, dažniausia Įnik
dama prie dešiniųjų. Atstovų 
atvyko seimai! apie 300.

Pirmos trįs dienos buvo pa- 
susitvarkymui. v' 
delei klausimo

apie prezidiumo rinkimą, Soci- 
al-demokralai ir socialistai liau-

Keistutis Šliupas rašo “Tėvy
nėje”, persergėdamas visuomenę 
nuo šnipų, kuriuos užlaiko sve
timos valdžios, kad jie sekli] 
lietuvių judėjimą. Tarp kitko 
jisai sako:

Anglijos valdžiai rupi Lie
tuvos likimas. Ji yra priešin
ga Lietuvos neprigulmybei. 
Jos nuomone kėlimas Lietu
vos neprigulmybės klausimo 
apsunkina vidujinį Rusijos 
politišką susitvarkymą, ir to
kiu budu atitolina Rusijos ka
rišką reorganizaciją. Jai taip
gi negali patikti mažų tautų 
neprigulmybės idėja. Ji pati

DARBININKŲ NESUSIPRATI
MAS.

Šiandien pakliuvo man į ran
kas taip vadinamos Freight 
Handlers Brotherhood Union 
pikniko apskelbimas. Ant ant

“Good-bye Broadway, Heilo 
France

We’re ten milion strong.
Gud-bye sweethearts, wives

and mothers,

*

seimo

zidiumą butų renkama tik ke
turių partijų atstovai, t. y. kad

tų prašalinti “kramolos malšin
tojai,” klerikalai. Klerikalai, 
žinoma, priešinosi tam. Pasi-

kalendorių,

džiuma atmetė socialistinių 
partijų pasiūlymą rinkti Sei
mo prezidiumą tik iš keturių 
partijų atstovų, kurios vei
kė Tautos Taryboje, t.y. soc. 
-deni., soc. liaud., demokra
tinės tautos laisvės Santaros

lankumą Lietuvos sieki
mams ir sustiprintų priešin
gų jiems elementų poziciją 
Rusijoje.

Už Lietuvos nepriklauso-4 
mybės reikalavimą stojo ka-

priešino ir izi.lu. Santara. Pa
stačius klausimą ant balsavimo, 
socialistų pasiūlymas tapo at-

12 susilaikiusiu nuo balsavimo u

į prezidiumą 
ovai nuo s.-d.,

mas priėmė Santaros pasiim

minėtų keturių part 
^krikščionių-demokratų

demok ratai, 
bepartyviai, o už reikalavi
mą apsisprendimo teisės sto
jo social-dem., social, liaudi
ninkai ir Santara. Dešiniu- 
jų rezoliucija tapo priimta 
astuonių balsų didžiuma.

Po to balsavimo socialisti
nių partijų ir Santaros at
stovai užreiškė, kad jie ne
begali toliaus būti salėje; ir

susideda iš daug tautų-taute
lių—o kas butų, jeigu jos vi
sos pareikalautų to, ko lietu
viai reikalauja? Ne, nepri
gulmybės klausimas nėra po-

tuviuose agentus, šitie agen
tai seka musų laikraštiją, mu
sų gyvenimą, o jeigu reikalin-

laikraštiją ir organizuotąją 
minią pakreipti taip, kaip jų

valdžiai ne stoka.
Vienas svarbesniųjų agen

tų sėdi rytuose. Jis yra pir
mininku vienos didžiulės lic-

Don’t you worry while we’re 
there,

It’s you we’re fighting for.
So good-b ve Broad why, hello 

France!
We’re going to help you win 

this war.”
Užklausus vieno kito unijos

reiškia čia ta BroadKvay arba 
Wall street,—New Yorko kapi
talo gatvės,—-jie atsako, jog lai 
vieta, kur žmonės turį gerų lai
kų—“good times”. Bet, sakau, 
jog lai nedarbininkams ten ga
lim;! gerų laikų turėti, ten juk 
lizdas musų išnaudotojų, prieš 
kuriuos, mes vedame ko
vą. Mano unijistas susisarma-

sumušti ir lt. Mąsčiau

tai visa j u ‘kritika’ v G

susideda palaido 
keiksmu ir šmeiži- 
—ir jie manosi esą 
'darkaip! Kad dar 
didvyriais pasiro

džius, jie pasiskelbia šaukią so
cialistus i “debatus”. Bet kad 

i.

s o c i a 1 i s t a i—pa p r a s t i d a r 1) min
kai, nei “klesų neėję”—pasirodo 
salėj ir nori “didvyrį” pakaman
tinėti, lai toks didvyris “socia
lizmo kritikuotojas”, kunigų a- 
gentolis, tik savo smarvę salėj 
palieka... O atėjusieji jų spyčių 
pasiklausysi žmonelės juos juo
kais ir pasityčiojimais palydi.

Nebelengva žmonėms protus 
dumti, ir avįs sprūsta laukan iš 
kunigų aviniuko.

Velnias nieko svietui nebepa-

pasiuntė po velniais.

jų nepraustaburniai agentėliai.
—.1. A ceris.

Korespondencijos
SPRINGFIELD, ILL.

kas iki šiol tęsiasi ramiai.
but ra m u tik dėlto, kad šerifo 
paliepimu visi galvekariai 6:30

fuomi išvengiama daužy- 
irų ir šaudymo iš patam-

♦k

SAUGESNIO 
BANKO NĖRAV- 
už Lietuvių Valstijinį Banką-^* 
Universal State Bank—nes yra 
po valstijos valdžios supervi- 
zija ir po nuolatine užžiura 15 
pi rektorių ir penkių gabių ir 
ištikimų Banko Valdininkų. 

KAPITALAS IR PERVIRŠIS 
$225,000,00 
liudija jog bankas yra sutver
tas ant tvirtų finansinių pama
tų. Banko turtas jau siekia 
virš pusės milijono dolerių ir 
kasdien nuolatai žymiai auga. 
Šiame banke gausi savo pini
gus ant kožno pa reikalą vimo. 
Bankas yra atdaras Utarninko, 
Kelvergo ir Subatos vakarais 
iki 8:30 vai. vakare, o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų.

UNIVERSAL 
STATE BANK 
3252 S0. HALSTED SL 
Kampas 33čios Gatves, r* CHICAGO. ILL

Po to Seimo nutarimo so- 
cialistinės partijos atsisakė 
dalyvaut prezidiume, ir jisai 
tapo sudarytas vien iš deši
niųjų (ir Santaros).

Trečią dieną atėjo į Seimą 
lietuvių karininkų delegaci
ja, nešdama raudoną vėlia
vą. Delegacija karštais žo
džiais pasveikino Seimą, t>et 
išreiškė apgailestavimą, kad 
prezidiume nėra tikrųjų de
mokratijos apgynėjų, socia
listų atstovų, ir kad tokiu 
budu nėra kam įduoti bran
gioji raudona vėliava. De
legacija įteikė vėliavą social
demokratų ir socialistų liau
dininkų frakcijoms, išreikš
dama viltį, kad jos išlaikys 
ją nesutepta.

Šita karininkų demonstra
cija nuvertė Seimo prezidiu
mą. Prezidiumas rezigna
vo, motyvuodamas tą savo 
žingsnį tuo, kad žymi dalis 
Seimo nepasitiki juo.

Po to frakcijų lyderiai pa
sakė savo nuomones apie tai, 
kaip turi but sudarytas nau
jas prezidiumas. Beparty
viai' užreiškė, kad jie prezi
diume visai nedalyvausią. 
Santaros vardu Leonas pa
sakė, kad dabartiniu revo
liucijos laiku posėdžius gali 
geriausiai vesti iš vienų soci
alistų susidedąs prezidiu
mas. Krikščionių-demokra
tų kalbėtojas pranešė, kad jo 
frakcija irgi balsuosianti už 
grynai socialistinį prezidiu
mą. Buvo da ir kitų kalbų, 
po kurių padaryta pertrau
ka.

Po pertraukos socialisti
nių partijų atstovai pranešė,

Viename pirmesniųjų Sei
mo posėdžių buvo nutarta, 
kad Seimas gali laikyt teisė
tą posėdį, jeigu į susirinki
mą ateis bent trečdalis dele- 
gatų. Kadangi išėjusieji iš 
Seimo delegatai sudaro be
veik pusę viso delegatų skai
čiaus, tai jie nuėjo į kitą sa
lę ir apsiskelbė, kaipo pilna
teisis seimas ir ėmė tęsti 
svarstymus. “Pažanga” su 
kunigais paliko toje pačioje 
salėje, kur Seimas buvo pra
sidėjęs.

