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Maisto kontrolės bilius 
priimta

DIDELI MŪŠIAI 
BELGIJOJE.

DIDELĖ AUDRA NORVE
GIJOS PAKRAšIUOSE.

7rr.T.'r:-s-'i;'.'■ ; aasss

REIKALAUJA 7 ^OS t
SERBIŲ , įsteigiamasis Susirinkimas

Anglai nori išvyt vokiečius 
iš Belgijos pajūrio.

Paskandinta septyni laivai; 
žuvo 90 žmonių.

LONDON^ rugp. 9. — Iš 
Kristianijos ^pranešama, kad

Kart:^“‘laršavoje
Šauks kariuomenėn 229,000 vyry

MAISTO KONTROLĖS 
BILIUS PRIIMTA.

Prez. Wilsonas laimėjo.

WASHINGTON, rugp. 9. 
— Prez. Wilsonas dar kartą 
laimėjo. 66 balsais, prieš 7 
senatas vakar galutinai pri
ėmė t.v. maisto kontrolės bi- 
lių. Priėmė jį taip, kaip ji
sai buvo pasiūlytas ir pas
kui priimta atstovų bute bi
rželio 23 d. š. m. Svarbiau
sios senato pataisos — įteig
ti tam tikrą maisto kontro
lės komisiją ir apkarpyti tū
las prez. Wilsono teises — 
neperėjo bendrame senato ir 
atstovų buto komisijų posė
dyje. Komisijos susitaikė 
ant atstovų bute priimto bi
liaus ir nutarė tai pasiūlyti 
kongresui. Senatas tą pa
siūlymą pagalios priėmė. 
Dabar po biliumi lieka tik 
pasirašyti prez. Wilsonui ir 
jis liks įstatymu.

Priimtasai bilius leidžia 
prez. Wilsonui panaudoti se
kamą priemonių maisto ko
ntroliavimo reikale

1. Reguliuoti maisto reik
menų transportavimą, san
dėlius ir jų pardavinėjimą.

. t.......... .
pcarijos, sako, jogei delykų 
stovis Lenkijoje darosi vis 
opesniu. Patįs vokiečiai, sa
ko, jau neabejoju apie gali
mą lenkų, sukilimą-revoliu- 
ciją. luenkiją skubiai aplei- 
džią visokio “stono” ponios— 
įvairių valdininkų ir genero
lų moters. Esą nesaugu.

Tas pats pranešimas sako, 
kad Varšavoje esą jau pas
kelbta karės stpvis. To pa
ties galima laukti ir kituo
se pramoningesniuose Len
kijos miestuose. Anglių ka
syklose taipgi atsinaujiną ką 
tik užslopinti sukilimai.

Apskritai, visa kas rodo, 
kad auganti neramumo dva
sia gali privest prie visuoti
no sukilimo-revoliucijos.

ŠAUKS KARIUOMENĖN 
229,000 VYRŲ.

Laukiama oficialio 
pranešimo.

LONDONAS, rugp. 9. — 
Artilerijos kova Belgijoje 
pasiekė augščiausio laips-1 netoli Grenlandijos pakraš- 
nio. Pasibaisėtina kanona
da krato netik Belgijos kai
mus ir miestelius; jos gar
sas pasiekia ir Londoną. O- 
ficialis anglų pranešimas a- 
pie ją tuo tarpu nieko nemi
ni. Berlino pranešimas te
čiaus sako, kad priešo arti
lerija vis smarkiau prade
danti veikti.

Korespondentų praneši
mai pažymi, kad gen. Haigo 
pulkai bile valandą galį už
pult vokiečių pozicijas, ku
rios daugelyje vietų esą su
lygintos su žeme. Gen. Hai- 
gas, sako, būtinai norįs iš
vyti vokiečius iš pajūrinių 
Belgijos miestų ir tuo budu 
išmušti jiems iš rankų galin- 
giausį ginklą prieš talkinin
kus — submarinas, kurios 
randa sau saugios prieglau
dos Belgijos prieplaukose 
Zeebrugge ir Ostende.

čių vakar siautė didelė aud
ra. Paskandinta septyni 
žvejų laivaL Su jais kartu 
žuvo devynis dešimts jurei- 
vių-žvėjų. Ik

GALAS ERIŲ

Sako Berlino socialistų 
laikraštis.

KOPENŲAGEN, rugp. 9 
— Kalbėdamas apie dabar
tinę vokiečių valdžios politi
ką Berlino socialistų laikraš
tis V o r w a e r t s tarp ki
ta užreiškė,! jogei dabartinė 
Vokietijos Valdžia yra pas
kutinė. Neųžilgio jos vietą 
užims kita, darbininkų kle- 
sos valdžia. — Junkerių šei- 
myninkavimui, vadinas, lu
tės ateiti gajas.

REIKALAUJA SIŲST 
SUV. VALST. KARIUO

MENĘ RUSIJON.

REIKALE ’ SOCIALISTŲ 
KONFERENCIJOS 

LONDONE.

Neužmirškime rytinio karės 
fronto — sako senatorius 
Lewis.

WASHINGTON, rugp. 9. 
— Kalbėdamas už maisto 
kontrolės biliaus pravedimą,WASHINGTON, rugp. 9

— Telegramos iš Washingto-[senatorius Lewis tarp kita 
no praneša, kad tuo tarpu 
valdžia nutarusi imti ka
riuomenėn tik vieną trečdalį 
visų pripažintų tinkamais

Suspenduoti - uždaryti karinei tarnystei vyrų, bū
maisto spekuliantų biržas.

3. Uždrausti 
maisto reikmenų — grudų, 
aumenų vaisių — darymui 
distiliuotų likierių ir tt.

4. Sustabdyti sužinų mai
sto reikmenų

tent 229,000.
vartojimą šaukti pirmoje sekamo mė

nesio, t.y. rugsėjo, dienoje.
’ Kol kas oficialiai apie tai 
dar nepaskelbta. Paskelbi
mas betgi bile valandą galįs 
pasirodyti — veikiausia dar 
šiandie.

naikinimą bei

vakar užreiškė, jogei seka
mieji Suv. Valstijų kariuo
menės būriai turėtų būti siu
nčiami ne vakariniu (Fran- 
cijos) karės frontan, bet ry
tiniu — Rusijon. Anglija, 
sako senatorius Lewis, tuo 
tarpu turi kariuomenės da
ugiau nei reikia. Gi Rusi
jos padėjimas po nepavyku
sios kampanijos Galicijoj pa
sidarė labai pavojingas. Ir

Konferencija atidėta iki 
baigai šio mėnesio.

pa-

kuro (anglių, 
ir geležinkelių

Lloyd George sako, kad Ser
bijai turės būti sugrąžin
ta neprigulmybė pirm ne
gu įvyks taika.

LONDONAS, rugp. 9. — 
(Vakar čia buvo surengta ša- 
iunuą pokilis pagerbimui Se
rbijos premiero Pachitch’o. 
Pokilyj dalyvavo ir Anglijos 
premieras Lloyd George. Pa
sveikinimo kalboj Lloyd Ge
orge užreiškė, kad Anglija 
įdarysianti visa, idant Serbi
ja atgautų savo neprigulmy- 
bę pirm negu pasibaigs da
bartinė karė. Ponas Pachi- 
tch’as, žinoma, labai žemai 
idėkojo Lloyd’ui už tokią ge
radarybę.

LONDONAS, rugp. 9- — 
Talkininkų valstybių sočia- 
listų konferencija, kuri tu
rėjo prasidėti šiandie, reika
laujant Frąncijos socialistų 
partijai, tapo atidėta iki pa
baigos šio mėnesio.

PASKANDINO 23 ANG
LIJOS LAIVUS.

LONDONAS, rugp. 9. — 
sOficialis anglų admiraltijos 
pranešimas sako, kad perei
tą savaitę vokiečių submari
nes paskandino 23 Anglijos 
pirklybinius laivus — 21 virš 
1,600 tonų įtalpos ir 2 žemiau 
1,600 tonų įtalpos.

Suorganizavimui Cfiicagos Lietuvių Darbininkų Ta- 
rybos įvyks šio mėnesio 19 d., nedėlioję, 10 vai. ryto, “Auš
ros” svetainėje (3001 So. Halsted st.).

Visos darbininkiškos draugijos pasirūpinkite iki
tos dienos išrinkti delegatus ir atsiųsti j tų susirinkimų

Kiekviena draugija arba kuopa, turinti ne daugiau
kaip 50 narių, gali išrinkti 1 delegatą; kiekviena draugi-
ja arba kuopa^turinti ne daugiau, kaip 100 narių, gali 
rinkti 2 delegatu; draugija arba kuopa, turinti ne dau- |
giau kaip 150 narių, gali išrinkti 3 delegatus, ir tt

Lietifvių Darbininkų Tarybos žada organizuoties
jau ir daugelyje kitų miestų. Visos tos Tarybos susi
jungs j vieną AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ
TARYBĄ. Tai bus tokia galinga lietuvių darbininkų or 
ganizacija, kokios lietuviai dar neturėjo.

Lietuvių Darbininkų Taryba, eidama išvien su kitų 
tautų darbo žmonėmis, kovosužtaiką, už laisvę ir už dar-
bininkų gerovę. —A.L.D.T. LA1KINASAI KOMITETAS.

KASYKLŲ BARONAI 
NUSILEIDŽIA

4 --------

Sutinką numažinti anglių 
kainąs.

“TEGUL ŽMONĖS VAL
DO” — SCHEIDEMANN

Vaidžia turi but sutvarkyta 
taip, kaip to reikalauja 
žmonės.

LIZBONOS RIAUŠIŲ 
ATBALSIAI.

SPRINGFIELD, rugp. 9. 
— Illinois valstijos anglių 
kasyklų savininkai vakar la
ikė ilgą pasikalbėjimą su 
gubernatorių Lowdenu. Su
lig pirmųjų telegramų, ka
syklų baronai, nematydami 
kitokio išėjimo, buk davę žo
dį numažinti anglių kainas.

Žinia tečiaus dar nepatvi
rtinta.

rugp. 9.— 
praneša, 
vokiečiu 
Scheide-

TURKAI BOMBARDAVO 
CHIOS.

Paskandino keturis laivus.

AMSTERDAM, 
Associated Press 
kad supatriotėjęs 
socialistas Philipp 
mann šiomis dienomis laikė
ilgą kalbą Hannheime, Ba
deno kunig. Ten Scheide- 
mann griežtai užreįškęs, 
būtent, kad taikos ir 'jęmo- 
kratybės interesai reikalau
ja, idant valdžios vairą pri

gimtų į savo rankas patįs 
žmonės, tariant, kad valdžia 
pildytų žmonių valią. “Te
gul žmonės valdo” — paša-

ATĖNAI, Graikija, rugp. 
9. — Oficialiai pranešama, 
kad vakar turkai bombarda
vo Chios prieplauką Mažo
joje Azijoje. Paskandinta 
keturi pirklybiniai laivai ir 
pridaryta “tūlų nuostolių” 
pačiam miestui.

