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Senatas svarstys kares 
tikslus

307 W30th si

A. Henderson rezignavo
Geležinkelią darbininkų streikas 

Ispanijoje

SENATAS SVARSTYS
KARĖS TIKSLUS.

bos kviečiamoje tarptauti-

Pasiūlė rezoliuciją, reikalau
jančią taikos be aneksijų 
ir kontribucijos; valdžia 
bandė užgniaužti tai.

WASHINGTON, rugp. 12 
— Pagalios — Suv. Valstijų

lūs. Wisconsino valstijos 
senatorius La Follette vakar 
pasiūlė senatui rezo I i u c i j ą,

aiš-

ii darytu visa atsiekimui ta- •F. ** t

vu

rė La Follette’c pasiūlytai 
rezoliucijai. Kartu su rezo
liucijos autorių ir jie žadėjo 
kalbėti anie tai šios dienos
posėdyje.

i taikos klausima. Pirm ne-

rezoliucija, ji buk dėjusi pa

sokias kalbas apie taiką, y- 
pačiai gi apie Anglijos Dar
bo Partijos nutarimą siųsti

a 1 istų k o n f e re n ei j ą Stock- 
holme. Valstybės sekreto-

reiškęs, jogei šios šalies val
džia vis tik nesuteiksianti 
pasportų socialistų atsto
vams j Stockholmo konfere-

tamento nuomone, Stockhol
mo konferencija esą — tai 
nauja “Prūsijos klasta” ir tt.

Valdžia iš paskutinosios 
priešinasi kalbėti apie tai
kos klausimą pirm negu Vo
kietija nenusilenks ir neiš- 
dėstys aiškiai savo taikos są
lygų. Ji taigi darysianti visa, 
kad La Follette rezoliucija 
nepariktų kongreso.

HENDERSON REZIG-
1 NAVO.

Gali kilt naujas ministerių 
kabineto krizis Anglijoje; 
valdžios bijosi Stockholmo 
konferencijos.

LONDONAS, rugp. 12.— 
Vakar rezignavo iš t.v. ka
rės tarybos Anglijos Darbo 
Partijos atstovas ztrthur 
JJenderson’as. Jo rezigna
cija ankštai rišasi su ką tik 
atsibuvusiu Darbo Partijos 
suvažiavimu, kur, ačiū jo į- 
tekmei, tapo nutarta daly
vauti Rusijos Darbininkų

statyti saugiom kareivių 
priežiūrom. Valdžia esą da
rysianti visa, kad medavus 
suparalyžuot komunikaciją.

Tatai reiškia, kad vietoj 
streikininkų bus samdomi 

^streiklaužiai, ar tas “ama
tas” bus pavesta pačiai ka
riuomenei.

GAL BUT KONFISKUOS 
ANGLIŲ YARP JS.

Anglių spekuliatoriai neno- 
| rį taikinties valdžios pa- 
i siūlytomis išlygomis.

. ’ 1 v

Nelaimingas atsitik 
kimas.

ATMUŠA VOKIEČIŲ UŽ
PUOLIMUS. įsteigiamasis Susirinkimas.

Sužeista apie pora dešimčių 
lietuvių-piknikininkų.

Vakar vakare, apie 9:30 
valandą, burys^ lietuvių jau
nimo važiavo (Jideliu moto
riniu vežimu i| Leafy Gro
ve, kur buvo piknikas. Va- 
ižhvo jų pilnasrVežimas, apie 
įdvidešimts žmonių — jaunų 
įvyru ir merginų — linksmai

CHICAGO, rugpj. 13. — ( 
iPaskirtas gubernatoriaus .’buriu skriedamas iš pramo- 

-.. I <tii nivi n ihncni
j Betgi pramdga pasibaigė 
'labai liūdnai. į

Jų omnibusas lėkė nuo

nėję socialistų konferenci-1 Lowdeno t.v. anglių diktato- j ^J)mnibusu. , 
joje Stockholme, kuri prasi- rius, teisėjas Orrin N. Gar
dės rugsėjo 9 d. šį m. Sosti- ter, vakar pagrūmojo anglių 
nės ir provincijų patriotinė pardavinėtojams ya-
spauda labai pasipiktino to- *rdų konfiskavimu, jeigu jų Morgan gatvės; 33-čia gatve, 
kiu kares tarybos nario (He- 'savininkai nenorės taikin- Atlėkęs ligi Halsted
ndersono) elgimosi ir ilguo-1 ties 
se straipsniuose

i valdžios pasiūlytomis 
reikalavo,1 išlygomis.

iš karės i Kasyklų baronai, tikrina 
tarybos sąstato. Henderson Orrin N. Carter, jau “atėję 
išpildė jų troškimą, bet nuo į protą.” Jie, girdi, jau su- 
savo pažiūrų vis dėlto neat- 'tinką priidėti derybas su va- 
sisake. Įldžia. Reiškia, sutinka nu-

Ilendersono rezignacija J mažinti anglių kainas.
Laikraščiai rašo ilgiausių 

^aprašymų apie valdžios pasi-1 
šventimą kovoje su gauda-

no telegramos, gali iššauki 
naują ministerių kabineto

tija dabar užėmė 
priešingą poziciją, tai politi-1 
kai,

Kronprinco pulkai aplaikė 
pasibaisėtinų nuostolių.

Paryžius, rugp. 13. Puso- 
ficialis Paryžiaus praneši
mas sako, kad kronprinco 
pulkai vakar atkartotinai 
atakavę franeuzų pozicijas 
tarpe Pantheon ir Chevreg-J 
iney Champagne fronte. 
Kruviniausią ranka ra
nkon kova tvėrusi veik išti-

krykštaudami, [juokaudami di P agalios vokie. 
,ir dainuodami, kaip papras- _ priversti pasitrau. 
tai jaunimas kad daro tokiu lkti Jų nuostoliai šioje vie. 

toje esą stačiog pasibaisėti
ni : ištisos mylios fronte sty- 
iro vokiečių lavonų kaugės.

Franeuzų nuostolių tele
grama nepaduoda. Prisiei
na manyt, kad ir vokiečių 
kulka bei durtuvas atliko 
savo darbą neprasčiau už 
franeuzų.