Demokratinė Seimo dalis 
pasikvietė Andrių Bulotą ir 
VI. Požėla dalyvaut spren
džiamais balsais. Nutarta 
rinkti Tautos Tarybą. Sei
mas pripažino, kad Tautos 
Taryba turi susidėt iš daly
vaujančių jame trijų parti
jų atstovų. Jisai patvirtino 
senąją Tautos Tarybą, tik 
nutarė prašalint iš jos “Pa
žangą,” kuri paliko su deši
niąja Seimo dalim.

Po to seimas paskyrė ko
misiją pagamint bendrą re
zoliuciją; kas ir buvo atlik
ta. Rezoliucija tapo priim
ta visų demokratinio Seimo 
narių (113) ketvirtą vai. ry
to, 4 (17) d. briželio. Jos te
kstas bus paskelbtas ryto.

Reikia čia dar paminėt, 
kad Seimas, dar pirm skil
siant, nutarė šaukt Stockho- 
Ime lietuvių suvažiavimą iš 
Didžiosios Lietuvos atsto
vų, Rusijos lietuvių, Mažo
sios (arba Prūsų) Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių atstos 
VU.

Kuomet balsavimo rezultatas 
išėjo šitoks, tai social-demokra- 
tai su socialistais liaudininkais 
atsisakė statyt savo kandidatus į 
prezidiumą ir balsavimo laike iš
ėjo iš sales. Paliko tuo budu tik 
keturios dešiniosios partijos ir 
iš jų atstovų—po du nuo kiek
vienos tapo sudarytas prezidiu
mas.

Socialdemokratų ir socialistų 
liaudininkų partijos užreiškė, 
kad jos nesiima ant savęs jokios 
atsakomybės už seimo darbus ir 
nutarimus.

Seime, pasirodo, dalyvavo tik 
dalis social-demokratų. “Bolše-

per porą metų lankosi vienoj 
lietuvių redakcijoj, o vienok 
ta redakcija niekuomet ne
prasitaria į hiinias apie to 
žmogaus tikslus ir darbus.

Šitam agentui pasisekė pa
siųsti vieną lietuvį veikėją į 
Skandinaviją — kokiais tiks
lais, mes dar nežinome. Tū
las asmuo jojo užmokestyje 
sėdi kanceliarijoje didžiulės 
lietuvių organizacijos. Kitus 
sėbrus jis turi ir Chicagoj vie
noj 4<
Dirba jam ir vyrai ir

kai, tarnausiu! svetimiems die
vams, ar ilgai mes apgaudinė
šiui patįs save ir garbinsime sa
vo išnaudotojus, kapitalo vieš
pačius?

riu tautos žmonės labai žemai 
stovi darbininkiškame klausi
me. Jie daugiausia moka gerai

antčioje seimo dienoje 
rados pasirodo social-demokra-

Ga-tas “bolševikas” Rekašius.

Petrapilio lietuvių rajono (“bol-

paaiškinta, delko “bolševikai” 
boikotuoja seimą. “Santaros” 
reporteris sako, kad Rekašius

du” ir sušukęs:“ Tegyvuoja pro
letarų diktatūra! Sveikiname 
visus boikotavusius Seimą!” Sa-

Mes nežinome, kiek tiesos yra 
Santaros reporterio aprašyme, 
bet mums nesinori tikėt, kad 
“bolševikų” deklaracija butų 
buvus tokia žiopla, kaip jisai a- 
pie ją kalba. “Bolševikai”, tie-

tikos, bet kad jie boikotuotų sti
rną tiktai dėlto, kad jisai esąs 
“buržuaziškas”, tai to net ir iš 
“bolševikų” sunku tikėties.

Bet kaip tenai nebūtų, “bolše
vikų” boikotas yra faktas. Ir 
to fakto pasekmėje buvo ta, kad 
seimą paėmė į savo rankas de
šinieji. Kaip matėme, s.-d. ir 
soc.-l. pasiūlymas apie prezidi
umo rinkimą tapo atmestas tik 
16 balsų didžiuma 
prieš 112). Jeigu ‘
butų dalyvavę seime ir butų at
siuntę į jį bent keletą dešimčių 
atstovų, tai seime butų paėmę 

j—■"

(128-iais

Seimas gavo žinią, kad 
.Lietuvoje taip-pat esanti su- 
.sitvėrus Tautos Taryba, bet 
jos sąstatas nežinomas.

draugijoj.
moters.

sų stambesniuosius veikėjus 
Amerikoj ir Europoj nepasi
gavo. Jis buvo bandęs juos 
visokiais budais įtraukti į pin
kles, bet jie jam neparsidave.

Kas ir kokiu budu šitą da-

paskelbta spaudoj. Mano tik
slas yra tik persergėti žmo
nes, kad vengtų draugiškumą 
ir draugiją žmonių-veikėjų, 
kuruj praeitis marga, kurių 
politika šiandien yra ne aiški, 
kurių gražus žodžiai nesiri
ša su jųjų darbais.
“Tėvynės” redakcija sako, kad 

ji žinanti, apie kokį Anglijos a- 
gentą kalba p. K. Šliupas. Bet 
ji pastebi, kad rašytojas butų 
geriaus padaręs, jeigu butų į-

ninkus; nes kitaip, tai žmonės

n is.
Visai teisinga. Tik reikėtų 

dar pasakyt, kad tie šnipai visai 
nėra toks pavojingas dalykas, 
kaip įsivaizdina p. Šliupas. Juk 
pas lietuvius nėra jokių slapty
bių, kurių atidengimas jiems 
grasintų pavojum. Klebonijų 
“paslaptįs” (arba tajemnicos), o 
taipgi kūdikiški slaptos tautiš
kos “diplomatijos” “skymai” 
negali juk nė interesuoti ką- 
nors, nė kenkti kam-nors.

Redakcijos Atsakymai
Onutei, Moline, III. — Talpi

name pirmiau gautą žinutę, to
dėl Tamstos prisiųstos žinutes 
negalėsime suvartoti. Straps- 
nelis gi tilps.

S. A. Dementis, Milw. - 
delį suvartosime. Ačiū.

siu.t
Dienos 

važiuoja 
giausia

(oro
Sutaisyta 3 is formule*- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zo k o ninku,

važii i ė j a t u r tin ges n i

tpsireiSkia esąs stebėtinai pasekmingu -ĮV 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, per* įį 

skaudėjimo, dusulio, galvos w 
■p( skaudėjimo, nustojimo apetito, 
■ I talčio galvoje, ect., ect., Šutai- || 
ffvĮ somas išdirbėju labai pagarsėjusio U

SOROC

Minyškoms, kurios atlanko be
veik kas mėnesis darbo vietą 
(žinoma, mokesčių dienoj) ,lai 

airiai atvira širdžia ati- 
“afiera” ir kuone rankas 

—Mokinys.

davinėja ant gatvių ir sankrovo
se. Tečiaus daugelis sankrovų 
neįsileido pardavinėti tas kor
teles. Girdi, žmonės galį užpyk
ti ir nebepirkti jų sankrovose. 
Bet tose sankrovose pirkliauja 
daugiausia darbininkai, o jie 
streikui pilnai pritaria. Tad čia 
yra tik pačių sankrovų savinin
kų neapykanta linkui unijos.

PAIN-EXPELLERK)-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje per puse Šimtmečio-. «3$c 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai

< F A n, RICHTER ft CO
Stoat, Im Wi, a

Kazimieras Gugis

musu c.
duoda
laižo.

Veda visokius reikalus, kaip krtmtnaliskuose 
taip ir civilišknose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3121 S. HilsW lt.

Ant trečių lubų
T el. Drover 1310

ĮįmĮT^——**><1 Iar-n ini inr inu ~i n R i"—■

Miesto Ofisas:
127 i. luin St.

111141 Baity Mfe 
Tel. Central 4411

KUR VELNIAS PATS NEGALI, 
TEN VYDRAGĄ SIUNČIA.

Lietuviai sako: Kur velnias 
pats negali, ten vydragą siunčia.

Kalbant apie musų klerikalų 
veikimą, galėtume sakyti: Kur

ban lįs darbininkai, nepasektų 
organizuotųjų darbininkų keliu.

Darbininkų apgyventuose dis- 
triktuosc veik visai tušti gatve- 
kariai važinėja. Žmonės važi
nėja omnibusais. Tik angliaka
siams yra didžiausias vargas. 
Nckurios kasyklos yra gana to-

JOSĖPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Tel. Central 6390-6891. Atdara: Utar- 
ninko, ketverge ir eubatoe vakarai* a«M 

6 iki 8 vai vakare,, po numeriu:
UM MILWAUKEE AVE, Chicana. HL 

Tel. Humboldt 97.

uren
ta siunčia.

gana karšta yra. Tad žmonės 
keikia kaip įmanydami streik
laužius.

savo nosis, kai tas triubas, kiš
davo; visur savo žirklėmis pa
tįs prie avių nuobaros siekdavo, 
bet kad laikai ėmė mainyties ir 
avįs sprūsti iš kunigų globos, 
kunigų bizniui pradėjo grūmoti 
pavojus. Savo Iri ubą nosių nebe

Nemalonios perspektyvos mū
siškiams dangaus, peklos ir čyš- 
čiaus kupčįams—tariant kunigo 
Maliausko žodžiu. Ir savo biz
niui išlaikyti jie dabar samdosi 
sau visokių raudonomis nosimis 
agentų ir siunčia juos svietai! 
žmonių mulkinti, kunigų biznio

Ir veikia veįkia tie jų nusam
dyti agentai. Veikia įsireižę.