VOKIETIJA UžPULSIAN
TI ŠVEICARIJĄ?

Prievarta norinti gaut 
Šveicarijos paskolą.

iš

PASKELBS KARĖS 
STOVI ISPANIJOJE.

Užmušta apie devynias de
šimts žmonių; 1,500 areš
tuota.

TULA ATLANTIKO • 
PRIEPLAUKA, rugp. 9. — 
Atvykęs čia tūlos laivų ko
mpanijos įgaliotinis prane
ša, kad ištikusiose Portuga
lijos sostinėje Lisbonoje 
riaušėse tapo užmušta 85 . 
žmonės, civiliai gyventojai. J 
Suareštuotų skaičius siekią*- 
1,500. ~4'"'

Sumišimus iššaukė pai 
valdžia, kuri ^tėjp samdyta 
jams pagelbon, ^padėdama 
jiems numalšinti darbinin
kus, reikalavusius 'didesnių

UŽGRIEBĖ LAIVA.

Ir pats pateko bėdon.

5. Neleisti 
malkų ir tt.) 
baronams sužiniai sutrukdy
ti kuro pristatymą sunaudo- 
tojams bei tiesioginį jo užs- 
lėpimą.

6. Neleisti pagrobti į ke
lių asmenų rankas kurpių, 
drabužių ir visų kitų gyve
nimui reikalingų daiktų iš- 
dirbystę.

7. Reguliuoti šios šalies iš
dirbinių (geležies, skurų, 
maisto reikmenų etc.) išve
žimą į užsienius. »

8. Paimti savo žinion, jei 
tatai pasirodys esant reika
lingu, visus maisto išteklius

RUSAI VIS DAR TRAU
KIASI.

Apleido Proskurovą ir Ka- 
menec-Podolską.

LONDON, rugp. 9. — No
voje Vremia praneša, kad 
rusų kariuomenė apleidusi 
du ytin svarbiu miestu — 
Kamenec-Podolską, Podoli-

sale upės Bug.
Žinia oficialiai dar nepa

tvirtinta.

KAIP NEW YORKO VAL
STIJA PRITARIA KAREI.

butinai reikia jį pataisyti. O 
pataisyti jį gali tik pasiunti
mas šios šalies kariuomenės 
Rusijos frontan.

Karės sekretorius Baker 
kol kas atsisakė išreikšti 
savo nuomonę į Lewiso ke
liamą klausimą. Telegra
mos betgi sako, kad jeigu 
dalykų stovis rytiniame fro
nte nepasitaisys — rasi Suv. 
Valstijos ir bus priverstos 
siųsti į ten savo kariuomenę. 
Sumušimas Rusijos butų 
skaudus smūgis talkinin
kams ir jie to nedaleis — už
baigia telegrama.

PETROGRADAS, rugp. 9 
— Kerenskio kabinetas va
kar laikė pirmą posėdį. Ja
ime pirmininkavo pats Ke- 
renskis. Premieras ragina 
kabinetą dėti visas pastan
gas, kad sugrąžinus šalyj 

i pageidau jamą tvarką.

Valdžia uždėjo aštrią cenzū
rą ant visų gaunamų ir iš
siunčiamų iš Ispanijos ži
nių.

WASHINGTON, rugp. 9. 
— Diplomatų rateliuose pa
sklydo kalbos, kad Vokieti
ja bandysianti priversti spė
ka mažutę Šveicariją išpil-

^Kasyklas ir tvarkyti juos 
‘lig geriausiu savo nusima-

nymu.
9. Paskirti atsakomą as

menį (maisto administrato
rių), kur dabotų, kad pra- 
vestasai įstatymas butų pri
deramai vykinamas gyveni- 
man ir t.t.

70 nuoš. t.v. kareivinio am
žiaus vyrų reikalauja pa- 
liuosuot nuo kareiviavimo

LAUKIAMA DIDELIO 
JURŲ MŪŠIO.

KARĖS STOVIS 
VARŠAVOJE.

Vokiečiai bijosi lenkų .
sukilimo.

LONDONAS, rugp. 9. — 
Telegrama iš Lausanne, šve-

NEW YORK, rugp. 9. — 
viki šiol surinktos skaitlinės 
apie rekrutų verbavimą 
įNew Yorko valstijoj sulig 

parinktinojo kareiviavimo 
įstatymu rodo, kad 70 nuo 
šimtis pašauktųjų kariuome
nėn vyrų reikalauja paliuo- 
suot juos nuo kareiviavimo.

Pačiame New^ Yorko mie
ste tos rųšies “slackeriai” 
sudarą virš 70 nuošimčių.

Manoma, kad vokiečių laivy
nas dar sykį bandys aplei
sti Kielą.

LONDONAS, rugp. 9. — 
Pradedama kalbėti, kad vo
kiečių laivynas dar sykį ba
ndysiąs apleisti Kielą ir kur 
nors netikėtai užpulti anglų 
laivyną. Tam duodą pama
to dažnus pasirodymas jų 
mažesniųjų laivų šiaurinėje 
(juroje. Anglų admiraltija 

latydžiai seka kiekvieną vo
kiečių žingsnį.

WASHINGTON, rugp. 9. 
— Prez. Wilsonas paskyrė 
ispecialę komisiją, k^d išty
rus I.W.W. agitatorių vei
kimą vakarinėse valstijose. 
Mat spaudoje vaikšto įvai
rus gandai, buk I.W.W. esą 
vokiečių agentų lizdas ir t.. 
Ta unija, girdi, sužiniai ke
lia riaušes (streikus), kad 
•suparaližavus geležies indu
striją ir tuo budu pakenkus 
talkininkų reikalui. Supra
ntama, tie gandai yra begalo 
žiopli.

I j, i i a.....i ..—n... . .............................................
------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------

, MADRID, rugp. 9. — Is
panijos ministerių kabineto 
pirmininkas, Eduardo Dato, 
yakar rūsčiai pagrūmojo be
sirengiantiems streikan ge
ležinkelio darbininkams. Ji
sai sako, kad taip greit, kaip 
darbininkai užreikš meta 
darbą, valdžia paskelbsianti 
karės stovį.

Beto, nuo vakar dienos ir 
vėl tapo uždėta aštri cenzū
ra ant visų užsienio ir siun
čiamų ten žinių. Suvaržyta 
taipjau ir spaudos laisvė.

dyti jos (Vokietijos) reika- b™gge. 
lavimą 
kolą.

Kaip žinia, Šveicarija šio
mis dienomis atsisakė sutei
kti Vokietijai naują karės 
paskolą auksu — už gautas 
ir dar žadamas pasiųsti jai

— suteikti jai pas-.

įtijai auksas yra neapsako
mai reikalingas. Taigi labai 
galimas daiktas, kad ji ban
dys stverties paskutinės į- 
monės, jei tik matysianti ta- 
įme šiokios-tokios naudos.

FLUSHING, Holandija, 
rugp. 9. — Tūlas vokiečių 
hydroplanas vakar užpuolė 
Holandijos žvejų valtį teri- 
torialiame Holandijos van
denyne ir paliepę jai plaukti 
į Belgijos prieplauką Zee- 

, Vienas oriaivinin- 
kas dargi apleido hydropla- 
ną ir pradėjo savotiškai šei- 
myninkauti ant laivo denio. 
Tuo tarpu netikėtai pasiro- 
idė Holandijos patrolinis lai- 
ivas ir, patyręs apie nelauk
tojo svetelio atsilankymą, 
paliepė laivui pasukti atgal 
Holandijos prieplaukon Flu- 
shingan. Čia orlaivininkas 
itapo internuotas, o laivas 
sugrįžo atgal jūron žuvau
tu.

UŽSIDEGĖ SUV. VALST. 
LAIVAS.

ATSISAKO DALYVAUT 
SEYDLER’IO MINI

STERIJOJE.

Laivo įgula išgelbėta.

ORAS
Chicagoj ir apielinkėse.— 

Šiandie ūkanota; maža at
maina temperatūroje.

Augščiausia temperaltura 
vakar buvo 73 laipsniai; že
miausia 63 1.

MADRID, Ispanija, rugp. 
9. — Šiaurinės Ispanijos ge
ležinkelių darbininkų syndi
cates išleido oficialį paskel
bimą, kuriame aštriai smer
kiama valdžia ir samdyto
jai del neišlaikymo duoto ge
ležinkelių darbininkams pa
žadėjimo.

Geležinkelių darbininkų 
streikas žadama paskelbti 
rugp. 10 d., t.y. ryto. Vis 
dėlto, darbininkai sutinka 
iužbaigti Nesusipratimus tai- 
,kos keliu. N .

WASHINGTON, rugp. 9 
— Laivyno departamentas 
aplaikė žinių, kad Atlantiko 
vandenyne .šiomis dienomis 
gaisras sunaikino didelį Suv. 
Valstijų pirklybinį laivą Na
vajo. Laivo įgula esą išgel
bėta ir išsodinta tūloje ne
pažymėtoje prieplaukoje.

IŠPUOLĖ Iš TRAUKINIO

Dwight Linn., 1415 Astor st., 
važiuodamas iš St. Charles, iš
puolė iš traukinio ir užsimušė.

KOPENHAGEN, rugp. 9 
Pranešimai iš Vienuos ir 
Berlino sako, kad Len
kų Ratas galutinai nutaręs 
nedalyvauti Austrijos mini- 
sterių kabinete. Vadinasi, • 
Dr. Seydler’io pastangos su
daryti koailcinę ministeriją 
nedavė lauktų pasekmių.

Austrijos lenkai tai daro 
todėl, kad Vokietios ir Aus
trijos valdžios žada suteikti 
“neprigulmybę” tik Rusijos 
Lenkijai. Tuo tarpu apie 
Austrijos ir Vokietijos len
kų neprigulmybę nei nepri
simenama. u



RACINE, WIS.
■

Pirmoji, t. y. dešiniųjų patiek-

balsų. Tuomet socialistų frakci-

Iš kairiosios seimo pusės buvoga ros.

ninkiška partija, o visi darbinin-

Rusijos

su-

i.'-.

viena social-demokratų ir soci
alistų liaudininkų, antra demo
kratinės tautos laisvės Santaros.

savo ir socialistai liaudininkai, 
matydami, kad socialistų rezo-

k

> 

t

surinkusios apsiskelbė save Sei
mu, palikdamos dešiniuosius vie 
nūs. Šis demokratinis Seimas 
pasigamino ir vienbalsiai priė
mė naują rezoliuciją, kurios te-

negalės Lietuvių Drab. TaTyb.a 
daly vau t valstijos viršininkų rin
kimuose, ir del ko nestatys sa
vo kandidatų?

artimiausių darbininkams, tai 
nėra abejonės, kad darbininkai 
rems ją, nes tai bus tiesioginė jų

žmonių minios liko vergais ir 
šoka pagal augštųjų muziką.