Į, kuria 
kaip tik tuosyk bėgo gatve- 
karis iš mieštoj omnibusas, 
besukdamas iš 33-čios gat
vės susimušė su gatvekariu 
tokiu smarkumu, kad omni
busas tapo sulaužytas ir vi
si piknikininkai tapo išblaš
kyti į visas pusės. Vienas gi 
jų buvo pagriebtas po karu 
ir pavilktas keletą žingsnių. 
Užmuštų nesirado, bet kelio
lika pasirodė sužeistų, kai

ATMUŠA VOKIEČIŲ 
UžP UOLIMUS.

Rusai suėmė 1,200 vokiečių 
belaisvių; patįs netekę 
6,700.

o’riežtai r^ra^^a^S sPekuliatoriais. le- ]<urje labai sunkiai, 
čiaus ar visa tai duos.lauk- 

. , _ tu darbininkams pasekmių-)1 laike-1 . ..pamatysime.

opozicijon. Lloyd ’
kabinetui. O tai reikštu ne-

Gecrge’o išreiškė PASITIKĖJIMĄ

išvengiamą jo puolimą. Visa Portugalijos atstovų butas
dabar, girdi, priklausysią 
nuo to, koki žmogų Lloyd

tijos atstovu karės kabinete 
ir ar jis suteiks paspor-

džiai, paskelbusiai karę 
Vokietijai.

PETROGRADAS, rugpj. 
12. — Visu Rumunijos fron
tu vokiečiai vakar atakavo 
rusų-rumanų pozicijas. Ofi- j 
cialis Petrogrado praneši
mas sako, kad kova buvusi 
ypačiai atkakli ties Foksha- 
ni-Marasechti. geležinkeliu. 
Šioje vietoje rusai netik at- 
mušę vokiečių atakas, bet ir

Kadangi tai atsitiko ties 
p. Kulio aptieka, tai sužeis
tuosius tuojaus sugabenta 
aptiekon, kame daktaras 
.Graičiunas day ė. nelaimin
giems pirmą daktarišką pa
galbą.

Tarp sunkiai sužeistųjų patįs stoję kontratakon. Ir 
randasi aštuoni kavalieriaigeromis pasekmėmis: ru- 
;ir keturios merginos. Pri-' 
buvusios patrulės vienus jų 'kiečių belaisvių.

Tokių jau pasekmių rusaiLISBON, rugpj. 12. — Po- nugabeno j policijos nuova-

,sų rankosna pateko 1200 vo-

tus Anglijos darbininkų at- rtugalijos atstovų butas di- 35-toj gatvėj, kitus vėl turėję ir pietiniame Molda- 
stovams į Stockholmo kon- 'džiuma balsų vakar išreiškė p 46-tos gatvės nuovadą, ka- įvijos fronte. Čia į jų rankas 
ferenciją.ferenciją. pasitikėjimą valdžiai, įvėlu- me juos apžiūrėję ir surasę, pateko tūlas skaičius vokie-

Ta pati telegrama, beje, šiai šalį į dabartinę Europos, reihia, paleido keliauti jčių belaisvių, keturios ka- 
sako, kad kariaujančių vai- karę. Taipjau priimta pat- na™°- ............................... nuolės ir aštuoni kulkosvai-
stybių (visų) valdžios bijo- iriotinga rezoliucija, sveikin- [ 
si ne to, kad šaukiamoji kon- 'ąnti tos respublikos bei jos | 
ferenciją galėtų “pasitarna-'talkininkių kariuomenes už 
uti” vokiečių ar kieno kito Jų pasišventimą išlaikymui 
•reikalui, bet darbininkų su
sipratimo, jų susiartinimo ir 
bendro padiktavimo savo va
ldžioms:

“Šiakite jums taikos sąly
gos. Taikinkitės, arba mes 
patįs tai padarysime.”

Ir kas, girdi, tuomet už- 
itikrins, kad visos Europos 
darbininkai nepaseks Rusi
jos darbininkų pavyzdį?

Lloyd George dar neišrei
škė savo nuomonės į Stock
holmo konferenciją. Tatai 
jis buk padarysiąs šiandie, (stoti Anglijos kariuomenėn,

“pasaulio demokratijos.”

LIEPIA STOT ANGLIJOS 
KARIUOMENĖN.

Arba grįžt į Rusiją.

LONDONAS, rugp. 12.— 
Premieras Kerenskis vakar 
paskelbė ilgą atsišaukimą į 
Rusijos valdinius, gyvenan
čius dabar Anglijoj. Pre- 
jmieras ragina juos: arba

Manoma tečiaus, kad pre
mieras galų gale bus priver
stas suteikt pasportus Ang
lijos darbininkų atstovams.

iar grįžti Rusijon, kur jie ir
gi esą reikalingi — kauti'es 
su vokiečiais.

GELEŽINKELIŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS IS

PANIJOJ PASKELBTA.

Valdžia siunčia samdyto
jams pagelbon kariuomenę.

PETROGRADAS, rugpj. 
12. — Iš Petrogrado prane
šama, kad pastarąjame at- 
įsilankyme Rygos-Dvinsko 

; frontan kaizeris Vilhelmas, 
laikydamas patriotingą kal
bą, tarp kita užreiškęs savo 
kareiviams, jog karė tęsis 
^neilgiau kaip tris mėnesius. 
Po to busianti padaryta tai- 
ika.

Pasklydo gandas, kad vo-

LONDONAS, rugpj. 13.— 
Telegrama iš Londono sako, 
kad Ispanijos geležinkelių 
darbininkai pagalios metė (kiečiai rengiasi užpulti Ry- 
darbą, vadinas paskelbė ge- gą savo laivynu, 
neralį streiką.

Valdžia skubinti pagelbon ikariuomenę kur nors Fin- 
samdytojams. Visi svarbes-!

Sakoma, 
ikad jie nori išsodint savo

j Visų sukeistųjų vardų kol- įdžiai. 
kas neteko sužinoti. Suži
nojome tik šiuos:

Alena Jokniutė, 18 metų, Į|je Moldavijoje. 
4610 Lincoln st.