šaukia susirinkimus ir spyrius 
rėžia apie dalykus, apie kuriuos 
jie mažiausio supratimo neturi. 
Bet to jiems nei nereikia. Kas 
agentui reikalinga tureli, jie tu
ri daugiau nekaip reikia, bū
tent: begėdiškos drąsos, akyplė-

dabar neapsakomai kįla, patrau
kdamas į savo eiles ir tas lietu
vių darbininkų minias, kurios 
ikišiol aklai klausė savo nutu
kusių kunigų, tai visas tų kuni
gų agentėlių palaidas liežuvis ir 
atkreiptas prieš socializmą ir 
socialistus.

Kad jie betgi apie socializmą 
tiek teišmano, kiek degloji apie

kalanti, kad miestas paimtų į 
savo rankas gatvekarius. Esą 
nutarta net vaikščioti po na
mus ir rinkti parašus tų, kurie 
pritaria paėmimui į miesto ran
kas galvekarių. Jei tas tiesa, 
tai bus surinkta daugybė para
šų, nes žmonės tani pritaria.

dar nežinia. Tai parodys tik at
eitis. A. Čekanauskas.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

rengtas Liet. Dram. Ratelio. 
Oras buvo gražus, todėl ir jau
nimo prisirinko gana daug. 
Tvarka piknike irgi buvo puiki.

luos pačius tikietus galima bu
vo nusipirkti valgių ar gėrimų.

Kaip ir visuose kituose pikni
kuose, taip ir čia buvo šokiai 
daužymas kaladės ir tt.

>
Buvo

nėšio man neteko matyti, nes 
nežinia, kodėl jaunimas nepa
mėgo to žaidimo.
žaismių irgi nebuvo;
perdėm jautėsi 
dvasia.

Lietuvišku € 

piknike 
svetimtaučiu <L

gerai.Darbai eina 
nesunku gauti, 
bai negeriausi.

Ig . K. M atch u lis.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

V o dėvi liaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras. 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-rn GATVŽ

NUO $30.00 IKI $50.00 I SA- 
vaitę gali uždirbti, dirbdamas 
musų perstatinėtoju. Puikus 

gali prasidėtiužsiėmimas

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgu 
Ofisas 2359 S. Leavitt

Valandos 4—6 Ir 7—9 
Tel. Canal 3877.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvi* Gydytoja*, ChirarfMi 
3203 S Halsted St, CMea®^ 

Tel. Drover 7179.

TELEPHONE YARDS

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted SL, ChicMO

DENTISTAL
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantų. Mes vartojame geriamią 
auksą ir padarysime jums darbą ui
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Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.

Magioje ir tikroje Bznkoje. .28 metun teisingai vedamoje Banko ja. 
Fo priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banku (Clearing House) depozitą 

ir taupymo padėjimu.

Džiumis” Hamiltonas.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE., kampa* 19 gatvės.

Of. KASPAR WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 
prezidentas pirklys prez. Pilsen Lumber Ce,

OTTO KASPAR H. E. OTTE J. PESHEL
▼ice-prezidentas vice-prez. Nat. City Bank. sekr. Turk Mnfg, Co.

WILLIAM GETTING GEO. C. WILCE OTTO KUBIN 
prez. Getting Bros. Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co. prez. Atlas

CHARLES KRUPKA JOZEF SIKYTA [Brewing Cg
vice-prezidentas kasierius.

padėjimas PERVIRŠIJA $6,000,000.PERVIRŠIS ’ y
KAPITALAS KALB? <MA LIETUVIŠKAI

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujienų” metiniu sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicago]), ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Yards 1546.

Daktarai Vyrams
Gydome Chroniškas,
Nervų ir Paslaptin

gas Vyrų Ligas

Pasitarkit su Mumis

’ APžIUReJIMAS
DYKAI

D R. J. G. Gill DR. L. T. Burgess
Gydom Piktai Vyrus

PAGELBA IR UŽGANĖDINIMAS ANT VISO GYVENIMO. KURIUOS MES 
SUTEIKIAME TIEMS, KUR LIKO IŠGYDYTI ŽEMIAUS MINIMOSE LIGOSE SU 
PAGELBA MUSU METODU. PRIVALO BŪTI ŽVAIGŽDE, NURODANČIA VISIEM 
VYRAM, J1EŠKANTIEM GYDYMOSI.

Musų Nebūtas Osmotiškas Gydymas Gydo
Osmotiška spėka seniausių ir apart to mažiausiai suprantamų metodų gydymui 

ligų. Ji sulaikė mokytus per amžius. Ji yra tokia paslaptis kaip gyvybė ir mirtis.
Musų stebėtinantis gydymas veikia kaipo rnagikas atsitikime nervų ligos, krau

jo, konstrukcijos, Varicoces, Hydrocele, Žaizdų, Vočių, sutinimų kūno dalių, Visų 
šlapinimosi ir Prostatiškų ligų, Pūslės, Inkstų, Kepenų ir Pilvo, Hemoroidų, Reu
matizmo, ir Kataro.

Užnuodiji mas Kraujo ir 
Skuros Ligos Išgydoma 
Vartojame naujausią srydymą paptelbi 

{čirškimo importuotų vokiškų vaistų: 
Prof. Ehrlich'o “911” Neo-Salvarsan, pa
gerintas’ “696’> arba Salvarsan del spe
cialių Kraujo ligų ir skuros vyrų ir mo
terų. Tai yra geriausias ir stebuklin
giausias gydymas panašiose ligose. Jie 
išgydė tuose atsitikimuose kuomet kiti 
vaistai negelbėjo.

Jeigu turite skuros išbėrimus, spuogus, 
votis, plaukai slenka, išbėrimai ant lupų, 
gerklėje arba ant liežuvio, pasinaudokite 
tuo gydymu. Vienas gydymas suteikia 
jums naudą.

Ateikite Patirkit Teisybę 
Apie Savo Stovį

Del pasekmingo gydymo kokios nors li
gos turite žinoti būdą ir užsitęsima jos, 
žinoti jos vardą, būdą, ir jos vaikščioji
mą. Mes negydomo vien apsireiškimų; 
vartojame tokias moksliškas gydymo me
todas, kaip bandymą kraujo, mikroskopi 
n į ir chemišką kraujo bandymą, šlapi
me .seilių ir tt. ir tokiu budu persitik
riname tikra priežasčių jųsų negalės. Už 
apžiūrėjimą ir patarimą nieko neimamo 
ir nieku toliau nebusite kaltas.

Greita pageiba Tikras Išgydymas Maža Mokestis. Ateikite pas 
mus tuojaus, , •'•kalaujate gydymosi. Užsitęsimas pavojingas.

Kiekviena liga nemiega.

Nedarykit Bandymų, Negaišinkit Laiko ir Pinigų 
Ateikite šiandien!

Gydymo Valandos: 
9 ryto iki 4 po piet 
Vakarais nuo 6 iki 8 

422 So. State Gatvė, Chicago, Ill. Prieš Siegel Cooper

Nedėldieniais
Šventadieniais

10 ryto iki 2 po

ir
nuo 
piet.

AKINIŲ
Jeigu

. Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu Liti » L4Z.ILVP5I1,IU tuvių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 
TfiMYKIT MANO U2RAŠA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Tel. Canal 5335

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą
nuolatos Tau ašaros krinta iš akiu 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga | krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba,

Daktaras
Specialistas iš Seno Krajaus

WISSIG
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

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

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

OFISO VALANDOS: nuo 19 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną. 
10M BLUE ISLAND AVE., kampu 19-tos gat., viršuj Bankos. Tek Ganai 3263.

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

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

N A U .11 f ! N U S,; ChicHRo, Ill.

trumpam laikuiJKad telegrafa
vus Burnetui. DasRui jis gaiši
no laikų, išpradižių pakeldamas 
prekę iki 200.000 dolerių. Jis 
taipgi klausė, kode! Simpsonas 
pakele prekę.

1

Vyriškai! Dabar aš eisiu, 
o ryto puse po devynių aš pa
tiksiu jus čionai ir eisime kar
tu jo ofisam Aš palauksiu lau
ke, o jus įviliokite “lapę” spųs- 
l uosiui.