Tokiu būdu, aš nematau rei
kalo organizuolies A. L. D. T. 
lokiai nuolankiai.

NAUJIENOS 
ffhe Lithuanian Daily News
Nblished Daily except Sunday by 

Lithuanian News Pub. Co., Inc.
K40 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS
Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina:
Chicago]e, nešiotojams kasdien pri
statant i namus, moka:

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

■testo dalyse, kur nešiotojai nepa
tekta, dienraštis siunčiamas pačtu, 
4kn#jams išanksto užsimokėjus: Me
tams $6.00; pusei metų $3.50.
Uttar, ne Chicagoj, metams $5.00; pū
kai metų $3.00; trims mėnesiams 
•1.75. Kanadoje metams $7.00. Vi
sur kitur užsieniuose $8.00 metams.

’ Santykiai Rusijos 
lietuvių tarpe.

Mums yra sunku įspėt, ko
kią pozityvę reikšmę Lietu
vos ateičiai turės tas Rusi
jos lietuvių Seimas, kuris 
įvyko pereitą mėnesį Petra
pilyje, ir jo rezoliucijos. Bet 
apie partinius 
Rusijos lietuvių 
pasako daug.

jie

kių partijų dabar turi Rusi
jos lietuviai. Tenai daug- 

ir tų partijų
spėko

Rusijos lietuvių visuomenė
je yra beveik lygus. Tarpe 
tų dviejų sparnų yra gana 
skaitlingos neaiškių elemen
tų grupės — bepartyviai, 
demokratinės tautos laisvės 

tautos

liucionieriams prisieis dat 
daug energijos išeikvot; bet 
diktuot Lietuvai jau jie ne- 
pajiegs.

Muši] spaudoje buvo išrei- 
• kšta nuomonė, kad Rusijoje 

gyvenantįs lietuviai social
demokratai, kurie atsiskyrė 

. nuo “bolševikų,” esą labai 
menkos vertės. Mes to tvir
tinti neapsiimame. Gal jų 
tarpe ir yra nepastovių arba 
netvirtų savo principuose 
gaivalų, bet visiems jiems 
tokių priekaištų daryti, išro
do, lyg butų perdrąsu. Prie 
dalyvavusių Seime social-de
mokratų, kaip jau žinome, 
prisidėjo VI. Požėla; jų tar
pe buvo Dr. Avižonis ir ki
ti turintįs gerą vardą socia
listų veikėjai. Tad ir visa 
ta frakcija (ar partija), ro

ndos, neturėtų būti bloga.
Be to, atrodo, kad ta so

cial-demokratų srovė, kuri 
dalyvavo Seime, yra daug 
skaitlingesnė, negu “bolše
vikai”; kitaip nebūtų supra- 
, n tania, kaip ta srovė galėjo 
kartu su socialistais liaudi-

imo delegatų.
Įdomią žinią dar paduoda 

“Naujoji Lietuva” (13 num.) 
apie Seimo delegatų rinki
mus Maskvoje. Rink i m a i

proporcionalę sistemą. Ir 
rezultatas buvo toks, kad so
cial-demokratų kandidatai c-

kiek
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Skilimo priežastis buvo nesusi
taikymas 
klausime

Lietuvos

Petrapilyje 1917

se nuo gegužes 31 d. iki bir-

litikos padėjimą ir, žengda
mas prie nepriklausomos de
mokratinės Lietuvos respub
likos, kurioje turi būti pripa
žinta visiems be tautos ir ly-

nės teises ir visiška tikėjimo

nografinės Lietuvos dalis bu
vo Rusijos, o kita Vokietijos

si karą veik visa užimta vo- C V
k ieči ų kariuomenės;

<>
»>. kad jos klausimas todėl

ra svetimos valstybės žemiuC v v

ninku bei Kareivių Atstovu 
Tarybos ir Laikinosios 
riausybės pripažintas ir vi

■ 

I

Kairįjį sparną Seime su
darė social-demokratai ir so
cialistai liaudininkai; deši
nįjį — ktnkščionįs demokra
tai ir liaudies Sąjunga. San- 
tara-gi uspradžių ėjo išvien 
su dešiniaisiais, o paskui pri
šlijo prie kairiojo sparno. 
“Pažanga” ir bepartyviai vi
są laiką rėmė atžagareivius; 
“Pažanga” net vadovavo 
jiems. Matoma, prie dabar
tinių aplinkybių juodieji ga
ivalai tikrąjį savo veidą at
virai parodyt nedrįsta.

Tarpe dviejų kraštutinių 
sparnų Seime visą laiką ėjo 
atkakliausia kova. Tos-gi 
kovos pasekmė tokia, kad 
pergale gali pasigirt ir vie
ni ir antri. Dešinieji kele
to balsų didžiuma paėmė vir
šų ant kairiųjų; bet jie to at
siekė tiktai dėlto, kad jie ne
išstatė tikrųjų savo obalsių, 
o pasislėpė už pusiau-atža- 
gareiviškos “Pažangos” mi

Kairieji-gi, nors surinko 
Seime truputį mažiau balsų 
už atžagareivių bloką, bet 
laimėjo tuo, kad privertė ei
ti paskui save liberalų San-

Čia reikia tečiaus pastebė
ti, kad Seimas nepilnai paro
dė kairiųjų spėką. Kuomet 
dešiniosios srovės jame da
lyvavo visos, tai social-demo
kratų dalis, “bolševikai,” bo
ikotavo Seimą. “Bolševi
kai”, social-demokratai ir 
socialistai liaudininkai, su
dėti į daiktą, butų lengvai 
persvėrę dešiniuosius.

Rusijos lietuvių visuome
nėje, vadinasi, dalykai išro
do ne taip blogai, kaip buvo 
galima manyt. Po revoliu
cijos smūgiais juodoji armi
ja, nutukusioji karės aukų 
šelpimo komitetuose, labai 
subliūško. Jiegų jf dar tu
rį ir kad ją nuveikus, revo-

apsisprendįmo teisę kaipo re
voliucijos įA 
kos obalsį;?

6) kad didžioji Lietuyos da
lis, karo likinte yra*atsiduru- 
si už Rusijc/s sienų ir tokiu 
būdu Lietuvos klausimas vir-

/
to tarptautiniu;

7) kad Lietuvos politinio li
kimo klausimą gali spręsti 
tiktai visi Lietuvos gyvento
jai, Rusijos Lietuvių Seimas, 
atstovaująs išblaškytajai po

businiosios lai

nesiimdamas Lietuvos vardu 
nustatyti busimąjį Lietuvos 
politikinį surėdymą, taria:

Lietuvai turi būti pripažin
ta pilna teisė spręsti savo po
litikos likimą; gyventojų valia 
turi būti išreikšta Lietuvos 
Steigiamajame Susirinkime, 
išrinktame visuotinu, lygiu, 
tiesiu ir slaptu balsavimu pro- 
porcionale sistema be skirtu-

ga. Toji pati teisė jau paskel
bta pamatiniu taikos princi
pu atskirų Europos ir Ameri
kos valstybių;

6. susiklojusiomis karo ap
linkybėmis politinis Lietuvos 
likimo klausimas tapo tarp
tautinis ir tokiu bud u tarptau
tiniam taikos kongrese svar
stytinas;

7. tarptautinis taikos kon
gresas turės sankcionuoti tei
sę, kad pavergtosios tautos 
galėtų išsiskirti, jeigu to 
norės, iŠ valstybių jas paver
gusių, o išsiskyrusioms tau
toms turės duoti tarptautinę 
garantiją laisvo, savarankaus 
politinio gyvenimo

i r v i e n u baisūnu-

mai, taip-pat biznieriai, o pasta
rieji darbininkais nesiskaitė ir 
nesiskaitys. Partijai gali pri
klausyti žmogus, neturįs jokio 
supratimo apie darbą. Juk yra 
tokių, “prakilniai” užaugintų, 
tik mokslainese laiką praleidę, 
kur apie save tik sakos: “Aš, mo
kytas... Aš turiu but valdininkas, 
o nemokšai—pavaldiniai.”

kimas suorganizavimui A. L. D< 
T., buvo apie 500 žmonių, o tik 
pora gynė Kovos poziciją; o pa 
trumpam ir jiedu pasidavė. Ne
jaugi tik liek tebuvo “koviečių”?. 
Taip, žinoma, nebuvo. Buvo ir 
daugiaus “koviečių”, bet visi

i A.L.D.T., o antras fak- 
koviečiai” per Naujienas

pritarė Tarybai, nors Kova ir 
“nepazvalino". Matote dar kur 
kas, o jau: Aš!..

O kas del nesikišimo į unijų 
reikalus, tai taip sakyti galėtų 
žmogus, kurs nežinotų, ar ne
norėtų žinoti unijų daugumos

tu s.

1110.

kaina:

149, susilaikė

remdamasi aiškiai išreikštais 
visu Lietuvos visuomenės sro- c

vių reikalavimais, kad Lietu-

ir nepriklausoma;
2. aiškiai visos Europos ir 

Amerikos demokratijos pa-

riais kiekvienai tautai turi bu
li pripažinta apsisprendimo

liaus; aš manau, ii 
partijoj. Tik pasak;
štai vadelės atimtos , ir pa m a ly
si lik jo kulnis ant partijos slen-

džiumai teisę kontroliavimo. Ir 
to, turbut, nei pats p. Labs ne

cialistai liaudininkai, santa- 
rininkai ir bepartyviai, su
dėti kartu. Šitas faktas'ro
do, kad dalyvavusioji Seime 
social-demokratu srovė Ma- 
skvoje yra labai galinga. 
Vargiai galima prileisi, kad 
taip-pat galinga butų tenai 
ir “bolševikų” srovė, nes tuo
met reikėtų manyt, joge i so
cial-demokratai sudaro du 
trečdaliu Maskvos lietuvių;

Taigi iš visa ko prisieina 
spręst, kad “bolševikai” pas

rusus, sudaro, nežiūrint savo 
vardo, mažumą.

Kas del Seimo rezoliucijų, 
kurios paduotos šiame “Na- 
uj.” numeryje, tai plačiau 

(apie jas gal teks pakalbėt vė
liau. Dabar-gi galima pas
tebėt tiek, kad dešiniojo blo
ko rezoliucija, nors ir ska
mba labai “radikaliai,” yra 
ištiesų anti-revoliucinė. De
šiniųjų rezoliucija skelbia 
Lietuvos neprigulmybę. Tuo 
ji nusideda prieš du dalyku: 
viena, prieš tą demokratinį 
principą, kad sprendžiant 
apie šalies likimą, balsas 
priklauso pirmiausia jos gy
ventojams; antra, prieš re
voliucinės demokratijos vie
nybę. Jeigu kiekviena Ru
sijos žmonių grupė užsima
nytų eit savais keliais, ne
pasitarus su Rusijos demo
kratija, tai šalyje įvyktų vi
siška anarchija.