Myk. Masys (?), 22 metų, !mas beįgį užginčija rusų-ru- 
A A PxQ Q AAZrizi/l c?C annlziui an_ I . . _ y. ipnanų laimėjimus. Jis sako, 

’kad rusai neįgiję nei vienos 
•pėdos užkariautos vokiečių 
’[žemės. Dargi — į vokiečių 
rankas pateko 6,700 rusų be
laisvių.

Rusai, beje, prisipažįsta 
turėję pasitraukti vakarinė-

4453 S. Wood st., sunkiai su
žeistas.

Pranas Kernickas, 22 me-l 
tų, 4352 S. Wood st. į

Anna Adams, 18 m., 4527
S. Wood st.

FRANCUZAI BOMBAR
DAVO FRANKFURTĄ.
PARYŽIUS, rugp. 13. — 

Oficialiai pranešama, kad 
franeuzų orlaivininkai va
kar bombardavo vieną puo
šniausių ir pramoningiausių 
Vokietijos miestų1 Frankfu-1 

trtą. “Priešui pridaryta di
delių nuostolių” — sako ofi- 
icialis Berlino pranešimas.

Tai atsiteisimas už vokie- j! 
įčių orlaivininkų užpuolimus

Oficialis Bėrimo praneši-

NELEISIĄ ŠELPTI 
AMERIKIEČIUS.

no-Vokietijos valdžia, sako, 
rinti priversti amerikie
čius apleist Vokietiją.
ZURICH, Šveicarija, rug

pjūčio 13. —Vokiečių val
džios t. v. federalė taryba 
-dar sykį užgyrė nesenai pri
imtą proklamaciją, kuria 
[uždraudžiama visokia pašal

ai pa Vokietijoj gyventiems S.
iant neapginklių Franci jos 'Valstijų piliečiams, 
ir Anglijos miestų.

Franeuzų orlaiviai sugrį
žo sveiki.

Tuo, sako, vokiečių valdžia 
norinti priversti amerikie
čius apleist Vokietijų.

ROMA, rugpj. 13.—Karės 
ofisai praneša, kad italų or- 

į įlaivininkai vakar bombarda- j i
_ j |vo austrų pozicijas Chiapo- 

[vano klonyj. Numesta apie 
_ _ _ [keturi tonai eksplioduojan-

Oras nepastovus; gal but lis. ‘ čių medžiagų. Pridaryta di- 
Vakar augščiausia tempe- [dėlių nuostolių priešui — sa-

Chicagoj ir apielinkese.

landijos pakraščiuose tikslu ratura buvo 75 laipsniai; že~ ko oficialis italų praneši-

Suorganizavimui Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta- 
įvyks šio mėnesio 19 d., nedėlioję^ 10 vai, ryto, “Anš- 

ros” svetainėje (3001 So. Halsted st.).
Visos darbininkiškos draugijos pasirūpinkite iki 

tos dienos išrinkti delegatus ir atsiųsti J tą susirinkimą^
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, gafi iž- s 
rinkti 2 delegatu; draugija arba kuopa, turinti ne dan- 
giau kaip 150 narių, gali išrinkti 3 delegatus, ir tt.

Lietuvių Darbininkų Tarybos žada organizuotieg 
jau ir daugelyje kitų miestų. Visos tos Tarybos susi
jungs į vienąT Al^RnWS
TARYBĄ. Tai bus tokia galinga lietuvių darbininkų or-
ganizacija, kokios lietuviai dar neturėjo.

Lietuvių Darbininkų Taryba, eidama išvien su kitų 
tautų darbo žmonėmis, kovos už taiką, už laisvę ir už dar
bininkų gerovę. —A.L.D.T. LAIKINAS AI KOMITETAS^

MŪŠIAI BELGIJOJE 
NESILIAUJA.

Vokiečiai neteko 16 orlaivių; 
anglai —12.

LONDONAS, rugp. 13. — 
Mūšiai Belgijos fronte* vis 
dar nesiliauja. Visu frontu 
vokiečiai daro pasibaisėtinų 
atakų tikslu išvyti priešą iš 
užimtųjų pozicijų. Kol kas 
jie turėjo pasisekimo tik vie
noje vietoje, būtent — ties 
Glencors mišku. Visur ki
tur anglai įstengė išlaikyti 

’užimtąsias pozicijas. Dargi, 
palei Steenbeek upės krau
jus jie laimėjo naujų pozici
jų ir 124 priešo kareivius.

Kruviniausias mušis betgi 
dar tebesiaučia Ypres apie
linkese. Iki šiol jis nedavė 
nei vienai pusei Jauktų pa
sekmių.

Vakarykšti diena, beje, pa
sižymėjo atkakliais mūšiais 
netik apkasuose, bet ir ore. 
įOficialis Londono praneši
mas sako, kad tame fronte 
vokiečiai vakar neteko šešio
likos orlaivių — visiškai su
naikintais ar nebepataiso
mai pagadintais. Anglų nuo- 
istoliai rigi neką mažesni, — 
jie neteko dvylikos orlaivių.

KANSAS CITY, Mo., rug
pjūčio 13. — Telegramos 
praneša, kad pereitą subatą 
čia ištiko pirmas susirėmi
mas tarpe streikuojančių 
gatvekariu darbininkų bei 
Jų simpatizuotojų ir streik
laužių, kuriuos gatvekariu 
(kompanijos atsigabeno iš 
Chicagos.

RADO DU ŠIMTU TŪKS
TANČIŲ DOLERIŲ.

Gavo penkis dolerius 
“radybų.”

NEW YORK, rugp. 4. — 
John Williams, porteris, no
rėjo pasirodyti esąs “grynos 
sąžinės” žmogus. Šiomis die
nomis jisai rado ant gatvės 
(čekių net už du šimtu dol. Jis 
(betgi sugrąžino juos jų savi
ninkui — Bank of New York 
(ir gavo radybų vieną penkl
inę.

WASHINGTON, rugp. 12 
— Telegrama iš Washingto- 
no praneša, kad maisto ad
ministratorius Hooveris re
ngiasi konfiskuot visą šių 
metų kviečių dagą, jeigu 
įmurus spekuliatoriai nesi- 
’• ’vX1 ’’' m 1 -’rr-c

NEARMUMAI RUSUUCl^ 
RIUOMENĖJ/NŽSI- 

„LIAIJJA.