Kiek vėliau “Džiumis”, šokda
mas ant vienos kojos tartum pa
kvaišęs įlėkė savo kambarin,
kit r Marijona

—Aš turiu

Ką turi lu

sain gyvenimui.
Aš esu iš “Missouri” — kur 

yra tas skarbas? Parodyk man.

jrn atsitiko ir parodė jai

Verčiaus būtumei “parin
kęs” koletų žibučių ir mes bū
tume galėję gauti šimtų-kitų už 
juos. Kas gi man naudos iš 
tos popieros?

“Džiumis” norėjo pertikrinti 
jų, bet vėlini. Tuomet jis tarė:

Pasipuošk, ir mes eisime į 
Casino pasižiūrėt los “komedi-

Kuomet jie įėjo Casino teat
rai!, “Džiumis” mate, poną ii’

sc

>•>

II
TEISIA.

Dienomis ir vakarais teisiTU klesos. 
Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo
kslišką laipsnį. Dykai oratorika. 3 
metij praktikos kursas. Gražiausi 
klesos kambariai šiame mieste.
DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- 
ŠTESNĖS MOKYKLOS KURSAI

Ai
O
K

K 
L 
A

o
8 ._________  ____________  ________

Prirengia į Kolegiją, Teisių, Medicinos, Den- 
tistikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiau- 
siu laiku. Reikalaudami kataliogo adre
suokite Chancellor J. J. Tobias, 53 W. Jack- 
son Blvd. Tel. Wab. 5508

i psivilkęs

” SU

Džiu-

Kuo-

išėjo laukan, jiedu leidos namų

Kuomet poni Vandergrift sė
do prie stalo namie, ji suriko:

Mano karteliai... mano dei-

Ir ištiesų jie buvo pradingę. 
Tai buvo šniūrelis deimantų — 
dvidešimt is keturi išviso ir jų 
verte buvo didele. Tapo pašauk-

verčiu u vėlino atsisveikint su 
karteliais, negu atsakinėt repor
terių klausimus. Simpsonas ir
gi mastė apie kartelius kuone 
visų naktį ir, kuomet sekantį ryt 
mėtį “Džiumis” atsilankė, žiūrė

sonas papasakojo apie kartelių 
pražuvimų. “Džiumis” jautė jo

Klausyk, ponas Nimpson!
Ar jus manote, kad aš paėmiau

Well... brolau, aš mačiau 
lenai ir, man atvažiavus šin

Jykii, kad as nesistebėčiau, jeigu

Aš galiu pasakyti tik tiek, 
drauge nevedieti: aš apie tuos 
kartelius tiek težinau, kaip ir 
jus. Lai tas būna užmiršta.

Jis žiurėjo atvirai Siinpsonui 
j akis ir jo balsas taip skambė
jo, kad Simpsonas tarė:

— Man pasidarė daug links
miau, kuomet jus užreiškėt, kad 
jus jų neturit. Einame. —Ir 
jiedu leidosi linkui Wall St.

Aš palauksiu jūsų čionai, 
bet žiūrėk — nesileisk prigauti! 
— tarė “Džiumis”, kuomet jie 
pasiekė Vandergrifto ofisų.

“Nesirūpink, brolau!” atsakė 
Simpsonas ir leidosi į elevatorį.

Buvo penkiolikų minu tų po 
vienuolikai, kuomet jiedu vėl pa
simatė. Jiedu nuėjo artimiau
sion valgyklon ir Simpsonas vis
ką išpasakojo. Kaip “Džiumis” 
spėjo, taip ir atsitiko. Vander- 
griftas pasiūlė šimtą tūkstančių 
dolerių, o Simpsonas vienu sy
kiu pašoko iki milionui. Van- 
dergriftas kuo-tik neapalpo, bet 
atsigai valiavęs išėjo laukan

HA5TERfeB e5Y5TEH

DABAR YRA GERAS 
LAIKAS

išmokti kirpimo ir “designing.”
Mes galime gauti jums atsakančią 

ir gerai apmok amą vietą į trumpą 
laiką. Jus gausite privatiškas in
strukcijas ir praktišką patyrimą mo- 
kindamies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, 
kur mokiname siūti rankoves ir ki- 
šenius daryti ir prosyti.
Dieninės ir vakarinės instrukcijos,

Jos. F. Kasnicka, viršininkas, 
Priešais Cit v Hali,

Kambariai 416-417,118 N. La Salle st.
t.... ...... ................ . 'J

BUČERNR IR GROSEBNfi 
NAUJOJ VIETOJ

Užlaikau geriausią mėsą ir groserio 
tavoms Viskas užlaikoma švariai ir 
kainos daug žemesnes negu kitų.) 
Geriausias patarnavimas atsilankiu
siems. ANTANAS DŽIAŽULSKIS 
4501 S. Paulina St., arti 45-tos gatv.

Chicago

Del Tų Visų, Ku
rie Nebuvo Kur 
Kitur Išgydyti,— 
Aš Suteiksiu Šią 
Liuosą Auką Dy-

Aš suteiksiu jums pilną ir 
kiaurai perimančią egzami- 
naciją vėliausia ir geriau
sia moksliška metodą.

AŠ ypatingai noriu turėt 
progos darodymui jums ge
ro, aš suteikiu silpniems — 
nusi<lėvėjusiems ir ligotiems 
vyrams. Daugelis mano li
gonių keliauja ilgas kelione 
del įgijimo gero gydymo.

VYRAI: PROFESORIUS LIEBRECHT GYDO CHRONIŠKAS LIGAS, NERVIŠKA 

NUSILPNĖJIMĄ KRAUJO BETVARKE IR PRIVATIŠKAS NEGALES

Jo gydymo metodos išnaikina ligą, apgali silpnumą ir sugrąžina sveikatą, stip
rumą ir gyvumą. Jeigu jus turite kokią ligą arba jeigu jaučiate kokią negalę, kuri 
naikina jųsų sveikatą, nesivėluokite ateiti del pasitarimo už dyką.

Daktaras Liebreiht gimė ir mokinosi Europoje, jo ilgai įsteigtai užsiėmimas ir 
jo pasitikiiišios gydymo metidos, kurias jis vartojo laike savo trisdešimts metų pra
ktikos, greitai padarys pagerinimą Jųsų padėjimo ir pertikrins jus savo gydymo 
spėka. Ankstyvas išmetimas nuodų iš kraujo neprileis joromotor—ataxia, para
lysis ir tt. Užtikrinta geriausias gydymas užnuodijimo kraujo, locomotor—ataxia ir 
tolimesnė kraujo betvarke. Be mėginimų ir spėliojimų. Už bile mokestį jis užkviečia 
vises vyrus ateit ir patirt teisingus faktus apie savo ligą ir kaip geriau išgydžius.

Šios žinioe bus suteikiamos prielankiai, nežiūrint ar ligonis norės gydyties ar ne

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vak. Nedėliomis 9 ryto iki 1 dieną

DOCTOR EMIL LIEBRECHT 
Europeiškas Specialistas

803 West Madison St., Kampas Halsted St.
Room 211 ir 21.2 Antras Augštas. Mid City Bank Building

DR. SCHNEIDER, SS„A^S
Daug ligonių jis išgydė. Speciališkuniu gydymo vi

sokių vidurinių ligų, širdies, plaučiu, inkstų, pūsles, 
užnuodijimo kraujo, skuros ligų, reumatizmo, galvos 

į|skaudėjimo ir kryžmoje, kostdio ir paslaptingų ligų.. 
Vyrai ir moters! — nežiūrint j tai, kas jus gydė be 
pasekmių arba nežiūrint kuo sergate — nenustokite 
vilties, bet toj vietoj atsilankykite — o jis jums paro
dys naujausią neabejotiną savo budo gydymą. Pata
rimas dykai.

Dr. SCHNEIDER, 1553 W. 47th STR, kamp. Ashland Avė. 
VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. CHICAGO II I

TĮIREKITE
1

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį

$25 ...  87%c į mėnesį
1.75 į mėnesį50

75
100 ....... 3.50 į mėnesį
Po valstijos priežiūra 

3%% i mėnesį
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

LOCAL LOAN
COMPANY

4647 So. HaUted Street, 
Kampas 47-ios gtv^ 2-ras augštan 

Teleph ne Drover 2116.

i

Didelis Išpardavimas
Siuomi užkviečiu gerbiamąją lie

tuviu visuomenę atsilankyti i mu
sų nepaprastai dideli išpardavimą, 
kuriame bus išpardavinCjama už la
bai nupigintas kainas visokie tavo- 
rai, kaip tai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, lakotai 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.