Demokratinio Seimo rezo
liucija, nors neskamba taip 
“radikaliai,” yra ištiesų da
ug revoliucinesnė ir demo- 
kratingesnė.

RED. ATSAKYMAI.
Kairiajam Latrui, Westville, III. 
-^-Talpiname pirmiau gautą ži-

AkronieČiui.—Gavome anks
čiau kito korespondento prane
šimą apie tas prakalbas. Antra, 
jūsų korespondencijos negalė
tume suvartoti ir dėlto, kad ne- 
paduodate savo tikro vardo Re
dakcijos žiniai. Vieno pseudo-r 
nymo neužtenka.

ei pas—taika be aneksijų ir 
kontribucijų, leidžiant pa
čioms tautoms spręsti, ko jos 
nori;

kelių valstybių tautoms pri
pažinta ICuropos ir Amerikos 
demokratijų teisė sudaryti 
vieną politinį kūną;

ši m t mečio

7. kad esant šioms aplinky
bėms metas lietuviams įvy
kinti senus politinės laisvės 
troškimus ir, remiantis apsi
sprendimo teise, aiškiai visam 
pasauliui pasakyti, kaip jie 
savo likimą apsisprendžia;

nutarė:
1. Visa etnografinė Lietuva 

privalo tapti nepriklausoma 
valstybė, nuolatinai neutrali.

2. Jos neutralumas privalo 
būti garantuotas Taikos Kon
greso.

3. Taikos Kongrese turi bū
ti Lietuvos atstovai.

4. Lietuvos valdymo būdą 
ir vidaus tvarką turi nustatyti 
sukviestas visuotiniu, lygiu, 
tiesiu ir slaptu balsavimu Stei
giamasis Lietuvos Susirinki
mas.

grafinėse ribose turi skirtin
gas ekonomines, sociales ir 
kultūrines sąlygas;

2) kad kiekvienas kraštas 
gali geriausiai plėtotis tik tu
rėdamas pilną plėtojimos lai
svę;

uos 
teisė

kad toji laisvė kiekvie- 
tautos manoma kaipo 
pilnai savo likimą sprę-

4) kad tautų apsisprendimo 
teisė sutinka su tikruoju de
mokratijos keliu ir pripažysta 
visų šalių demokratijos;

5) kad Petrapilio Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Tary
ba,} Didžiosios Rusijos revo-

dideijos reiškėją, iškėlė tautų

3. susiklojusiomis karo ap
linkybėmis, delei kurių Lietu-

vos likimo klausimas tarptau-

tu,
nutarė:

čias valstybes ir visas Euro
pos ir Amerikos demokratijas

1) Lietuva kaip užintere
suotoji šalis privalo turėti sa
vo atstovus taikos kongrese.

2) Visos valstybės turi pri
pažinti Lietuvai apsisprendi

3) Savo politinį likimą Lie
tuvių Tauta turi apspręsti sa
vo laisvai išrinktame Steigia
majam Susisirinkime.

Už šitą rezoliuciją balsavo 111 
delegatų, prieš —-132, susilaikė 
28. Šita rezoliucija gavo paly
ginamai daug balsų dėlto, kad

Lietuvių Seimas Pe trapi ly j e 
atstovaująs įšblaškytajai po 
Rusiją demokratinei Lietuvių 
Tautos daliai apsvarstęs poli
tinę Lietuvos ateitį posėdžiuo
se birželio m. 1—4 dd. rado:

1. Lietuva yra atskira etno
grafinė, kultūrinė, ekonomi
nė ir politinė vienata;

2. Lietuvių Tauta savo poli
tinio ateities likimo klausime 
yra savarankumo idėjos veda
ma;

3. kiekviena tauta gali pa
sekmingai vystyti ir plėtoti 
savo kultūros ir ekonomijos 
pajiegas tik turėdama pilną 
politinę savo šalies laisvę.

4. šitoji laisvė kiekvienos 
tautos manoma kaipo teisė 
pilnai savo politinį likimą 
spręsti;

5. politinio tautų apsispren
dimo teisė Rusijos Darbinin
kų bei Kareivių Atstovų Ta
rybos yra iškelta kaipo busi
mosios taikos pamatinė sąly-

I. Kreiptis į Laikinąją Rusijos 
Valdžią taip pat į visas valsty
bes sąjungininkes bei neutra- 
les valstybes ir reikalauti pri
pažinti :

1) kad Lietuvių Tautai pri
klauso politinio apsisprendi
mo teisė;

2) kad savo politinį likimą 
Lietuvių Tauta turi teisę sprę
sti laisvai išrinktajam Lietu
vos Steigiamajam Susirinki
me visuotinio, be lyties, tau
tybės ir tikybos skirtumo, tie
saus, lygaus ir slapto balsavi
mo pamatais, proporcionalios 
sistemos prisilaikant;

3) kad Lietuvių Tauta, kai
po užinteresuotoji tauta, turi 
teisę turėti savo atstovus tarp

tautiniam taikos kongrese.
II. Apie visa, kas yra čia iš
dėstyta, pranešti viso pasaulio 
demokratijoms.

naujos visuomeninės tvarkos pa
rtija, ir tik daugiaus atsižvel- 
gianli i darbo žmonių mimas. 
Darob žmonių minios kontro-

sidavusių parazitų yra gana li
nijose. 'tas pats ponas Gom- 
persas pasakė prezidentui: “Štai, 
viešpatie, atvedžiau visas ave
les. kurios manim išsitiki...” O 
mažesnieji viršininkai, prieš sa
vo y pa tiškus priešus ką daryda
mi, unijos vardu dengias. Aš 
kailiu, turėdamas daugel priro
dymų. Unijas būtinai reikia 
dorai sutvarkyti. O tai galės at-

darbo žmonių minios neišnyks,

nieks nekontroliuos, valdžia va-

h* A. I). T. turi but duo-

Aš, iš savo pusės, nesutinku 
su p. Lalio pasakymais. Aš sta
bui tiesioginę darbo organizaci
ją viršum visų darbo unijų, o 
unijose reikalinga darbininkiš
ka tvarka, 'baigi visus kviečiu 
prisidėti prie A. L. D. T. ir pa
daryti vieną drūtą sieną iš dar
bo žmonių miniu ir C 

pasišventusių vadovų.

Lai gyvuoja Lietuvių 
ninku Tarvba! c *

supratimu—

Korespondencijos

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

KODEL TAIP.

Aš, būdamas darbininkas

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos reikalu.

Nuo to laiko; kaip A. L. D. T. 
pradėjo organizuolies, skaičiau 
laikraščiuose visokių straipsnių 
ir straipsneliu agitacijomis už

Kai kurie tų straipsnelių, man 
atrodo, perdaug žeminau lįs dar
bininkus. Iš tokių man puola 
mintin nesenai Naujienose pa
skelbtas p. A. Labo straipsnis. 
Parašytas jis taip, lyg autorius 
butų ko-nors nusigandęs (gal 
Kovos? — K.).

niai: “A. L. D. Taryba nedaly
vaus viršininkų (valstijos) rin
kimuose, nestatys savo kandida
to į prezidentus.” Ir kiti pana
šus užreiškimai, žeminantis dar
bo žmonių minias. O ant galo 
priduria: “Todėl nėra ko bijo- 
ties Lietuvių* Darbininkų Tary
bos.” Tai lyg taikoma Kovos 
redakcijai.

Klausimas veržiasi: Kode! 
taip? Argi darbo žmonės turi 
but tokio žemo laipsnio, kad jie 
niekur savo nosies neprivalo 
kišti? Ar musų, darbininkų, to
kia maža spėka?

Man atrodo visai kitaip, 
da rbi ni n k ų rei k a la u j a n i a 
tižiausios spėkos pasauliui 
tvarkyti, naujais pamatais jį
statyti. Tat ir valdymas turi 
priklausyt darbininkams, o ne 
tik vadovams. Darbininkai ne
turi but atstumti.

Aš nesakau, kad darbininkai 
būtinai turi užimti valdininkų 
vietas, bet dalyvauti rinkimuose 
jie būtinai turi. O p. Lalio už
reiškimai daro tokį įspūdį: 
“Nenusiminkite, Kovos viršinin
kai, jūsų ištikimi valdiniai ne
rodys pirštu į nosį; bus kaip 
buvę ištikimi!”

Partiją aš suprantu kaipo par
tiją. Ar maža turime šiandie 
partijų? O partijose yra viso
kio plauko žmonių. Partijai 
priklauso valdininkai ir pavaldi-

HARVEY. ILI

ci o nyk ši is jaunimas pradėjo 
labiau darbuoties. Kaip girdė
ti. rengiamus! sutverti drama
tišką ratelį, kuris parūpintų at-

veikia, net stebėties reik, de
mokratų ir tam panašios parti
jos ir dabartinė valdžia ! Ir prie

ir buli.

daugiausia iš pavaldinių; ir 
prie partijos prigulėjo visokių 
pakraipų žmonės, kiti išanksto 
permatydami sau naudos. Ba- 
gotieji su mokytaisiais užėmė 
valdžios vietas, ir jie laikėsi iš
vien. Darbininkai nesivienijo. 
Ir dabar pažiūrėkime, kas daro
si. Kapitalas pavergė darbo 
žmonių minias, nors per jas bu
vo sutverta republikonų partija, 
ir nemaža darbininkų kraujo 
pralieta; bet dabar darbininkai 
liko bespėkiai, išsklaidyti. Jeigu 
darbininkai butų atskirai turėję 
darbininkų organizaciją, gal ne
būt taip buvę. Bet laikui bė
gant darbininkai buvo atstumia
mi nuo partijos vadelių ir biz
nieriai (su kai-kuriais moky-

rališkų pers ta tyme Ii ų Harvey 
lietuviams. Kaip tas darbas 
nusiseks atlikti Harvey jauni
mui parodys ateitis, nes v^sudi- 
džiausią kliūtim vra stoka .sve- 
tainės su atsakančiomis deko
racijomis ir pačia scena. To
kių svetainių visoj Harvey ne
galima rasti. Nors Harvey ar- 
tistai-mėgėjai negalės pasirodyt 
žymesniais veikalais, be’t jie vis
gi nesėdės nuleidę rankas ir 
rengs tokius vakarus, kokie tik 
bus galimi. Lauksime.

** Ig. K. Matchulis.

Socialistai veikia.

Rugpjučio 1 d. įvyko LSS, 
124 kp. mėnesinis susirinkimas. 
Susirinkimas buvo labai skait
lingas. Reto jame prie kuopos 
prisirašė 7 nauji nariai. Nuo 
Naujų Metų gi ikiv rugp. 1 d. 
prie šios kuopos prisirašė 30 
naujų narių. Tas parodo, kad 
raciiiicčių susipratimas auga ir 
jie noriai stoja į darbininkiškas 
organizacijas.