Siunčiamas karės frontan 
reg-imentas šaudo į 

savo draugus.

PETROGRADAS, rugpj*. 
12. — Neramumai rusu ka- 
riuomenėjė nesiliauja. Atė
jusi iš Petrogrado telegra
ma sako, kad šiomis dieno
mis ten turėjo vietos seka
mas atsitikimas, Karės fro
ntan tapo pasiųsta vienas 
Ukrainą kariuomenės regi- 
mentas. Netoli fronto, t.y. 
pasiekus Novgrod-Volynsk 
stotį, regimentas pradėjo 
šaudyti Į savo draugus, ser- 
gstinčius stotį. Kilo gink
luotas susirėmimas. Jo pa
sekmės — keliolika užmušta 
ir sužeista.

Prie pat karės fronto mai
štininkus pasitiko kitas ka
riuomenės būrys, kuris po 
trumpo mūšio įveikė juos ir 
—areštavo.

SUVARŽO SUSIRINKIMŲ 
LAISVĘ.

Kongresai, susirinkimai ir 
šiaip viešos sueigos, jeigu 
tai kenks šalies ramumui, 
galės būti uždrausta.

PETROGRADAS, rugpj*. 
12. — Sulig nauju laikinosios, 
valdžios patvarkymu tapo į- 
galioti karės ir vidurinių 
reikalų ministerial nedaleis- 
ti visų tų kongresų, susirni- 
kimų ir šiaip viešų sueigų, 
kurie, jų manymu, pasirodys 
kenkią abelnam šalies ramu
mui ir armijai.

IŠPLĖŠĖ I.W.W. RAŠTINE

Gauja kareivių užpuolė I.W.
W. raštinę ir apiplėšė ję.

OAKLAND, Cal., birž. 11 
— Būrys apsiginklavusių 
kareivių vakar užpuolė Ok- 
lahomos valst. I. W. W. uni
jos raštinę. Sunaikinta 
daug svarbių dokumentų ir 
šiaip turtingų literatūros 
rinkiniu.

SAN FRANCISCO, Cat, 
rugp. 12. — Vakar čia metė 
darbą visi gatvekariu dar
bininkai — konduktoriai ir 
motormanai. Reikalauja di- 
(desnių algų ir geresnių d* 
be ralytm. /
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Panedėlis, Rugpj. 13, 1917. ■iŠ

tuoja už šitą dalyką. Tūlo
se kolonijose jisai jau yraNAUJIENOS

B tmianian Daily News pusėtinai pastūmėtas pir- 
IMlHiihed Daily except Sunday by myn- ^itos iki Šiol dar 

abejojo. Dabar laikas 
(sukrusti.

Liaudies Tarybos organi
zavime dalyvauja ne “kai 
kurie džentelmoniški socia
listai,” o visa Socialistų Par
tija, ir taip-pat darbininkų 
(unijos, pašalpos, apšvietos 
draugijos ir kitokios prog- 
resyvės organizacijos, ku
rios nori prisidėt prie taikos 
judėjimo ir prie kovos už 
žmonių teises ir laisvę.

Lietuvių Darbininkų Ta
ryba bus tos Liaudies Tary
bos dalis ir eis ranka už ran-

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

Socialistu Partija už Liaudies Taryba sutrumpino darbo dienų, tai tą 
jis padare ne iš savo kišeniaus. 
Tuos pinigus kapitalistai atima Sveikatos Skyrius Korespondencijos

ffbe Lithuanian News Pub. Co., Inc. 

1B4O SO. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina:
CMeagoje, nešiotojams kasdien pri
statant i namus, moka:

Savaitei .................... 12 centu
Mėnesiui ..................... 50 centu

Mesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
Mnėjams išanksto užsimokėjus: Me-

Miter, ne Chicago], metams $5.00; pu- 
metu $3.00; trims mėnesiams 

•L7S. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
Mr kitur užsieniuose $8.00 metams.

Ragina remt 
Liaudies Tarybą.

Iki šiol dalis lietuvių so
cialistų labai šnairai žiurė
jo į besitveriančią Ameriko
je Liaudies Tarybą. Dabar 
tas šnairavimas turės pasi
gaut, kadangi Socialistų 
Partija galutinai išsireiškė 
už tos organizacijos rėmimą.

Paskutiniame Partijos or
gano (American Socialist) 
numeryje paskelbta Pildo
mojo Komiteto atsišaukimas 
į socialistų kuopas, raginan
tis jas tuojaus imties už or
ganizavimo Liaudies Tary
bos skyrių ir ypatingai pa- 
sistengt nusiųst kuodau- 
giausia delegatų į Liaudies 
Tarybos suvažiavimą, kuris 
įvyks Minneapolise nuo 1-os 
iki 6-os rugsėjo mėnesio die
nos.

Tą Partijos valdybos įsa
kymą turi išpildyti ir lietu
viai socialistai, kadangi jie 
yra Partijos dalis. Jie irgi

Bergždžios 
aukos.

orga-

ant

Tai 
duot

r .< M' ■«■■■!1 ■ <■'■■■«

Socialistų Partijos Nacionalis Pildomasai Komitetas 
ragina Socialistų kuopas padėti Liaudies Tarybai.

Socialistų Partijos Nacio- 
nalis Pildomasai Komitetas 
išleido atsišaukimą, kuriuo 
ragina, kad kiekviena Socia
listų partijos kuopa Suvie
nytose Valstijose veiktų 
bendrai su Liaudies Taryba 
demokratijos ir taikos rei
kalais. Partija ypatingai 
ragina socialistų kuopas ir 
organizacijas siųsti savo de
legatus į visuotiną Liaudies 
Tarybos konvenciją, kuri 
įvyks Minneapolise, Minu., 
rugsėjo men. 1—6 dd.

Nacionalio Pildomojo Ko
miteto atsišaukimas skam
ba:
Visoms Socialistų Partijos 

vietų organizacijoms—
SVEIKINIMAS!

dies Tarybos skyrių tvėri
mo; jie privalo ragint prie 
to visas darbininkų organi
zacijas, kuriose jie veikia, ir 
jie privalo pasirūpint, kad 
kuogeriausia pavyktų Liau
dies Tarybos suvažiavimas 
Minneapolise.