RESTORANE

/

p®

Atdaras visą naktį 
nas: Canal 2301L

tinkamuA akinius, agaami

788-88 Milwaukee Ave., arti Chicago.
VALANDOS: Nuo 0 išryto 

ruL N*dČ.liomi» nuo 9 išryto Iki 2

-/ Miegok bile kur, bei

"elephone Humboldt 1278.

M. S A H U D M. D 
Henan Rusas Gydytojau Ir Chlrargaa.

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi ChroniNkij Ligą.

OFISAS: 1579 Milwaukee Aw. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; 
Kumpiui North Ave., Kambary* 

1:80 iki 8 ir 7 :80 iki 0 vakaro.

VlsictUA 
patarimus duoda dykai.

VALANDOS: Nuo 0 išryto

Tel. Haymarket 2484.
Egzam i nacija atL

Prirenka 
nuoja ir 
r- —- “ “ —

lubos.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, ap
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mur

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

xv 10 9 rvto iki 1 po plak

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už “wholesale” kainas. 
Mes parduosime visiems.

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

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison SU Chicago^ Ill

Specialistas sir Jo Vėliausios Europiškos Metodos
Jei kiti negali išgydyti, ateikite pw 

mane. Mano prietakai, Radio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno Įrengimo BacteriologiAka la
boratorija ir Kraujo 
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai ap
virusiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
■pėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrą specialistą ir ne prie imituotoją. 
Tikras specialistas neklaus jus, kor jumi 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

Dr. C. H. HAIR 
Mentor Bldg.

Paimk elevatorj. Kambarys 122 
Prieš North American Cafe.

39 S. Stale SI. St. Kampas Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų. ,

OR. A. I. EPŠTEIN j
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS j

Specialistas moteriškų, vyrišky, }r vaiky ligų* 
Ofisas ir Gyvenimas: (

3600 8. Halsted St., kampas 36 Str. į 
Telephone Drover 4974. 7

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—?3 i 
po j.<ietų ir vakarais. ?

h

Telephone Drover 960

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialiau* Moterišką, Vyriškų, Vaiki 
Ir viny chronišką ligų.

Valandoj.: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, V—8 va 
kure. Nedėliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST., 

CHICAGO. ILL.

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

DR. W. YUSZKIEWICZ

lelefonas Canal 3737

Akušerka
Mrs. A. Vidikaa
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitaiėse ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ra- 
dškai, lenkiškai ir slavokiškai.

1739 8. HALSTED ST., CHICAGO, 
Ant atntrw labą.

Vyriškų Drapanų Bargenai 
*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 siutui nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va* 
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted St. Chicago, HL

REIKALAUJAMA vyrą 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis <1 
ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui. 
Ateikite arba rašykite.

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
2121 N. WESTERN A V 

CHICAGO, ILL.

Daug Gyvasčių Pražuvo
Kodėl jums nepasiaukauti ir jaustis taip, kaip jus jautėtės keletas metų atgal, turėti tą patį mitrumą ir energiją, tą patį linksmumą, tą 

patį džiaugsmą, gerą ūpą ir fizišką siprumą, kurį jus turite turėti, jus žinote, kad jus nesate tas žmogus ir juš žinote, kad jus norėtut but?
Mano moksliškos metodos padidina kraujo cirkuliaciją, sustiprina muskulus, nušviečia akis, padaro elastiškus žingsnius, priduoda 

spėkos protui ir kunui, kuriais gali didžiuoties. Metodos paremtos ant patyrimo ir mokslo gali tik tą padaryti.
Nežiūrint kas atsisakė jus gydyti, aš užkviečiu jus ateiti ir aš išaiškinsiu savo metodas ir jus nusistebėsite, kaip lengva yra įgyt pa

sekmes teisingu gydymu.

Darodyiroas Gydymo
Kuomet jųsų kaimynas pasakys jums,

X-RAY ir kitokios geriausios elektrikos mašinos, del 
pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra. Pilnas 
peržiūrėjimas ir teisingas pažinimas ligos tankiai atranda 
ligas nepatčmytas kitų daktarų. Daug sergančių vyrų ir 
moterų mano, kad del jų nėra išsigydymo. Aš noriu turėt 
progą gydyti tam tikras ligas.

•Ar jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs, nusiminęs, stoką 
ambicijos? Ar jus turite skausmus viduriuose, galvos 
skaudėjimą, sąnarių drebėjimą, galvos svaigimą, širdies 
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus nu
garoje, reumatizmą, raudonąją gyslą, užnuodijimą kraujo,

Nesirūpinkite. Ateikite šiandien.
Pasitarimai dykai. j*

Priėmimo valandos: 9 ryto iki 8 vakare;
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 dieną.

yra Kurio Jus Reikalaujate
kad aš jį išgydžiau, tai jus žinosite, kad aš tai padariau.

sutrukimą skuros, spuogus, rudas plėtmas, žaizdas, išbė
rimą, subrinkusias gyslas, sutrukimą, išblyškimą, mažėji
mą svaros, slogas, kraujo bėgimą, skausmą krutinėję, aklų, 
ausų, nosies ir gerklės ligas, arba kitokią užsisėdėjusią, il
gai besitęsiančią ligą?

Nors aš esu labai užimtas daktaras del mano didelės 
praktikos, aš noriu kiekvieną sergantį vyrą ir moterį pa
kviesti į savo ofisą ir aš suteiksiu jiems savo geriausią 
nuomonę. Jeigu aš atrasiu jų§ų ligą išgydoma, jus nusi- 
stebėsit, kaip greit jus pajusit gydymo drebėjimą jųsų gy
slose. Jus vėl jausitės gerai, tvirtu ir sveiku.

Dr. OakiArood
5 W. 47TH ST., NETOLI MARSHFIELD AVE, CHICAGO.16



Chicago, Ill

REIKIA DARBININKŲ

144 galiūnai buvo atdarais
No. 2

18%
KARIUOMENĖN ĖMIMAS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Svarbus susirinkimas

Aš Alena

Paduodamos
Prisidėjo prie ALDT

Smulkus Skelbimai
RAKANDAIPranešimai

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

NAMAI-žEMĖ

Tel. Drover 7041

NUPIRKSI NAMA PO NO. 6127 So

KAINA ,$1350

AUTOMOBILIAI

AMATŲ MOKYKLOSPROSPECT

RANDAI

PARDAVIMUI

JIEŠKO KAMBARIU

RAKANDAI

REIKIA DARBININKŲ

Turgaus Žinios REIKALAUJAMA KRIAUČIŲ PRII

APTIEKAMOKESTIS. DARBAS NUOLATINIS

JONAS BYANSKAS MANAGER. KU

RIE NORITE VAŽIUOTI, TAI PRA

ŠAU NUEITI PAS MORES HIRSCII

STOTIES (DYPO) NUPIRKS
TIKIETUS

12th St

1.00
1.00

loliti Imi H »

gi puse 
suka vi 
launuo

Paukščiai:
Kalakutai
Vištos ..

nuo 15.2 
15.00.Paimtieji kariuomenėn 

riietuviai.

Manė, kad juokauja 
prigėrė.

KAS NORI PARDUOT UOTUS 
Chicago j arba Gary, Ind 
me pirkt 
cagos 
laiškais

Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

22— 32%
23— 25%
30—36

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 y 
Nedėliomis pagal sutarimu.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės,

Nedalioj 
si rinkime 
vienbalsiai 
prie A.L.D.T 
giamąjį susirinkimą 
A. A. Vasiliauskas.

klerko i 
, inžinie- 

$105 
prie 

masinis-

Antano Baltmiškio pa 
Kartinos parap. 

taipgi pajieškau sa

1371 Blue 
susirinki- 
siuntimui 

Bus

restoraną, 
laiko. Lie- 
Priežastis 
apleidžia

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

ANT 302 MARKET ST., ANT

gerumu nuo 
8.00—10.50;

>0 gatve 
j ir kon- 

užsimokėli 
o jį mušti, 

elbon atbe-

IR KARŲ TAISYTOJU 
GERA

Joseph Burdelak, 8352 Mar 
quette 
žere I

. Dienos tvarka bus 
i. —P. čereška, 

Naujienų B-vės Sekr.

Sumušė motormaną ir 
konduktorių, fe-

Keturi žmonės ties 
įlipo į Slate St. gatvei 
duktoriui paprašius 
už kelionę, jie p

Konduktoriui 
i»o molormanas

12th St. Tel Kedzte 8W 
Paulina. Tel Western IS 
8514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 121 Ir 
SL, Chicago. III.

PA SIN AU DDK ITE PRO GA

Pajieškau 
eina iš Telšių pav 
Balsickų sodos 
vo draugo Ignaco Tamdšauskio, Ma
min ų sodos, Telšių pav. Meldžiu tuoj 
atsišaukti. Joseph Draknis, 
4435 So. Wood st., Chicago, Illinois.