Kuopa irgi nemažai veikia. 
Ji rengia įvairius lavinimos va
karus. Liepos mėn. įvyko du 
tokie vakarai. Juose buvo dis- 
kilsuojama apie tai, ar geras ka
talikas gali buli socialistu ir ar 
reikalinga yra panaikinti svai
ginantis gėrimai. Iš minėtų dis
kusijų pasirodė, kad nors visi 
dalyvaujantis buvo vien papras
ti darbininkai, vienok paduotuo
sius klausimus nuosekliai ir aiš l,! ~ a _ jl

kiai gvildeno.

kas gerinus gauti narių partijai, 
nes čionai jų bus daugiau išmo
kinama rupinties savo reikalais. 
Juk tiesiog iš parapijom) pada
ryti socialistą tai nelengva ir 
daug brangaus laiko gaišinama, 
taip kaip kad nemokantį abc 
i n ok i n t i astronomi j os.

Kas del Kovos, (ne sąjungie- 
čių. K.) atakų, nėra reikalo lai
kas gaišinti. Kas iš to, kad keli 
(1 iš 100, gal nei tiek. K.) pasa
kė: “nelzia!” štai, kada buvo 
Chicagoj lietuvių viešas susirin-

rugp. 15 d. socialistų svetaiit^r 
500 Monument Sq. Tema: “Ar 
reikalingas yra moterims suly
ginimas teisių?" Savo pusę 
gins pačios moterįs. Geistina, 
kad į šias diskusijas susirinktų 
kuodaugiausia moterų, nes dis
ku suojamasis klausimas kaip 
tik jas labiausia apeina.

Iš LSS. 124 kp. narių pirman 
šaukiman stoti kariuomenėn 
pa puolė drg. A. Vėgėlė, bet dar 
tebėra nepaimtas. J. 'Margis.
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Pranešimai
Del Patarnavimo Depozito- 

riams Bankas Atdaras 
Panedėlio Vakare.

Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 
daug yra depozitorių, kuriems sunku atlikti 
savo bankos reikalus laike paprastųjų ban- 
kos valandų.

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

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

State Bank of Chicago
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

Visuotinas pusmetinis Naujienų 
Bendroves Dalininkų 

susirinkimas.
Naujienų Bendrovės dalininkų su

sirinkimas įvyks nedėlioj, rugpjūčio 
12 d. M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 
23rd Place, 
landą ryto, 
svarstymui 
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 certifika- 
tą registracijai. Dienos tvarka bus 
paskelbta ant vietos. —P. čereška, 

Naujienų B-vės Sekr.

Pradžia lygiai 10 va- 
Tarp visų esamųjų 

reikalų yra balsavimas 
Bendrovės 

konstitucijos projekto.

Melrose Park, 111. — LSS. 43 kuo
pos extra susirinkimas bus pėtny- 
čioj, rugp. 10, 7:30 vai. vakaro, Frank 
ir James svet, 23 avenue ir Lake st. 
Bus nominacijos Sąjungos viršinin
kų. Draugai, malonėkite visi laiku 
susirinkti. A .J. Staskus, Org.

KŪDIKIS ESTI SVEIKAS IB 
STIPRUS, MAITINANT

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane 

'Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X-RAY EXAM1NACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

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

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimus,

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentų ir laboratoriją,

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

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa
ko.

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
?u“ DOCTOR BOYD ^eS p.«.

'iodiki7. SPECIALISTAS on'”
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL.

Ateities Žiedas, vaikų draugijėlė, 
rengia išvažiavimą į Washington 
Parką nedėlioję, rugp. 12 d. Bus 
įvairus programas, kurį išpildys 
draugijėles nariai. Todėl prašom 
gerbiamosios publikos atsilankyti. 
Važiuot reikia (k)ttage Grove iki 56 
gat. ir eiti po dešine ant kalno, neto
li laivelių prieplaukos.—Komitetas.

EAGLE 

'BRAND)
CONDF’NSECh 
KIEK

Kurs yra padarytas i§ geriau
sio laipsnio karves pieno ir 
nendrių cukraus, nieko dau
giau jame nesiranda; tasai 
pienas y.fa maistingas, leng
vai suvirinamas ir prirengi- 
mui bonkutėi reikia tiktai su
maišyti su virintu ir atvėsin
tu vandeniu. I
Iškirpk šj apskelbimą ir pasiųsk 
Borden’s Condensed Milk Co.

NEW YORK CITY, N. Y. 
o apturėsi dovanai nurodymus 
kaip pieną vartoti. KT

Roseland, Iii. — LSS. 137 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė- 
lioije, rugp. 12, 10:30 vai. ryte, 9 wa- 
rdos Socialistų svet.,' 11009 Michigan 
avė. — Draugai, pasistengkite atsi
lankyti laiku, nes turime daug sva
rbių reikalų apsvarstymui. Taipgi 
tie draugai, kurie norėtų prisirašyti

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Tel. Central 6890-6891. Atdara: Utar- 
ninko, ketverga ir subatos Vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: 
1666 MILWAUKEE AVE., Chicago, Ill. 

Tel, Humboldt 97.

K. Valys, Org.

LSS. 81 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks pčtnyčioj, rugp. 10 dieną, 
8:00 vai. Liuosybės svet., kampas 

Wabansia avė. Geistina, 
a t s i I an k y t u mot e pask ir I u 

J. Lazarevičia, Sekr.

ir

LSS. 171 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge, rugp. 9 d. p. 
T. Maženio svet., 3824 So. Kedzie av. 
ir 38 PI., 8 vai vak. Nariai, malonė
kite visi susirinkti į šį susirinkimą, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
svarstyti. Taip-gi atsiveskite nau
jų narių. L A. Schagamogas, Sekr. ,

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. VUŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

lI|5Y5TEn

..LSS. 37 kp. laikys mėnesini susi
rinkimą rugpjūčio 9 d. 8 vai. v. Ra- 
shinskio svet., 731 W. 18th Si. -- 
Draugai ir draugės, malonėsite visi 
susirinkti, nes turime svarbių ir ne
atidedamų reikalų nutarti. Be to,

pikniko likiety, Imtinai šiame susi
rinkime sugrąžinti, nes reikia išduo
ti apyskaita. Pas kuriuos dar ran
dasi užsilikusios Lankutės su milio- 
nais dešimtukų, grąžinkite kuogrei- 
čiausia. —K. Kazlauskas, Rašt.

Telefonas Canal 3737

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegijų; Ilgai prak- J 
tikavuai Pennaylvanijos Hospitalėsa Ir Į 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnaa- j 
ju prie gimdymo. Uždykų duodu rodą į 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms, Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai Ir slavokiškai.

1733 B. HALSTED ST„ CHICAGO. į 
Ant antri lubg.

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

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

A. Meldą zis, Rašt.

nfl5THia<&BY5TEn WL-W
DABAR YRA GERAS

LAIKAS
išmokti kirpimo ir “designing.”

Mes galime gauti jums atsakančią 
ir gerai apmokamą vietą į trumpą 
laiką. Jus gausite privatiškas in
strukcijas ir praktišką patyrimą mo- 
kindamies.

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

Jos. F. Kasnicka, viršininkas, 
Priešais City Hali, 

Kambariai 116-417,118 N. La Salle si.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3121 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Lietuviškas 
Ligonbutis

GYDOME reumatizmą, Lumbago, 
sustingusią nugarą, kulšis, rankas, 
visas chroniškas kraujo ligas, inks
tų ir kepenų ligas su elektriką, kar
štomis garo pirtimis, mokslišku ma
sažu ir vaistais. Jeigu jus sergate ir 
gulite, tai mes prisiusime Jums gy
dytoją dykai.

PAŠAUKITE GARFIELD 8150
3456 W. 12th St., Chicago, BL
.......*.....A" . ......................m■■■■ .... ■'» .... i.....M i. ■■■■—.—i

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

Pranyksta regėji- 
znias* 

Mcs vart°Jam p*-
• *?ei’inkj Ophthal-

mometer. Ypati- 
nga (loma atkrei- 

“ plama į vaikus.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedėliomis nuo 10 iki 11 
dienų.
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5033

sms

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St, Ch leaf •. 

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

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

3149 S. Morgan St. kerte >2 sfl. 
) Chicago, Ill.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687.

"elephone Humboldt 127S.

M. S AH U D M. D.
Bena* K ima u Gydytojai ir Chirurgą*. 

Specialistas Moterišką. Vyriškų Ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Lirų.

OFISAS: 1579 Milwauk** A v*. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; 
Kampas North Ave.. Kambary* SH 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki t vakare.

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.

Chirurgija ir veneriškos 
ligos.

Priėmimo valandos: 8 iki 10 
dieną; 1 iki 2 ir iki 8 va
karo; nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 valandai dieną. 

Rezidencijos telefonas 640. 
13*46 So. Flalsted St.

PHONE CANAL 538

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moterišką vyrišky, Ir vaiky Ilgį.
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 36 8t». 
Telephone Drover 497€.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 
l>o xMetu ir vakarais.

UN
TURĖKITE
PI NIG
Skoliname pagal įstaty

mišką mokestį
$25 ...  87'/oc į mėnesį
50 ....... 1.75 į mėnesį
75 ...  2.6214 į mėnesį

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. Halsted Street, 
Kampas 47-tos gtv., 2-ras augitai 

Telephone Drover 2116.

f T
Telephone Yards 5194 A

Registruota Akušerka t 
Irs Antonina Shusho!

Turiu patyrimą moterų ligose.
Teisingai patarnauju prie gimdy

mo. Moters, jeigu norite gero už 
žiurejimlo ligoje savęs ir savo kū
dikio, atsišaukite j A. Shusho, nes ■
mano patarnavimas užganėdins t

kiekvieną moterį. Suteikiu rodą ■
dykai kiekvienai. Atsišaukite *

3843-45 South Kedzie Avenue 
CHICAGO, ILL.

EIKITE TUOJAUS PAS

Insteigta 23 metai

ffidolis Išpatdavimas
Šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

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

egzemi- 
nuojam akis

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

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

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra j^atve, Chicago,

Vyrišky DrapaniįBargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryli 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 dabar 
$5 ir augšČiau. Kelnės1 nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
Iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va* 
karais.

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

inZiw7'*'1

REIKALAUJI AKINIŲ
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 akių,
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 
aki niai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHr< J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 
TfiMYKIT MANO UŽRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatves Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo u ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 dienų. 