Patogiausia būdas lietu
viams socialistams .šitą pa
reigą atlikt tai — organi
zuot Lietuvių Darbininkų 
Tarybos skyrius,

Tiesiog dėties prie Liau- ( 
dies Tarybos kiekvienai lie
tuvių draugijai arba kuopai 
butų dažnai keblus dalykas. 
Viena, ne kiekvienoje drau
gijoje arba kuopoje yra žmo
nių, gerai pažįstančių anglų 
kalbą, kurie galėtų kaipo de
legatai dalyvaut Liaudies 
Tarybos susirinkimuose ; an
tra, atskiros draugijos arba 
kuopos dažnai neturės pa
kankamai ištekliaus, kad 
pajiegtų pasiųst delegatus į 
konvenciją; trečia, nepava
rius agitacijos lietuvių or
ganizacijose, nedaugelis jų 
užsiinteresuos Liaudies Ta
ryba.

Kas kita, jeigu lietuviai 
socialistai pasistengtų kartu 
su progresyvėmis darbinin
kų organizacijomis sutvert 
Lietuvių Darbininkų Tary
bos skyrius kiekvienoje ko
lonijoje: tada atsiras ir dau
giau žmonių, iš kurių galima 
parinkt atstovus į Liaudies 
Tarybą; bus daugiau pinigų 
pasiuntimui delegatų į Min- 
neapoliso konvenciją, ir di
desnis lietuvių darbininkų 
organizacijų skaičius prisi
dės prie Liaudies Tarybos.

Taigi patariame lietu
viams socialistams neatidė
liojant pradėt savo miestuo- 
o organizuot Lietuvių Dar-

^pkų Tarybą.
Naujienos” ja^anąi agi-

Chicagos “džingų” 
nas “Tribune” gvildena tas 
taikos sąlygas, už kurias ofi
cialiai ir neoficialiai išsirei
škė Vokietija. Laikraštis 
randa, kad tos sąlygos yra 
netikusios, kadangi jos, gir
di, reikštų “vokišką taiką.”

Jisai sako: “Vienintelis 
(dalykas, kurio išsižadėt Vo
kietija sutinka, yra privile
gija uždėt savo koją 
sprando pergalėtojo ir 
blokštojo veidu į žemę, 
yra visa. Ji sutinka 
kitoms tautoms teisės
vent — teisės, labai abejoti
nos vertės, kuomet palieka 
lygiai tos pačios sąlygos, ku
rios buvo pirm karei praši
nėsiant, tuo tiktai skirtumu, 
kad Vokietija bus stipresnė 
ir smarkesnė, negu ji' buvo 
^kuomet nors.”

Tokia taika, pasak “Tri
bune”, paliktų talkininkus 
nieko nelaimėjusiais: — “Vi
sos aukos butų išdėtos vel
tui... Tuomet butų buvę ge
riau, kad šita karė niekuo
met nebūtų buvus veda
ma...”

Kokiu budu minėtasai lai
kraštis sugalvojo, kad Vo
kietija išeis iš karės “stip
resnė ir smarkesnė, negu ji 
buvo kuomet nors,” jeigu ji 
negaus uždėt savo kojos ant 
priešų sprando, tai yra jo 
paslaptis. Sveikai protau
jantiems žmonėms atrodo 
yisai kas kita. Vokietija 
turtu ir gyvastimis nukentė
jo šioje karėje ne mažiau, o 
veikiausia daugiau, negu to
kia Anglija. Ji, vadinasi, 
(išeis iš karės — kaip ir visos 
valstybės, kurios dalyvavo 
joje (išimant gal tik Japoni
ją ir Suv. Valstijas) baisiai 
nusilpnėjus.

Toliaus. Jeigu viešpatau
jančiosios Vokietijoje klesos 
bus priverstos taikyties to
kiomis 
atims iš 
lipt ant 
do, tai 
bus galas. Tikriaus sakant, 
bus galas ne tiktai jų smar
kumui užsienių politikoje, 
bet ir jų galiai namie. Nes 
tokia taika reikš imperialis
tinės politikos bankrutą, tai
gi revoliuciją Vokietijoje.

Vokietijos kaizeris, Vokie
tijos junkeriai ir kapitalis
tai gali pateisint savo politi
ką tiktai Užkariavimais. Bet 
tiktai tuo gali pateisint savo 
politiką ir talkininkai. Jei
gu Anglija negaus Vokieti
jos kolonijų, jeigu Francija 
negaus Elzas-Lotaringijos, 
jeigu Italija negaus Austri
jos provincijų, — tai tų ša- 
jlių žmonės pasakys savo vąL 
džioms: “Bereikalingos^ l/u- 
vo musų aukos ir beręikalin-

sąlygomis, kurios 
jų privilegiją užsi- 
savo priešų spran- 
ir jų “smarkumui”

Draugai! — Amerikos 
Liaudies Tarybos organiza
cinis komitetas šaukia vi
suotiną konvenciją, kuri 
lįvyks Minneapolise, Minn., 
(ir tęsis nuo 1 ligi 6 rugsėjo 
,mėnesio šių metų.
Į Liaudies Taryba yra orga
nizuojama socialistų, orga
nizuotųjų darbininkų ir kitų 
progresyviųjų elementų. Jos 
tikslas, kaip išdėta konven
ciją šaukiamąjame manifes
te, yra toks:

Taikos sąlygos
1. Reikalauti, kad musų 

ivaldžia tuojau ir konkre
čiais žodžiais paskelbtų savo 
karės tikslus ir kad pavarto
tų kiekvieną progą tiems 
tikslams atsiekti derybomis, 
nepaisant visai kitų valdžių 
užgaidų.

2. Stengties, kad kuovei- 
kiausia butų įvykinta visuo
tina ir demokratinė taika 
Jais principais, kuriuos pas
kelbė Rusijos žmonės:

A. Be aneksijų (užgrobi
mų).

B. Be kontribucijų.
C. Laisvė kiekvienai tau

tai suvarankiai plėtoties.
3. Stengties už tarptautinę 

iorganizaciją pasaulio taikai 
Išlaikyti.
( Amerikos laisves
\ 1. Ginti savo konstitucines 
Įžodžio laisvės, spaudos lais- 
įvės, ramių susirinkimų lais- 
ivės teises ir teises duoti pe
ticijas valdžiai.