Pajieškau savo dviejų seserų: Pet
rones ir Zofijos Jonušaičių, iš Triš- 

Kauno gub., apie 7 
Pastaruoju Jjaiku 

ui e st.; 
įpie 

ant se-

Diplomas k iek vi en a m 
Valandos dienu 

l parankuma 
us sint visokius

TKI81NGIAUBIA IB GBBIAUSIA 
L1KTUV11BA

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
4193 S. Halsted St. 2-ras augštas.

Visi darbai South, West ir North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

Lumbago, 
kulšis, rankas* 

mjo ligas, inks- 
elektrika, kar- 
mokslišku dm- 

vaistais. Jeigu jus sergate ir 
mes prisiusime Jums gy* 

kai.

t ra s McKinley Scott i; 
Island, barniuose Blue Is 
gatvekaryj peiliu perdori 
l Gavin, 18 m., 5822 Loo 
t. Sužeistasis nuvežtas Ii

CHICAGO, Rugpjūčio 7, 1917. 
žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu produktams 
perkant: iš sankrovų perkant Šeimy- 
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.

rugpjūčio 5d(., su- 
234 kuopos L.S.S., 

nutarta prisidėti 
ir delegatu į įstei- 

išrinklas

ANDERSON, INDIANA 
ANDERSON GARMENT COMPANY

Suris Ąmer., sulig rųšies 
šveicariškas ............   •

Tripp avi:, likusius $15 mėni

Visuotinas pusmetinis Naujieną 
Bendroves Dalininku 

susirinkimas.

tai pašaukite mus, 
lutomobilių įvesime 
namus. Išmainysi- 

dsakantj darbų

REIKALAUJAME patyrusių mote
rų prie sortavimo skudurių. Taip
gi vyro prie skudurų virinimo.

N. TURAK
156 N. Sangamon St., Chicago, Ill

iiulevicius, kurs taip šukavo, 
kad jis norįs stoti į debatus su 
socialistais, pasirodė bet 
linas bailvs. Kad i jo

TURIU paaukaut <$165 seklyčioj 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalų ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $55.

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

Chicago, Ill.

Sviestas, Creamery extra 38%—39 
Prastesnis, sulig rųšies ..

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

Kiaušiniai, geriausi, tuz. ..

Moteriškų
Taipgi Chr

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pM 
ir mm 8 iki 8:3(1 vak. Nedėlie- 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687.

REIKALINGA mergina virš 16 me 
tų prie štoro darbo. Jokis patyri 
mas nėra reikalingas.

Wm. Dambrauskas, 
3407 Wallace St., Chicago, Ill

iNe taip lengvai einasi su eini 
niu kraiuomenen, kaip valdžit

Birutes Dr-jos repeticijos įvyks 
seredoj, rugp. 8 ir 22 d. Mark White 
Square svetainėjej, 30 ir Halsted st. 
Pradsia 8 vai. vak. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti.

Keletas žmonių bandė sulai 
ti užpuolikus, bet neįveikė 

: du iš pašaliečių liko sumuš- 
Užpuolikai paskui pabėgo.

Jis gyveno pas savo seserį, 
ri yra dainininkė viename 
ite st. teatre, todėl tos gatvės 
įtrų aktoriai sudėjo pinigus 
laidojimui skenduolio.

Šiandie, rugp. 8 d., 8 vai. vak 
rusų skyriaus bute, 
Island Avė., bendras 
mas konferencijos 
po 1 i t išk ų j ų c m igra n t ų
svarstoma klausimas apie sus
tabdymą konferencijos veikimo 
ir paskutinis laikinosios val
džios patvarkymas. Visų dele
gatų buvimas yra būtinai rei
kalingas. Sekr. Chinoi..

Parduodu pigiai puikų 
Biznis išdirbtas nuo seno 
tuvių apgyventa viela, 
pardavimo — savininkas 
Chicagų.
1619 So. Halsted si.

DR. M. HERZMAN 
IS RUSUOS

Gerai lietuviams Žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurge* 
ir akužeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ilga*, rr- 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujauains

RockfordieČių domai. -— LSS. 75 
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 12 
d. rugpjūčio, 9 vai. ryto, svetainėje 
K. of P., 218 So. Main str.

Draugai ir drauges, ateikite visi, 
nes yra svarbių reikalų.

A. Meldažis, Rast.

Naujienų Bendrovės dalininkų su
sirinkimas įvyks nedėlioj, rugpjūčio 
12 d. M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 
23rd Place. Pradžia lygiai 10 va
landų ryto. Tarp visų esamųjų 
svarstymui reikalų yra balsavimas 
Naujienų Bendrovės panaujintos 
konstitucijos projekto. Todėl kiek
vieno Naujienų Bendrovės dalinin
ko atvykimas susirinkiman ir laiku 
būtinai reikalingas. Susirinkiman 
bus įleidžiami tiktai pilni Naujienų 
Bendrovės dalininkai, todėl kiekvie
nas privalo pasiimti savo certiHka- 
tą registracijai. Z 2 
paskelbta ant vietos

DU LAISVI, blaivus vaikinai pa- 
jieškom šviesaus švaraus, ruimingo 
kambario su elektros šviesa, Bridge
port o apiclinkeje, tarpe 30 ir 35 gg. 
Turintį lokį kambarį malonėkite at
sišaukti į “Naujienų” stotį: J. Jaku 
bauskas, 3346 S. Halsted St.

ATIDUODAMA randon geri mode 
Xnisld kambariai virš aptiekos. Pa 
rWki viela daktarui 
3337 S. Morgan si

kių miestelio 
metai Amerikoj 
gyveno Detroit, Mich 
vėliaus persikėlė į kitų gatvę 
4 melai atgal rašiau laiškų 
nojo adreso, bet laiškas sugrįžo. Jo 
dvi pačios ar kas jas žino malonė 
kit pranešti.: Antanas Jonušaitis, 
135—E. 115th St., Kensington, Ill

Jeigu tikėjus Dr 
nulevičius ausis šių 
męs iš Chicagos.

O žmonių, sako, buvę susirin 
k c pilna Mildos svetainė.

šlackeriai” viename 
distrikte.

PARDUODU visai naujus rakan
dus, $400 vertės labai pigiai, nes sa
vininkas nori išvažiuot į kitų mies
tų, tai greitu laiku nori parduoti 
Matyt gali vakarais nuo 6 iki 10 vai 

J. Urbaitis
4047 So Talman Avė., ant 2 lubų.

SPECIALISTAS
Vyriškų ir VaOng 

oniškų Ligų

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

e., prigėrė Galu mot e- 
117 gatve, apvirtus 
Kitas su juo valtelėj 
Draveba, 8748 Colfax 
‘Ibėjo.

mes nori- 
irba apmainysime ant Gili

namų. Kreipkitės pas mus 
irba vpatiškai.
(FRANCKEWTCZ) 

CHANDLER HILDRETH and CO
56 W. Washingion St., Chicago.

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

3149 S, Morgan St. kertė 13 ag

17 d. paveiks- 
dima gauti pas 
jvičių, 2105 St. 

N. E. Kaina vieno navei- 
- Barbora V. Jakštienė.

3.50— 5.00
3.40—3.65

8.50^-10.00
2.25— 2.50
1.25— 2.25
1.50— 2.25
2.50— 3.25
.... 14.00

........ 11.50
.... 10.75
7.90—9.05

PARDUODU naujus rakandus del 
3Jjų kambarių už labai pigių kainų, 
nes esu priverstas apleisti Chicagą. 
Atsišaukite tuojaus:

C. J. Smith, 
1440 Milwaukee avė., Chicago 

2 augštas, iš užpakalio.

8ut*l*»a r*e*ptu ■■ <1441 mho I* atyda, 
HežluriMt, ar t U raeaptal I.UtuvM ar 
Amerlkei 4aktar«. Tai vVmatial 1W

tuvUka aptiek* B**taa« tr Maavaeha* 
■etU valstijai. Gyiaalli saltt g»nt ka- 
klos tik paaaatyl yra vartajaaura. Ga
lit raikalaat par UUUnuų • ai prisii
ria par axpraaf.

K. Sidlauskis
Aptlekoripi Ir mtImIbBebb

SOUTH BOSTON, MASS.

Jeigu norite gaut patentų savo išradimui trumpam laike ir jį 
parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimų W1 
ką išrast ir kaip užpatentuot” ir rašytų Gvaranciją. Bandymai ir S 
egzaminacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu- 
sų randasi Washington’e, kur yra Departamentas Patentavimo. 32

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (NS)
256 Broadway. New York, N.Y. S1

REIKALAUJAME molderių prie 
varstoto ir ant grindų. Gera moke
stis. Atsišaukite.

MASON DAVIS and CO., 
7740 So. Chicago ave., > Chicago.