Tel. Canal 5335

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP U28ISENĖJU8IOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Specialifikai k y do ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
odos, ligas, žaizda*. reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
l&gydė. tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalioms iki 12 dieną. 
1MB BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Banko*. Tel. Canal 3263.

j/ ........ \ L /.....J'. -r .'77 ’

Specialistas iš Seno Krajaus

Daktaras WISSIG,

RAY E. RIEKE
, Advokatas
619 Fourth St., (viršuj Saper 

vaistinycios).
SIOUX CITY, IA.
Pasekmingai vedu visokius 

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus 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-ra GATVfi

Nereikalingas 
^tklUr—- 

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

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

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

Prie Milwaukee ir North Avės.
Tel. Humboldt 4613

Ateikit VO M I AS
pas f H 11 Ml iSgy- mane w BBOII dysiu

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rimų Ir Stoginio Poploros 

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

Dr. Povilas Žilvitis 1
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 1

3203 S Halsted St., Chicago. J
Tel. Drover 7179. 1

v Ww
S TELEPHONE YARDS 2721 1
| OR., JL JONU HAITIS | 

f Medikas ir Chirurgas 1 
B 3315 S. Halsted St., Chicago I

DENTISTAL
Ateikite pas mus del susitaisymo 

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

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

SIOUX CITY, IA.

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgai 

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

Tel. Canal 3877

no re-

Per 30 
metų ši
mtai iš
gydyti 

yra ma

putacil- 
j*.

FllOJT. DOCTOR COATER •>
Beturčiai taipgi ateina pas marui II l| 

viijų kraštų, dėlto kad jie patyri. Jog • 
nfi esmi expertas specialistam Ji« | 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, i 
aft gailu tų atlikti. Negaišuok ir liu- į 
rčk, kuomet jųsų Hveikata ir stipria- , 
mus nyksta, kuomet jus turite jų savo i 
rankose. Jeigu jus atsilankysitv i»m» 
mane i laikų. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sųšiningai, ir moksliškai, Ir 
sugrųžinsiu jus l sveikatų i trumpiau- 
sj laikų, ir už mažiausių mokesti d«l 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus. Ir vyro* tiktai. Ir 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 
vėlinusiomis me t o domis ir už pigiausių 
rnokestj del sumanau* patarnavimo Ir 
pasekmingo gydymo.
PA8JKALB£JIMAH IR 1*ATARIMAS 

DYKAI

PROF. DR. COATES
430 So. State St., 2-ras augŠtan, 

Prieš Siegel Cooper and Co,

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

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

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
sugražinti į sveikatą ir stiprumą.

Daktaras Ross išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
reikia daryti, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi
sų kraštų Suv. Valstijų gydyties pas daktarą nuo savo ligų.
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, ILL.

ROOMS 506 IR 507, CRILLY BUILDING.
IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedėliomis 10 iki 1, Taipgi Pane- 
dėlio, Seredos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

Nustebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimų 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 į 
mane — nes ras sveikatų be sugaišimo nuo darbo ir 
už mažų atlyginimų.

Tūkstančiai žmonių turi vidu- 
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 

/ II neturi apie tai mažiausio suprati-
\ > J J // mo ’r klaidingai gydosi visai nuo

kitos ligos — visai be mažiausio 
palengvinimo ligos.

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

dalies kaspininės kirmėlaitės.
žmonės, kenčiantįs nuo tos bai

sios ligos nuolatos skundžiasi di
deliu vidurių skaudėjimu, jiems rodosi, kad kas pri
eina prie gerklės ir norisi vemti, tankiai niežti nosį 
ii’ išeinamų lauk žarna, 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 im i kaspininę 
kirmėlaitę, o jeigu norima ji prašalinti ant visados laike 5-ių va
landų, tegul tuojaus atsišaukia i mane.

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

Dr. OoRw^ood
1645 W. 47 ST., ARTI MARSHFIELD AVE., CHICAGO

Ncdeliomis nuo

RE IK AL AU J AK A vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui. 
Ateikite arba rašykite.
BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison SU Chicago, BL

ilf jBBPįžtl

Tel. Armitage 984

DR. A.J, KAHALiUS
Gydytojas ir Cliirtirjas
2121 N. WESTERN AV.

CHICAGO, ILL.

OR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ku turi skaudamas arba silpnu akla, arf 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pu rnu* -

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakaro,
V) a’AO 9 ryto iki 1 po piaL

Telephone Drover M9I

Dr. A. A. Roth
HUSAS (GYDYTOJAS ir C HIRURGAS

VyrtHrt. Vaitot 
ir chronUkų U*>.

VaUndm : ](> H ryta*, 4 - t po pietai S-—• 
karo. Nrdėhorn!.» JO 1 jx>

S, llALSTEIl) ST., arti 14 
CHICAGO. ILL.

*1^

Dr. Ramser

v

Aw.

Ertrenka tinkiunu* akiniu*,
Muaja ir i>atKrimu* duoti* dykai. 
76648 Milwaukee Av*., »rti Chieay* 
hibo*. VALANDOS: Nuo • ilryto 
riji. JMi h<->rr>ius nuo I Wr>to iki f 

'1*1 Efc.y $444.
t

lki

4%'
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KLERIKALŲ MOKSLINČIUS 
PASISLėPe NUO SOCI

ALISTŲ.
i Nedelioje, Rugpjucio-Aug. 12,1917
S W WWW W W W W WWW W WWW

Šitas piknikas yra rengiamas Chicagos Lietuvių Kuopelės, kuri no
ri ir velija labo visiems Chicagos lietuviams, nes visas pelnas nuo šio 
pikniko eis naudai Lietuvių Tautiškų Kapinių. Todėl, kurie velijate 
kad tikrai lietuviškos įstaigos augtų ir bujotų, tai nepraleiskite šio pik
niko, nes lai bus jūsų pačių ir kartu visų Chicagos lietuvių piknikas.

PASARGA: Kaštai karų yra tokie pat, kaip buvo ir pirmiau, lodei 
nėra ko bijoties važiuoti.. k Kviečia visus KOMITETAS.

Užvakar prisirinko pilna žmo
nių Mildos svetainė pasiklausyti 
socialistų su klerikalais debatų.

Debatai turėjo įvykti su Sčc*- 
snulevičiu, kurį klerikalų orga
nas pats pavadino katinu ir ku
ris pasižymėjo, kaip ir kiti kle
rikalų kalbėtojai,' šmeižimu so
cialistic ir visų tų žmonių, kurie 
nepritaria klerikalų politikai.

Minėtas Sčesnulevičius laiky- 
damas prakalbą Šv. Jurgio sa- 

I lėj liepos 31 d. pasigyrė esąs la- 
( bai mokytu, šmeižė kiek galė- 
) damas socialistus ir pagalios iš-j 
[ didžiai užreiške, kad jis visuo-.

pasiliuosavimo nuo kariuome
nės procedūrą. Todėl kas-nors 
turįs juos pamokinti ir duoti 
reikalaujamus nurodymus. Už
tai distrikto klerkas H. L. Bar
nes prašė federates valdžios iš
tirti, kas yra tie žmonės, kurie 
suteikia tas informacijas.

Paimtieji kariuomenėn 
lietuviai.

Be pirmiau paskelbtųjų, 
šie lietuviai tapo priimta kariuo
menėn:

dar

Liet. Jaunimo Kliubai 
rengiasi susijungti.

aliejų pas durnų inspektorių, 
kad nepapuolus jo nemalonėn. Smulkus Skelbimai REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMĖ

socialistais, bedieviais

drąsų iššaukimą prie- 
Lygos 1 kuopa ir pa-

batus su
1.1.
Tą jo 

:j»ė LSJ.
kvietė Sčesnulevičių ateiti ir ap- 

44pnti savo šmeižtus.
Bet išėjo visai kitaip. Nors 

itie debatai buvo iškalno paskel
bi “Naujienose”, nors pakvie
timai registruotais laiškais bu
vo pasiųsta SčesnUlevičiui ir 
“Draugo” redakcijai ir nors de
batų rengėjai gavo pranešimus 
su SČesnulevičiaus ir “Dr.” red. 
parašais apie priėmimą laiš
kų, debatuose dalyvavo vien so-

DIVIZIJA NO 1
John Rudkowitz 611 S Dearborn st

DIVIZIJA NO 3
James Moustis 3106 Rhodes st 
George Samartzes 3013 Prairie av 

DIVIZIJA NO 9
Frank Raudikis 3259 Union ave 
Kazys Drangelis 3261 S Halsted st 
Peter Hydickuvich 2839 Wallace st 
Y. Kucinds 536 W 33rd st
James Pashus 3029 Emerald ave 
Tony Pundoz 2924 Princeton av 
W. K. Sarpalis 3259 S. Halsted st 
Zenon P. Šalis 3247 Emerald ave 
Kazimeras Wasnauskas 3208 Wallace 
John Zainulski 724 W 31 
John Zwaga 3219 Auburn

DIVIZIJA NO
Adam Bartalis 839 W. 34
Peter J. Rashinski, 3035 Poplar ave 
E. F. Kowalski 3047 S Throop st 
Anthony Normuta 3215 S Morgan st 
John Pučus 833 W 34 st
John Petruszewicz 3233 Lime st 
Antanas Veinanitis 918 W 31 st 
Anthony Yakes, 819 W 34 st

DIVIZIJA NO 11
William K ach u lis 3520 La we ave 
John KwjhovVski 3542 S Marshfield

DIVIZIJA NO 12

avė
10

gi “katinas

P. Dubickui paklausus apie

tai j tiekdamos atsakė, kad jis 
išvažiavęs į Bostoną žiurkių ga
udyti, antras pridūrė, kad jis 
vra Chicago i e, o trečias t virt i-

Daulife

ginu tokių smarkuolių iš kleri- 
' kalų tarpo, kaip ŠčesnUlevičius, 

neatsirado, |ad prisiėjo kalbėti 
vienam P. Dubickui.

sakė daug tiesos, nuo kurios ra-

komis.

durų buvo dalinamas dykai 
“Draugas.” Tečiaus daugelis 
nenorėjo imti, nes jis nesąs ve-

kydami: “Jeigu jis ir visados 
bus didinamas dykai, tai bent tu
rėsime kuo grindis iškloti.”

J. Aceris.

Kariuomenėn ėmimas.

užbaigė egzaminavimą pirmųjų 
712 pašauktųjų jaunuolių. Iš jų 
tik 123 jaunuoliai liko paimti 
kariuoiyenčn. Dabar rengia- 
mąsi prie antro šaukimo. Dar 
turės būti pašaukta kita tiek 
žmonių, kad sudarius reikalau
jamą kvotą - paėmus kariuo-

nes.
Evanstone iš 200 išegzami

nuotų priimta tik 43 žmonės.

šaukti egzaminacijai 2,000 
žmonių, kad sudarius reikalau
jamą kvotą — 304. Išviso tame 
flistrikte yra užsiregistravusiu 
3,175 žmonės.—

Kensingtono “exemption bo
ard” pranešė federalcd valdžiai, 
jog ji mananti, kad ten esąs pa
darytas suokalbis tarp ateivių 
pasiliuosuoti nuo kariuomenės.

nieko nežino, bet labai puikiai 
žino blankų numerius ir visą

...............         II ■-

Rengkitės!