2. Įsteigti demokratinę už- 
fsienių politikos kontrolę ir 
visuotiną žmonių balsavimą 
i(referendumą) visais karės
i ir taikos klausimais.
1 3. Veikti už panaikinimą 
konskripcijos įstatymo.

Ekonominiai siekiniai
1. Apdrausti prideramas 

darbininkams gyvenimo są
lygas.

. 2. Kad karės išlaidos butų 
padengtos antdėtais mokes
čiais ant turto.

3. Sumažinti pragyvenimo 
brangumą.

1

i Nau jasai judėjimas įsigy
ja entuziastingos paramos 

‘visoj šalyj ir visokių sluogs-

ga buvo visa šita skerdynė, 
kuri kilo iš jūsų politikos!”

Taika be pavergimų ir už
kariavimų iššauks revoliuci
jas ne tiktai centralėse val
stybėse, o ir talkininkų šaly
se. štai delko tokios taikos 
bijosi valdžios.

O betgi tiktai tokia taika 
ir tėra galima.

knių žmonių. Jis patampa to- 
jkiu budu galingas veiksnys 
už taiką, progresą ir demo- 
kratybę. ,

Paskutinioji specialė Soci
alistų Partijos konvencija 
įsakė Nacionaliam Pildomą- 
jam Komitetui inicijuoti vi
suotiną judėjimą principais, 
ipabriežtais musų prieškari
nėj rezoliucijoj. Vykindami 
duotas mums instrukcijas 
mes dabar atsišaukiame į vi
sus partijos narius, ragin
dami juos remti visomis spė
komis ir veikti bendrai Ame
rikos Liaudies Tarybos Tai
kai ir Demokratijai organi
zavime.

Socialistų partijos vietų 
s organizacijos privalo tuojau 
pradėti organizavimą Tary
bos skyrių bendrai su darbo 
[unijomis ir kitomis progre- 
►syvėmis savo apielinkių or
ganizacijomis ir varyti stip
rią kampaniją Tarybos prin- j 
cipais ir Socialistų Partijos! 
programų.

Socialistai, kurie yra dar
bo organizacijų nariai, turi 
stengties patraukti savo or
ganizacijas į šitą judėjimą. 
Suvienytųjų Valstijų žmo
nės, liaudis, turi but suorga
nizuoti, idant galėjus prie- 
išinties karei ir atsispirti 
prieš visokius pasikėsinimus 
ant piliečių laisvės ir darbo 
žmonių teisių.

Visos Socialistų Partijos 
vietų organizacijos ir visi 
Liaudies Tarybos skyriai tu
ri teisės siųsti savo delega
tus į pirmąją visuotiną Ta
rybos konvenciją Minneapo- 
lise. Kiekviena organizaci
ja turi teisės siųsti vieną de
legatą nuo kiekvieno tūks
tančio arba dalies narių, te- 
čiau nė viena organizacija 
negali siųsti daugiau kaip 
tris delegatus.

i Draugai, subruskite, sto
kite darban! Dabar atėjo lai
kas veikti!

Draugiškais sveikinimais, Į
VICTOR L. BERGER 

; MORRIS HILLQUIT
ANNA A. MALEY 
JOHN M. WORK 

Nacionalis Pild. Komitetas
ADOLPH GERMER 

Pildomasai Sekretorius i

geležinkelių darbininkai laimė
jo streiką, bet dabar ar tiek pat 
mokame už važiavimą? Aš ži
nau daug geležinkelių, kur pusę 
metų atgal reikėjo mokėti $3.50 
už tikintą, dabar imama jau $4 
su viršum. Rodos, pabrango ir 
siuntimas tavorų. Tą patį daro 
ir visos dirbtuves ir kasyklos.

Kapitalistai streikų niekad 
nepralaimi. Pralaimėtus strei
kus ir visus paneštus nuostolius 
jie sukru uja ant visuomenės 
sprando, — o nuo to labiausia 
nukenčia pačių darbininkų ki
šenių i.

Daugelis man užmes, kad 
jeigu kapitalistai neturėtų nuo
stolių, tai jie taip smarkiai ne
sipriešintų prieš sustreikavu
sius darbininkus. Tas tiesa, kad 
jie priešinasi, bet jų priešinimo
si tikslai yra kitokie. Jie ne to
dėl priešinasi, kad streiko nelai-

vienybei. Kiekvienas streikas, 
ypač laimėjimas, sustiprina dar
bininkų tarpe vienybę. O dar
bininkų vienybė jiems yra pavo
jingiausiu dalyku. Todėl jie ir 
priešindamiesi stengiasi tik su-

streikui pralaimėjus išįra ir vie
nybė.

Todėl darbininkai gali džiaug- 
ties ne laimėtu mažu algos pa
kėlimu, bet tik sustiprėjimu jų 
tarpe vienybės, kuri darbinin
kams yra visų-svarbiausiu daly
ku ir geriausiu ginklu prieš iš
naudojimą. A. Garbukas.

Laiškas iš Rusijos
Lietuvaitė darbininkė Ona 

Lioniutė, gyvenanti dabar Mas
kvoje rašo savo laiške pusbro
liui M. T. Tijušui į East Chica
go, Ind., rašytame 4 (17) gogu-

... Dabar Nikolaškos nebėra, 
o yra išrinkta laikinė valdžia.

Skaitytoju Balsai
\Uz išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.}

NĖRA KO DŽIAUGTIES.

Kiekvienam yra žinoma, kad 
per pereitus keturius ar penkis 
metus mes perleidome šioje ša
lyje įvairiausių streikų dirbtu
vėse ir kasyklose. Turbūt ne
liko nė vienos vietos kur dar
bininkai nebūtų pasipriešinę sa
vo ponams-samdytojams. Tas 
atsitikdavo tankiai pirmiau, tas 
atsitinka ir dabar. Juk ir da
bar mes nuolatos girdime, kad 
tai vienur tai kitur darbininkai 
per sunkią kovą šį-tą laimėjo, I 
kitur gi nieko ne laimėjo.