REIKALAUJAMI: kalvių ir pagel- 
bininkų, bučerių, suvirintojų, garo 
pritaikytojų, 45 c. į valandų, apsuk
raus žmogaus 30c. į valandų, pagel- 
bininkų į shipping ruimų, gera mo
kestis, leiberių $3 į dienų, medžio 
išdirbėjų, vyro ir moters prie jani- 
toriaus darbo, foremanų, 
bankų, išmušėjų prie preso 
riaus, 8 valandos į dienų dirbti 
į mėnesį algos. Darbininkų 
ūkės darbo arti Chicagos 
tų ir pagelbininkų, gera mokestis, 4 
pečkurių ir pagelbininkų nuo 30 iki 
35c. į valandų, vežėftų, darbininkų į 
hotelius prie įvairių darbų, janito- 
rių, $65 į mėnesį be paytrimo, dieno
mis arba naktimis, 2 langų plovėjų, 
be patyrimo, sargo $95, operuotojų 
prie gręžiamų mašinų, 2 operuoto
jų prie malimo mašinų, 30c. į valan
dų. 2 elekrtmenų.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

K pranyksta regtji- 
mas.
Mes vartojam pa- 
Ser*nt3 OphthaL 

frJ mometer. Ypati- 
nga d omą atkrei- 

" plama į vaikus.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va*- 
karo; nedčliomis nuo 10 iki 11

Pajieškau savo dėdės Jono Dvy
lio, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Šilalės valsčiaus, sodos Gorai
nių, apie 30 metų Amerikoje. Jeigu 
kas žino arba jisai* pats, atsišaukite 
šiuo adresu:

Juozapas Vaitkus, 
101 Spruce Si., Oil City, Pa.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviš 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tčs, stenografijos, typewriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos^ • 
beluos istorijos, geografijos, 
kinčs ekonomijos, pilietystčs, 
rašystčs.

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

Mayoras tik svečiuosna 
atvažiavo

Chicagos miesto mayoras 
Thompson po ilgos kelionės ry
tuose ir ten laikymo prakalbų, 
atvažiavo į Chicago, bet lik sve
čiuosna. Pabuvęs keletą valan
dų mieste ir kiek pa si Išėjęs vėl 
išvažiavo pasilsėti į

Clevcl
Moterų Progr. Susivienijimo 24 kuo 
uos pikniko 
lai jau e'at:r 
fotografų A 
Clair Ave. 
kslo $1.00

nebūtų suradęs. Jie pasiprieši 
no tik tada, kada jų pačių biz 
uis tapo paliestas.

kinio ir randų arti burnos. Pabė
go 28 d. liepos su Adolfu Slovinsku. 
Išsivežė dukterį 15 menesių, o sūnų 
3 metų paliko pas mane. Adolfas 
Slovinskas yra 38 metų amžiaus, 5 
pėdų 8 colių augščio, rudų plaukų. 
Kas man praneš jųjų teisingų ad
resų, tam duosiu $25.00 dovanų, o 
jeigu ji pati atsišauktų, viską dova
nočiau ir priimčiau atgal.

ADOLFAS BARANAUSKAS, 
10603 EDBROOKE AVE., 

ROSELAND - CHICAGO, ILL.

JEIGU JUS turite automobilių ir 
norite parduoti; 
o mes už jūsų 
elektrikų į jųsų 
me automobilių į 
ELECTRIC WORKS & REPAIR CO
1718 S. Halsted St., Chicago

Tel. Canal 578

REIKALINGA geras barberis. Dar
bas pastovus. Gera vieta geram dar
bininkui. Gera mokestis. Atsišaukite 
tuojaus šiuo adresu. J. SOKAS, 
10759 S. Michigan av.,

Chicago (Roseland), 111.

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, ^clivonus, cabinet, plwno- 
graph, upright pianų ir II 
visus sykiu arba atskir 
grynus pinigus. 
2910 North Ave., 1-mas 
Humboldt Park.

Gyvi Mušti

talsus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. IStk 

St. netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pieti^ ir 

C 8 vakarais. Telephone Canal Slid. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai

Lietuviškas 
Ligonbutis

GYDOME reumatizmų 
sustingusių nugarų 
visas chroniškas ki 
tų ir kepenų ligas su 
šiomis garo pirtimis, 
sažu ii 
gulite, 
dyt ojų d y I

PAŠAUKITE GARFIELD 8150 
3456 W

PARDUODU 3 lotus, Lyons, III. 
xl25 pėdų kiekvienas. Suros ii 

Labai pigiai. Alsi

Saliunininkai organizuojasi
Upyne pagelblninkal gavo ži

nių, kad pavieto saliunininkai, 
kartu su miestelių viršininkais 
organizuojasi kovai su uždary
mu saliunų nedėldieniais. Tuo 
tikslu viename miestelių buvo 
saliunininkų susirinkimas, su
tverta tapo organizacija, nustaty 
tos narinės mokestįs ir vaUys, 
bos algos.

Levin, 
Chicago, Ill

Masinis susirinkimas. — Pėtnyčioj, 
rugpjūčio 10, 8 vai. vak. įvyks masi
nis mitingas Douglas Park Auditori- 
ume, 3202 Ogden Ave. Mitingi) ren
gia Amerikos Laisvės Gynimo 
Lyga liksiu išdiskusuoti žodžio lai
sves klausimų ir “sųžinigųjų kares 
priešininku” pozicija. Mitingų ves 
Mrs. W. L Thomas. Kalbėtojais bus: 
Laure E. Hughes, žinoma kalbėtoja 
iš Toronto, Kanados, ir Socialistų 
Partijos sekretorius Adolph Germcr, 
čikagietis.

PARDUODU labai pigiai lotų ge
roj vietoj — ant Sacramento ave ir 
43 st. Pardavimo priežastis—važiuo
ju į kariuomenę. Kreipkitės šiuo 
adresu. Alex Korsak, 
3157 Emerald AveM Chicago.

Žąsis
Veršiena, sulig svAFI 

Prasčiausia....
No. 1

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

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

Joseph Tooher, 14 m., 551 S 
State st., prigėrė Michigan eže 
re ties Krie ave. Jis ten parda 
vinėja “pop corn

Lygos 1-moji Kuopa ai- 
ant greitųjų surengė vą
šą susirinkimą, į kurį p. 
levičių registruotu laišku 
te debatuoti, tai ponas 
lu “didvyris” nė akiu nc-

100 grįžčių . 
gurbas ......

Morkos, 100 grįščių ...
Agurkai, gurbas ......
Salotos, galv., dėžė ...
Cibuliai, žali, grįžtelč .
Tomėtes, dėžė :............
Grieščiai, 100 grįščių ..
Komai, saldieji, maišas

Vaisiai, žali: — ’•
Obuoliai, statinė i........
Apelsinai, dėžė ......
Citrinai, dėžė ........
Avietes, 16 kvortų ....
Vyšnės, 16 kvortų ....
Serbentai, 16 kv............
Mėli n ės, 16 k v................

Miltai, kvietiniai geriausi
Ruginiai, baltieji .....

tamsieji .....................
Cukrus, 100 svarų ...........

Javai
Kviečiai 2.38—2.60; komai 2.34- 

2.41; rugiai 1.85; miežiai 1.35—1.50 
avižos .68—.73.

RALUTARAS CHEMICAL INHTTTUnOM 
vineklt

P. J, BALTRKNAE, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, HL

..LSS. 37 kp. laikys mėnesinį susi
rinkimų rugpjūčio 9 d. 8 vai. v. Ra- 
shinskio svet., 731 W. 18th Si.
Draugai ir drauges, malonėsite visi 
susirinkti, nes turime svarbių ir ne
atidedamų reikalų nutarti. Re to, 
kurie turėjote paėmę Socialist Press 
pikniko tikietu, būtinai šiame susi
rinkime sugrųžinli, nes reikia išduo
ti apyskaita. Pas kuriuos dar ran
dasi užsilikusios bankutes su milio- 
nais dešimtuku, grųžinkite kuogrei- 
čiausia. —K. Kazlauskas, Rast.