Bowlowicz 4039 Montgomery 
Pinkus Figatner 2009 W 35 st 
Galdvs 3823 S Kedzie av

Frank 
Joseph 
A n (*h o 
Joseph Kuokos 4441 S Donore st 
John Rusas 3713 S Kedzie avė 
Kazimiar Skutkiewicz 4408 Hermit. 
Anton Viartelka 3422 W 37 pl
Wadysl. Wolmarakis 4359 S Lincoln 
Adam Zaross 4049 S Albany ave

DIVIZIJA NO 17
Louis A Jodei 6647 S Wabash ave

DIVIZIJA NO. 22
Walenty Sliva 11713 Morgan st 

DIVIZIJA NO. 23
Anton Klostaris 1255 W 14 st 

DIVIZIJA 27
Rudolph Janofsky, 2619 S Trumbull 
Charles Kabella 2438 S Homan ave

John Malinowski 2721 W 24 si

Steve Rebicki 2352 S Sacrantcnto a

J. Wolkelewsky 2455 Washtenaw av
DIVIZIJA NO. 31

DIVIZIJA NO 38
John Bernas 964 W Chicago ave 
Stanislaw Stokios 1412 Cornell

DIVIZIJA NO 40

DIVIZIJA NO 45
Martin Adamaitis 1947 S

st

Augusi Dvoriti 1906 S Union avė 
Domibikas Grinck 1736 Ruble st 
Joe Krikshchinas 914 W 18 st

Mike Sriubas 2001 S Halsted st 
Ambrozc Utakis 1800 S Peoria
Robert Ziwski 1620 Newberry ave

DIVIZIJA NO 50
Adam William Paulis 1223 Cornelia 
George Vasses 3201 Broadway

DIVIZIJA NO. 51

Edon Backus 3823 Montrose
DIVIZIJA NO 64

Kaminski 2829 Christiana av
DIVIZIJA NO 70

DIVIZIJA NO 73
Mo t tiek a 5526 S Hermitage

DIVIZIJA NO 74

DIVIZIJA NO 78

a v

DIVIZIJA NO 79
John Biasins 1937 Keystone ave
Walter Gndinski 2108 Leamington a
Jacob Makalewicz 2336 N Lord av

A.L.D.T.
B u Černių ir Grosernių Darbi-

je laikytame savo susirinkime 
rugp. 5 vienbalsiai nutarė prisi
dėt prie Amerikos Lietuvių Da-

išrinkti ir atstovai, kurie daly
vaus Chicagos lietuvių draugijų 
ir organizacijų atstovų susirin
kime rugpjūčio 19 dieną.

—P. Kussas.

Naujieniečiai!

Antras Naujienų Bendrovės
MILŽINIŠKAS PIKNIKAS
įvyks Labor Day, Rugsėjo 3, ’ 17

GEO M. CHERAUCKO DARŽE 
Lyons, III

vių jaunimo laisvieji kliubai že
ngia pirmyn. Lithuanian Brid
geport Atlantic Club, Lithuanian 
Regai Club ir Jaunų Amerikos 
Lietuvių Pasilinksminimo Kliu- 
bas nutarė susijungti. Sumany
tojams, kurie nori sujungti 
šios apielinkės kliubus ir įstei-

Jaunimo Kliubą, kol-kas tenka 
išgirst ir nukentėt nemaža ska
udžių žodžių. Vienok naudin
gas ir pagirtinas jųjų sumany
mas anksčiau ar vėliau, galima

geras pavyzdys kitų miestų A- 
merikos lietuvių jaunimui.

Du augščiau minėtų kliubai 
sutinka jau ir vardus pakeisti. 
Tik J.A.L.P. Kliubas kol-kas dar 
nesutinka. Todėl praeitame 
kliubo susirinkime nutarta su
šaukt “extra” susirinkimą,* ku
riame, manoma, pastarojo kliu
bo nariai apsvarstę tą klausimą, 
Misi taikys vis^i ir susivienys. 
Tarp kitko Jaunų Amerikos Lie
tuvių Pasilinksminimo Kliubas 
nutarė prisidėti ir prie Am. Liet. 
Darb. Tarybos. Delegatais išri
nkta: J. Skutas ir V. Valentinas.

Teisėjas Landis — 
‘dolerinis patriotas”

“Teisėjas Landis yra doleri
nis patriotas,” taip atsiliepė a- 
pie tą federalį teisėją, nuleisusį 
rockfordiečius vieniems metams 
kalėjimai! už nesi registravimą, 
Chicagos mayoras Thompso-
n as.

sėjo brolis dirba del Du Pont 
parako trusto ir yra to trusto 
politišku medžiotoju. O para
ko t rustas turi milžiniškų pelnų 
iš karės. Į vieną valandą Du

000; į melus gi jo pelnas siekia 
$75,000,000. Tas pelnas ir ver
čia lokius geisti karės.

Thompsonas yra priešingas 
siuntimui jaunuolių į Franciją.

rėš naudojasi vien tik turčiai;

“Prez. Wilsonas pasakė, kad 
ši karė yra vedama vardan de
mokratijos,” patėmijo reporte
ris.

Prezidentas taipgi sa
kė, kad reikia jį antru kartu iš
rinkti, nes jis išgelbėjo mus 
nuo karės. Washingtonas sakė, 
kad mes nesimaišytumėm į Eu
ropos reikalus,” — atsakė ma
yoras.

“Doleriniai patriotai yra dole
riniais patriotais dėlto, kad jie 
mato kybantį ant galo lazdos 
pinigų maišą” — užbaigė Thom
psonas.

Suvažinėjo moterį.
Boston Store sunkusis auto

mobilius tics Kenton ave. ir Ma
dison st. užmušė Mrs. Worley, 
129 N. Kilpatrick ave., 80 metų 
amžiaus, šoferis areštuota.

Džiabas ir biznis.
Dr. W. IL Reid, buvęs dentis- 

tas, yra Thompsono paskirtu 
durnų inspektorium. Jo dalyku 
yra prižiūrėti, kad fabrikai per
daug nerūktų, abelnai, kad kuo- 
mažiausia mieste butų durnų.

Dabargi patirta, kad jis yra 
nelik durnų inspektorius, bet 
kartu ir kuro, aliejų pardavinė
tojas,
paniją pardavinėti aliejus 
kaip skundžiasi 
kompanijos, jos 
biznio, nes visi

Jis turi susitveręs kom- 
ir, 

kitos panašios 
negali daryti 

geriau perkasi

$3,000,000 kareivių
“pagelbai.” ASMENŲ JIEšKOJIMAI

ANDERSON, INDIANA 
ANDERSON GARMENT COMPANY

Anglų vyčiai — ^‘Knights of 
Columbus” savo konvencijoj, 
laikomo j La Šalie viešbutyj, nu
tarė paskirti $3,000,000 karei
vių “pagelbai.” Iš tų pinigų čia 
Amerikoje ir Francijoje bus 
steigiama namai kareiviams, 
koplyčios ir tt. Be valdžios duo
tųjų kunigų, dar 200 kunigų su
tiko lankyti sykį į savaitę karei
vių stovyklas. Į tuos namus 
busią įleidžiami ne vien katali
kai, bet ir kitų tikybų kunigai.

Iš paskirtųjų pinigų $1,000,- 
000 suaukauta, o kiti paskirti iš 
draugijos iždo. 

★ * *
LSS. 22 kuopa savo susirin

kime, rugpjūčio 4, nutarė įsto
ti Amer. Liet. Darb. Tarybom 
Kuopa, turėdama apie 50 narių, 
išrinko vieną delegatą — dg. A. 
Žymonta. —A. B. Butko.

Nušovė italą.
Du jauni italai nušovė Char

les Benzino, 2520 Wentworth 
Ave., stovėjusį savo sankrovos 
tarpduryj. Ten pat buvo jo pa
ti ir duktė. Josios saugodamos

nčių laiškų, reikalaujančių pi
nigų. Arti mėnesio atgal ties 
jo namu išsprogdinta bomba. 
Todėl manoma, kad jį nušovė

Prapuolė.
Šoferis C. Libke, 1417 N. La

wler ave., skubinosi su Motor 
Transportation Co. troku namo, 
kur jo lauke jo šeimyna. Ties 
Van Buren ir Morgan gatvėmis 
trokas sustojo —- pritruko ga
soline. Libke nuėjo nusipirkti 
gasolino ir daugiau nebegrįžo. 
Kur jis prapuolė — niekas ne-
žino

Urvinis žmogus.
Policija surado ir areštavo

nį žmogų. Ir tai Chicagoje. Jį 
rasta urve prie Michigan ežero,

išrodė jis pilnai urvo gyventoju. 
L a ūkinis žvilgis, nuolat

liavusi barzda. Paklausus var
do, jis sumurmėjo tik kokius tai 
neaiškius garsus.

šiandie jis bus atvestas į teis
mą.

Mrs. Harry Wheeler, 2423

tyj su 5 colių žaizda nugaroje. 
Ji kartu su vyru nuėjo maudy- 
ties į ežerą, bet ten rado gana 
daug negrų. Tas jai nepatiko 
ir ji nemandagiai atsiliepė abel
nai apie negrus. Tai nugirdo 
vienas jaunas, 17 m. negras, Ju
lius Hyde, ir britva perpjovė 
moteriškei nugarą. Hyde areš
tuotas.

Vienai jaunai moterei, kuri 
neturi kitų vaikų, Frances Wil
lard ligonbutyj, gimė Siamo 
(suaugę) dvynukai, kurie tuoj 
ir mirė. Apskaitoma, kad to
kie dvynukai pasitaiko tik tar
pe 5,000,000 giminių. Dvynu- 
kai, abi mergaites, buvę pilnai 
normaliai, tik jų Šonukai buvo 
suaugę.

LIBERTY HALL
Didžiausia Svetaine
BRIGHTON I

Mitingams, vestuvfl
Kedzie avė., kam

Tel. McKinlį
B. J. WAWZ^NSKI

Kedzie avė., kampas 39 pi.

t U TZT ?

iš, baliams 
as 39 PI 
2878

Pajieškau savo dviejų seserų: Pet
rones ir Zofijos Jonušaičių, iš Triš
kių miestelio, Kauno gub., apie 7 
metai Amerikoj. Pastaruoju Iniku 
gyveno Detroit, Mich., ant Sane st.; 
vėliaus persikėlė p kitą gatvę; apie 
4 metai atgal rašiau laišką ant se
nojo adreso, bet laiškas sugrįžo. Jo- 
dvi pačios ar kas jas žino malonė
kit pranešti.: Antanas Jonušaitis, 
135—E. 115th St., Kensington, Ill.

Pajieškau savo draugo Miko šal- 
tienio, Kauno gub., Vilkmergės pav. 
Turiu labai svarbų reikalą. Meldžiu 
atsišaukti, arba kas ji žinot praneš
kite jo adresą, busiu labai dėkingas.