Tie kurie laimėjo, tie džiau
giasi nuveikę savo poną, o tie, 
kurie nieko nelaimėjo, vaikšto 
nuliūdę ir apgailestauja, kad jų 
kova nuėjo niekais. į

Man gi rodos, kad nėra ko 
perdaug džiaugties ir laimėju
siems, nes ištikrųjų jie nieko ne
laimėjo. štai kame dalykas. 
Jeigu kapitalistas ir pakele mo
kestį darbininkams po 25c ar

paliko.
Dabar sutrumpino darbo lai

ką ir pakėlė mokestį. Dabar 
darbo diena — 8 valandos, o 
mokestis — 2 rub. Bet kad vis
kas neišpasakytai brangu. Duo
nos svaras 11 kap. Bet ir tos 
gali gauti vienas žmogus tik 
tris ketvirtdalius svaro į dieną. 
Jeigu ima baltos, tai negaus 
juodos, o jeigu ima miltų, tai 
gali gauti tik pusę svaro. Ne
imant duonos galima gauti mil
tų ar bulvių. Yra įvestos kor
čiukes ir daugiau negalima 
gauti. Kiaulienos mėsos sva
ras 1 rub. 80 kap., sviesto -— 2 
rub. 40 kap. Tad labai sunkus 
gyvenimas.

O kares galo nesimatyti. Po- 
nai-turčiai sako, kad reikia vesti 
karę iki galo, o darbininkai ir 
kareiviai šaukia, kad jau gana 
žmogžudysčių ir skerdynių. 
Nežinia kuri pusė persvers, ar 
darbininkai ar buržuazai ir ba- 
gočiai. Darbininkams reikia 
vienytis į socialdemokratų par
tiją, kuri eina su mumis, tuo
syk gal ir paimsim viršų.

Negalima nė apsakyti kaip 
puikiai šventėme pirmąją gegu
žės (pagal nauja kak). Griežė
muzika, vėliavų buvo daug 
puikių, su visokiai parašais...

Ona Lioniutė jieško savo 
brolių Juozo ir Jono, gyvenan
čių Chicagoje. Ji rašo: “... aš 
niekad negaliu jų užmiršti; no
rėčiau kad nors laiškelį atrašy
tų; maty ties gal ir nebesima ty- 
sime.” Jos adresas: Auna Lio 
nas, Moskva, Petrogn 
šosse, No 9, kv. 20.
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Atsakymai j klausimus.
Jonas Tamošauskas iš Rose

land, Ill. klausia:
Nuo-ko paeina liga, kurią va

dina “psoriaisis” (turi būti pso
riasis. Dr. A. M.) ?

Atsakymas:
Tikra priežastis da nėra žino

ma. Yra įvairių ir gana pama-

eina nuo parazitų; kiti tvirtina, 
jog nuo netvarkaus metaboliz
mo; treti — kad nuo netvarkaus 
syvų tekėjimo iš tų gilių, kurios 
leidžia syvus į kraują tiesiai.

J. S.-d. iš Waterbury, Conn., 
rašo: Man skauda krutinę ir 
rankų sąnarius. Metai atgal 
skaudėjo tik krutinę, o 8 mėne-

MUSKEGON, MICH.
Rugp. 5 d. mėnesiniame L. S. 

S. 246 kuopos susirinkime tarp 
kitko perskaityta laiškas nuo 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos. Dėlei to laiško kilo 
smarkus ginčai. Pagalios laiš
kas tapo priimtas ir apie jį bus 
svarstoma ateinantį susirinki
mą. >

Man rodos, kad nėra ko bijo- 
ties A. L. D. T. Ji socialistams 
netik negali pakenkti, bet dar 
daug pagelbėti, nes suvienija vi
sas pažangiąsias draugijas ir 
pastumi jas prie veikimo. Rei
kėtų nariams plačiau apie tai pa
galvoti, kad paskui nereikėtų

*
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j pečius ir j rankas. Ypač skau
da dešinį šoną ties nugaros vi
durio ir po pažasčia. Esu 27 
metų. Einu menkyn, nors val
gau gerai. Kartais atsikosiu ir 
spiauju juodas medžiagas. Ar 
aš galiu turėt džiovą ir kaip gy
dytis? Ar galiu gert alaus?

Atsakymas’:
Nors klausėjas gana inteli

gentiškai aprašo savo stovį, te- 
čiaus be i še gza minavimo ir da 
keletos svarbių klausimų jokiu 
budu negalima išspėt ligos. Tik 
vietos gydytojas gali tai atlikti. 
Vienok nors trumpai išanaly- 
zuosime duodamus symptomus.

Krutinės skaudėjimas gali 
reikšti širdies ligą, gali reikšti 
džiovą, kuomet ji nuėjusi toli; 
gali būti tarpkriauklinė neural
gija; jei skaudėjimas epigas
trium daly j, gali būti pilvo ar
ba duodenum žarnos votis; jei 
dešinėj pusėj tulžinės pūslės 
vietoj, gali būti tos pūslės užde
gimas arba tulžiniai akmenėliai. 
Dešinio šono skaudėjimas toje 
vietoj, kaip klausėjas rašo, tan
kiai reiškia tulžinės pūslės užde
gimą arba akmenis, bet neretai 
ir duodenumo votis duoda pa
našų skaudėjimą. Reikėtų ži
not, ar ligonis yra pageltęs, ar 
niežti jo oda ir 11., kad supratus 
ligą. Jei koktumas ir vėmimas 
atsikartoja žinomais laikais, tai 
butų voties patvirtinimas. Vie-

Iš L. S. S. 246 kp. narių pa
šaukti jos organizatorius drg. J. 
Budris, vienas iš gabiausių vie
tinių veikėjų ir nesenai iš Ke
wanee, III. atvykęs drg. T. Pu- 
nis. Koks likimas juos laukia, 
dar nežinia, nes abu neketina 

kariuomenėn.
Didžiumos Prisilaikantis.

eiti

ROCKFORD, ILL.
Kam pelnas, o kam skriauda.
Pereitais metais labai pabra

ngo maistas. Pabrango ir mil
tai. Tad musų miesto duonke
piai pakėlė kainą ant duonos po 
4c. kepaliukui. Vieton 8c. už 
kepaliuką pradėjo imti po 12c. 
ir tai skundėsi negalį pragyven
ti. Bet dabar, kada miltai at
pigo, jie apie duonos atpiginimą 
ii’ kalbėti nenori Ir kur jie tau 
atpigins. Musų lietuviai duon
kepiai, kurių čia yra du, bede
juodami pradėjo ir brangius au
tomobilius pirkties.