Ribs .
Loins .
Rounds
Chucks
Plates.................. 12%

Bulvės, statine
Daržovės:

Barščiai,
Kopūstai

K** man« ligelbčjo nuo virpinantį MbbT 
Salutaras Bitteris. Ai par praeitu* 4 mate* 
buvau vos tik uryva. Ai kentėjau nuo M*i- 
rinimo pilvo ir di*pep*ijo«. MaAal tagaMMar 
vau valgyt ir suvalgyta* rnaista* autaOniNMi 
man daug nesmagumo — aoiliejxiavo akflvyi 
•katumai, rčftima*, gurgima* vidurių. Dta*- 
Hai suimdavo po krutinę, lonuoee ir *trii— 
Niekur ai negavau pagelbos de) »avo bwOcmBm. 
Bet kada ai pradėjau reikalauti Salutaraa BMb 
teri* ir Salų taras, Regulaatria, del 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dfaMk 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnastaa ■* 
savo paveikslą nebegaliu patini ir paMtea* 
laiminga naudodama Salutara* Bitteria. KM. 
na. 3) Od Galima gauti gereeniuoee oslkUMk 
m ir aptiekoee, o kur negali gaut, kreiptoje |s

REIKALAUJAME KARPENTERIŲ 
PRIE KAR 
PRIE TAVORINIŲ KARŲ 
MOKESTIS, NUO ŠMOTŲ DARBAS 
IR PASTOVUS DARBAS VISIEMS 
METAMS. TAIPGI LEIBERIŲ (VY
RŲ IR MOTERŲ), KILNOJIMUI 
MATERIJOLŲ KARŲ YARDE, PER
KĖLIMUI INKROVŲ, APRŪPINI
MUI KARŲ LEDU IR TT.

ATSIŠAUKITE IN FOREMAN 
MICHIGAN CENTRAL RAILROAD 
EAST END OF E. 119TH ST., AND 
M.C. R.R. TRACKS, .KENSINGTON, 
ILL.

skelbė, kad Cook paviete (b( 
Chicagos) 144 saliunininkai ne 
uždarė savo saliunų nedėliomis

Lyons buvo atdari 35 saliū
nai, Stikney — 5, Justice Park— 
6, Willow Springs — 5, Chica
go Ridge — 1, Worth — 2, Fo
rest Park — 18, River Grove —

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for 
mų, sinti naminius daiktus arba a# 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kun 
išsimokins. Valandos diena utrhi 
vakarais del jus 
$10 išmokiname 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA

LSS. 174 kuopos mėnesinis susirin 
k imas įvyks ketverge, rugp. 9 d. p 
T. Maženio svet., 3824 So. Kedzie av 
ir 38 PI., 8 vai vak. Nariai, malone 
kilo visi susirinkti į šį susirinkimų 
nes yra daug svarbių reikalų ap 
svarstyti. Taip-gi atsiveskite nau
jų narių. L A. Schagamogas, Sekr.

mane.
Tik viename pirmame (vidu- 

rmiesČio) distrikte iš 345 paša
uktų egzaminacijai jaunuolių 
atsirado net 139 “slackeriai.” 
Tūli jų padavė neteisingus var
dus ir adresus besiregistruoda
mi ir jiems laiškai sugrįžo, kiti 
gi visai ignoravo pakvietimą ir 
ant egzaminacijos nepribuvo.

Visą dalyką tyrinėsianti fede
rate valdžia ir suimtuosius ska
udžiai bausianti. A

Iš 345 pašauktųjų, tik 155 
egzaminuota. 90 priimta ir ne
reikalavo paliuosavimo; 23 pri
imta, bet pareikalavo paliuosa
vimo, o 40 nepriimta delei ne
sveikatos.

nuėjo nu- 
Beplaunant, 

jįs.fkrito ežeran, kur jį pagavo 
vilnis ir nunešė gilumom Jis 
pradėjo šaukti pagelbos ir nors 
aplinkui buvo daug žmonių, nie
kas negelbėjo, nes visi manė, 
kad jis tik nuduoda nemokantį 
plaukti ir tik juokus krečia. Už 
pusės valandos ištraukta lavo
nas, bet atgaivinti jo nepasise-

syK Dantie laikyti savo misijas 
italų apgyventame distrikte, ant 
Milton Ave., bet kiek vieną sykį 
šukele riaušes ir liko nuvaryti, 
visgi neketina pasiduoti.

Nežiūrint kad teisėjas Caver- 
ly uždraudė jiems, kaip visiems 
kitiems misionieriams, laikyti 
“misijas” jo distrikte ant gatvių, 
metodistų kunigai ketina dide
liu buriu atvykti ir laikyti misi- 
jas ant Milton ave. Jie pasipik
tino to teisėjo nuosprendžiu, lei
džiančiu tik viduje laikyti misi
jas. Tai esąs tikėjimo laisvės 
varžymas. Jie turį būti apgin
tais netik viduje, bet ir lauke.

Teismas gi pasakė, kad jie to 
teismo distrikte negali ant gat
vių laikyti jokių misijų ir jeigu 
neklausys, bus baudžiami $200. 
Katalikų gi kunigas lapo paliuo- 
suotas.

f)abar kunigai sujAido kovoti 
už laisvę žodžio. Bet kur tie 
kunigužiai buvo, kada socialis
tai už tuos pačius dalykus kovo
jo Jr buvo areštuojami? Tada 
ky kunigų niekas nė su žiburiu

dienos
Motiejukų 13.00—21.50; dobilų 

16.50—17.50; paprastos rųšies 9.00— 
11.00.

Gyvulių rinka
CHICAGO, Rugpjūčio 7, atgabenta 

galvijų 4,000; veršių 1,500; kiaulių 
10,000; avių 10,000. “ " 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig

9.00—14.15; karvės
veršiai 9.00-40.75. -

Kiaules sulig svarumu 
16.60; paršai 12.00— __

Avįs nuo 9.00—14.00; erai 13.50

Be pirmiau paskelbtųjų, dar 
šie lietuviai tapo priimta kariuo
menėn:

DISTRIKTAS 9. 
Pūkis Joseph 3442 Lowe 

DISTRIKTAS 10. 
Botkus Stanley 3344 S Morgan st 
Fabianski Joseph 3315 Morgan st 
Melewski Joseph 3149 Fox st 
Muslowski Boleslaw 3224 S Morgan 
Petrąuski Joseph 3324 S Halsted 
Zabuscas Petras 3202 S Halsted 
Zavist Frank 3116 S Halsted 
Zunkus Jacob 918 W 32d st. 
Iwasky Stanley 3301 Lowe 
Joraszka Joseph 3254 South Mogan 
Jakuboiwski Ben 2956 Farrell 
Stanley Karkomski 3225 Wall 
Zokas William 1014 West 34 pl 

DISTRIKTAS 15 
Rantauskis C 5900 Indiana 
Steve Ulis 5852 South Park 
Wasileski M 6141 Wabash 

DISTRIKTAS 20. 
Aslakovic P 1838 Fisk st 
Bures John 1626 'Tliriop st 
Moulis James 1845 Throop st

DISTRIKTAS 21 
Mitzkewicz Anton 101 West 111th 
Survilas B 10604 Edbrooke 

DISTRIKTAS 22 
Cirtout Pete/ 204 East 116th 
Dirwanski Xlex 12020 S Halsted 

DISTRIKTAS 25 
Buszkiewi/z Stanley 1834 S Ashland 
Sutkowski Andrew 1 gO W 19th

— DISTRIKTAS 26. 
Keras Adam 2301 W 19th st 
Kienia George 2163 Coulter st 
Smyrlis Christo 2151 W 22nd pl 
Yozisz Anton 2159 W 2. pl 
Kulbis Joseph 2122 W 23rd pl 
Klinkno Franciškus 2008 W 23 
Kuzion Kazimar 1846 W 22 pl 
Mai ior ius Dem ini kis 2107 W 21 pl 
Petrowski John 2222 W 21 pl 
Bokosh Vincent 1905 W 20 

DISTRIKTAS 70 
Rasmus Josenh 1310 W 52 

DISTRIKTAS 36
Malis Josenh 1512 Canal st 
Suniekus Georgė 1629 Crossing st 
Wolakis Paul 1645 Whbansia ave 

DISTRIKTAS 39 
>r 1320 Cornell av 
DISTRIKTAS 44 

Sfukganskis William 662 14th pl 
Wainonski Frank 1671 1 Uh pl 

DISTRIKTAS 45
Banis Ludwig 7706 S Halsted st 
Dargis Josenh 1702 String st 
Galanis Gustave 2035 S Halsted st 
Mezumef's John 17 0’ S I'nioii ave 
Miks vs Kazimieras 2827 W 401 h st 
Norkus William C 639 W 18ht st 
Tainosbunas John 1625 S Canal st 
Wabol John 932 W 19ih st 

DISTRIKTAS 46 
Rasimatis John 1050 Bvron st

Russian ' 
TURKISH
BbtWlTH SALT

■Sr.tf.žįC* r* <ii iii.i - i 111

PARDUODU 2 automobiliu pigiai 
1 1917 Jafory, 7 sėdynių, nauji ty
rai, 2 extra,; kitas — 1914 Hodson 
7 sėdynių, nauji tairai, elektros pra- 
dėtuvai. Abudu labai gerame, padė
jime. Matykite vakarais po 6 vai.

P. Waltcraitis,
2615 W. 47ht St., - Chicago, Ill

i