A. Janulis,
3328 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Pajieškau brolio Juozapo Shilai- 
kio, Kauno gub., Aleksandrovo pa
vieto, Salako parap., Vizialių kaimo. 
7 mėnesiai laiko atgal gyveno Det
roit, Mich. Kas' žinot, malonėkite 
pranešti, arba pats atsišaukti šiuo 
adresu:

Liudvikas Shilaikis, 
17 C. Street. Detroit, Mich.

Pajieškau giminaitės Elzbietos Ge
idutės, Kauno gub., Novo-Aleksand- 
jravo pav., Papilio par. Ji gyveno 
pirmiaus Brooklyne, N. Y.

Fabijonas Striška, 
4022 W. Adams st., Chicago, Ill.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAME KARPENTERIŲ 
PRIE KARŲ, IR KARŲ TAISYTOJŲ 
PRIE TAVORINIŲ KARŲ. GERA 
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.

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

Chicago (Roseland), 111.

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

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

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

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

TIK $200 GRYNAIS PINIGAIS

NUPIRKSI NAMA PO NO. 6217 So.

TRIPP AVE. LIKUSIUS $15 MĖNE-

KAINA $1350.

FREDERICK II. FROEMKE and CO

PAMATYKIT PONĄ PAWLOWSKI

1709 W. 59-ta GATVĖ

TELEF. PROSPECT 4133.

TIK $200 GATAVAIS PINIGAIS
NAMELIS ANT CEMENTO PAMA-

TO PO NO. 5648 SO. SEELEY AVE.

LIKUSIUS $20 MĖNESYJE. KAINA

$2500. VERTAS $3100. PERSITIK-

RINKITE PATYS.

FREDERICK H. FROEMKE and CO
PAMATYKIT PONĄ PAWLOWSKI

1709 W. 59-ta GATVĖ,

TELEF. PROSPECT 4133.

GALANDYTO-REIKALAUJAME 
JŲ. 
AMERICAN SAW & 
2431 W. 14TH ST.

REIKALAUJAME 
GELBININKŲ. 
AMERICAN SAW & 
2431 W. 14TH ST.

REIKALAUJAME
VĖJŲ.
AMERICAN SAW & TOOL WORKS 
2431 W.

TOOL WORKS 
CHICAGO, ILL. 

KALVIŲ PA-

TOOL WORKS 
CHICAGO, ILL. 

LANGŲ PLO-

14TH ST. CHICAGO, ILL.

REIKALAUJAMA KRIAUČIŲ PRIE 
MOTERIŠKŲ DRAPANŲ. GERA 

MOKESTIS. DARBAS NUOLATINIS.

JONAS BYANSKAS MANAGER. KU
RIE

SAU

CO

BARGENAI

NORITE VAŽIUOTI, TAI PRA- 
NUEITI PAŠ~MORES HIRSCH

ANT 302 MARKET ST., ANT 5 

FLORO; Iš TEN JUS NUVES ANT

STOTIES (DYPO) IR NUPIRKS 

TIKIETUS.

REIKALAUJAMA REAL ESTATE 
PARDAVĖJU

Patyrimas nėra reikalingas, betgi 
pageidaujamas. Mes mokame augs- 
liausį komišeną negu kita firma šia
me mieste ir už tai mes pageidauja
me žmonių, norinčių dirbti. Atsi
šaukite tarp 

74 W.
Room 304,

9 iki 5.
Washington St.

Chicago, III.

REIKALINGAS atsakantis bučeris, 
mokestis gera, darbas ant visados. 
Atsišaukite tuojaus.
1810 S. Peoria st. Chicago, III.

300 akerių farnia geros žemės
200 akerių ariamos, o likusi miš

kas ir ganyklos; 10 akerių sodas, ge
ri namai, 40 galvijų, 5 arkliai, kiau
lės, vištos, visos mašinos, kokios tik. 
reikalingos ant farmos. Parduosiu 
arba išmainysiu ant Chicagos namo. 
Tikietas kaštuoja $2.50.

80 akerių farma, gera žemė, 14 
galvijų, 4 arkliai, kiaulės, vištos ir 
visos mašinos už pinigus arba iŠ- 
manysim ant Chicagos mūrinio na
mo, tikietas kaštuoja 75c.

Taipgi turime daug farmų ant par
davimo ir ant išmainymo nebran- 

I giai arti Chicagos Illinois, Wiscan- 
1 sin, Michigan ir Indiana valstijose^ 

Atsilankyk tuoj arba rašyk pas
B. Jasudes,

2015 So. Robey st., Chicago, HL

AR JUS JIESKOTE NAMO UŽ
-teisingą kainą? Naujas namelis su 
5 dideliais šviesiais kambariais, pa
puoštas ąžuolu, ąžuolo ir klevo grum
dys, pečiu šildoma, didelė attika, ce
mento beizmentas, pastatyta ant lo
to 331A'xl32 pėdų. Lengvas išmokė
jimas. Pamatykite ji po No. 1003S 
Indiana avė., atdara nedėlioję nuo 2 
iki 5 vai. dieną, arba ateikite arte 
rašykite

Arthur S. Wistrom,"
6036 Eberhart avė. Tel. Midway 9771

REIKALAUJAM jauno vyro prie 
a pliek os. 
korystę’. 
užbaigęs

P ARDU 01 )AM AS paranda vojamkj; 
kambarių namas, puikus rakandai* 
graži vieta, arti Lincoln parko. Ka
mbariai visuomet užimti. Stebėti
nai gera proga. Nepraleiskite.
343 Belden ave., Chicago
............................... —— —- -—................. ■ n .i—<

3400 So.

Gera proga išmokti aptie- 
Turi būti lankantis arba 
augštą moks] ai nę.
Carl F J Worm, 

Halsted st. Chicago, Ill.
TIKTAI $500

NUPIRKSI 6 KAMBARIU NAMELI

RANDAI
ČIA YRA DIDELIS PINIGŲ 

PELNYMAS.
Atiduodama randon pageidaujama 

vieta, paranki del su vežimo automi- 
bilių, agentūros, ir sandėlio stoties. 
Klauskite savininko.
732 W. 31 gal., kampas Emerald avė.

SEELEY AVE. ELEKTROS SVD&- 
SA, MAUDYNĖ, CEMENTINIS BEI
ZMENTAS IR VISI pagerinimai: 
VIDUJ. GREITAI PARDUODANT* 
KAINA $2650. VERTASJ3800. PA
SITEIRAUKITE SULIG TO. TURI 
BUT PARDUOTAS IN 5 DIENAS. 
FREDERICK H. FROEMKE & CO- 
1709 W. 59th st. Tel. PROSPECT 4133

PARDAVIMUI
PARDUODAMA fotografo Įrankiai 

geriausiam padėjime, vertės $125, už 
labai mažą kainą. Parduodu iš prie
žasties ėmimo į kariuomenę. Atsi
šaukite tuojaus.

Vincentas Balčitinas, 
3309 Union avė., Chicago, Ill.

TURI PARDUOTI IN 10 DIENŲ

PASINAUDOKITE PROGA
Parduodu pigiai puikų 

Biznis išdirbtas nuo seno 
tuvių apgyventa vieta, 
pardavimo — savininkas

. Halsted st.

restoraną, 
laiko. Lie- 
Priežastis 
apleidžia

Chicago

NEPAPRASTA PROGA

Parsiduoda didele grosernė Eng- 
lewoode nauji fixtures ir svarstyk
les trejos. Visi intaisylnąi kuoge- 
riausi ir vieta išdirbta nuo daug me
tų ir visokių tautų apgyventa. Cash 
biznis. Esu priverstas parduoti iš- 
priežasties kariuomenėn ėmimo. Vi
skas parsiduoda labai pigiai. Ne
praleisk šios progos. Kreipkis pas

JOHN LEGEIKA
6002 S. State St., Chicago, IR.

RAKANDAI
TURIU paaukaut $165 seklyčios 

setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpei as $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 Kedzie avė. 

Chicago, Ill.

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigai už 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-mas fialas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

PARDUODU naujus rakandus del 
3Jjų kambarių už labai pigią kainą, 
nes esu priverstas apleisti Chicagą 
Atsišaukite tuojaus:

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

2 augštas, iš užpakalio.

NAMAI-žEMe

PARDUODU 3 lotus, Lyons, Ill., 
25x125 pėdų kiekvienas. Suros ir 
vanduo ivesta. Labai pigiai. Atsi
šaukite.

L. Levin, 
6239 S. May St., _ Chicago, HI.

SMAGUS NAMELIS PO NO. 6020 SL 
WOOD ST. Už $2800. ŠI NUOSA
VYBĖ VERTA YRA $3500. JUMS 
APSIMOKĖS PASITEIRAUTI SULIG 
ŠIOS NUOSAVYBĖS.
FREDERICK H. FROEMKE & CO. 
1709 W. 59th st. Tel. PROSPECT 4133

$400 INMOKĖJUS

NUPIRKSI PUIKIA 7 KAMBARIŲ’ 
MURINĘ RčZIDENCIJA ANT PAU
LINA ARTI 59-tos GATVĖS. KARS
TU VANDENIU APŠILDOMA, ELE
KTROS ŠVIESA, GESAS, MAUDY
NĖ IR NUDIRBTA KIETMEDŽIU. 
LIKUSIUS TAP-PAT KAIP RENDA. 
PASITEIRAUKITE APIE ŠI PUIKŲ 
NAMA. KAINA $4600. 
FREDERICK H. FROEMKE & COl. 
1709 W. 59fh si. Tel. PROSPECT 4133

$500 INMOKĖJUS

NUP1RKSI MURINI NAMELI SU 
KARŠTU VANDENIU APŠILDOMA. 
PO NO. 6026 S. WOOD STREET, 
LIKUSIUS KAIP RENDA. KAINA.
$3800,
FREDERICK H. FROEMKE & CO*. 
1709 W. 59th st. Teh PROSPECT 4133

AUTOMOBILIAI

PARDUODU 2 automobili u pigiai* 
1 1917 Jafory 7 -
rai, 2 extra,; kitas 
7 sėdynių, 1 
detuvai. Abudu labai gerame pitdMk 
jime. Matykite vakarais po 6 vai.

P. Walteraitis, 
2615 W. 47ht SL, Chicago, HL

7 sėdynių, nauji 
| J-3 — 1914 HodMQt 

nauji įnirai, elektros pr»-

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTE RIŠKUM 

RUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for* 

mų, siūti naminius daiktus «rb« 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kart 
išsimokins. Valandos dleng arte 
vakarais del jųsu para n kūmo, 
$10 išmokiname Jus siut visokte 
drabužius. .

DRESS MAKING COLLEGE* 
2336 W* Madison gat., Waiter* 

1850 Wells gatvA 
SARA PATEK, «K)KTTOfA.