Žmonės pradeda nerimauti ir 
rengiasi padaryti taip, kaip 
žmonės padarė Waukegane. Ka
da duonkepiai pradėjo perdaug 
imti už duoną, žmonės užsidė-

pyklą. Ir čia gali tas atsitjjj 
jei duona tuoj nenupigs.

Rockford ietis.

MONTELLO, MASS.
Prakalbos.

Rugp. 5 d. Liet. Taut. Namo 
svetainėje įvyko prakalbos, pa-

ir rankas skauda, tirpsta ir ne
retai taip nusilpnina, kad sun
ku pajudint Daktaras, išklau-

Džiopras, ar lai širdį 
voj skaudėjimas 
retas dalykas, bet rankų smilki
nius ir neretai į skausmą pana
šus pailsimas neretai apsireiš
kia. Daktaras turi girdėt, kaip 
eina oras per plaučius, jis turi 
atrast, ar nėra sukietėjusių ar
ba prakiurusių vietų plaučiuose, 
jis turi išklausinėti, ar ligonis 
prakaituoja miege, ar jis turi 
karščio pavakaryj ir tt., kad at
radus, ar esama džiovos.

Ėjimas menkyn nereiškia bū
tinai džiovos. Netoli visose li-

Kalbėjo “Laisvės” redakto
rius L. Pruseika iš Brooklyn, N. 
Y. Kalbėjo dviem atvejais. 
Pirmiausia kalbėjo apie LDLD., 
kviesdamas visus lietuvius dar
bininkus prie jos prigulėti ir 
skaityti knygas. Antru atveju 
kalbėjo apie karių priežastis.

Prakalbos visais atžvilgio# 
pilnai pavyko. Padengimui lė
šų buvo renkamos aukos. Su
rinkta $8.05. Pirmininkavo — 
Jonas A. Turan.

žvirbiialogijos Studentas.

si tiki me pilvų bei duodenum o 
voties (ulcer) ėjimas menkyn

DOGDEN, N. DAK.
Rugj). men. p. J. Kubilius iš 

Beckmeyer, Ill. nusipirko Čia 
gražią 160 akrų ūkę už $5600. 
Jo ūkė yra netoli nuo Soo gele
žinkelio stoties ir arti Dogden 
miestelio, lietuvių ir rusų kolo
nijoj. J. Paleckis.

neretai 
džiovoj.

juodų
gali paeiti nuo dulkių, kurias 
gaunama darbe arba dulkinose j 
gatvėse. Gali būti chroniškas
bronchitis. Gali būti širdies li
ga, kurioj plaučiai yra perdaug 
pilni kraujo. Rūkymas gali pa
daryti juodumą atkosėjimuose.

tų išegzaminuot tas skrcplęs.
Išeina, kad klausėjas gali tu

rėt džiovų, bet jis gali ir neturėt 
jos. Kad tikrai pasakius, reikia 
vietos daktarui jį gerai išegza- 
minuot.

Nežinant tikrai ligos, gydy
mo patart negalima.

Alaus patariu negeri visai, nes 
jei butų votis, tai jis labai ken
kia. Džiovoj jis tiek nekenktų. 
Bet gero nieko alus nepadarys, 
o blogo gali padaryti daug.

Dr. A. Montvidas.
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Sutaisytas ii formulę 
recepto; eu te i k to iftmiutin 
Ku EgyptO zokouinku

ia cgqR atebrtinai
o gėlimo pilvo ir ___

kl€8 fkoudefino, <fau>ulio, palvo* 
tkaudėjimo, mutojimo 
ialiio palvoįt, ecl., ect., Sutai- 
•CHJJH8 rl-ėju labai pagarsėjusio

MMtPEUHIO-
•eno ir iftUkimo draugo ieimy- 
nOB, naudojamo visame pašau 
lyje per pus« ėtmUneėio i35c '

JOSEPH C. WOLON
WKTUVI8 ADVOKATAS

Rulmaa 902-904 National Ufa Bld*..
M So . La Baile BU Ch|ca*o» DL

Tel. Central M90-M91 Utar-
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Panedėlis, Rugpj. 13, 1917 i!

Edgar White,

Tikras žvėris.
VALPARAISO
UNIVERSITY

/ VALPARAISO, INDIANA
ĮSTEIGTAS 1873

TTNIVERSITETAS įsteigtas tą minftia, kad kiekvie- 
.v-’ nam jaunuoliui ir jaunuolei davus progos prieina- 
mornis lėšomis įsigyti nuodugniai praktinio mokslo. 
Kad tokia įstaiga buvo ir yra reikalinga, parodo jau tai, 
kad nuo pat jos įsteigimo kas metai atsiranda vis di
desnis ir didesnis skaičius lankytoją.

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

Prirengiamasis, Augštesnysis (High School), 
Pradiniai Metodai, Vaikų Darželių Metodai, Ko
mercija, Fonografiįa ir Rašymas Mašina, Pa
pildomasis Mokytojams, Auklėjimas, Menas ir 
Mokslai, Biblijos Studijos, Inžinerija, Architek
tūra, Mokytojavimas, Agrikultūra, Betorybė, 
Muzika, Dailė. Namų Mokslas, Vaistininkybė, 
Teisės, Medicina ir Dentistika.

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

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

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

t

yra dvi-

School),

Serganti Vyraii Jauni,
I Yiduramž.
ir Seni.

Ar jus kuomet nors mėginote pasi
gydyti be pasekmių. Tas galima būti, 
kad jus gydėtės tiek daug sykių kad 
jus nustojote visą viltį kuomet nors 
pasigydyt. Mano viso amžiaus triū
sas prirengė mane prie pasekmingo 
gydymo visų chroniškų ligų, kurias aA 
apsireiškimus įvairių ligų, bet as ži
nau priežastis ir geriausi gydytojai su
tiks su manimi kad išgydymui ligos 
gydytojas turi pajiegti surasti tikrą li
gos vietą ir priežastį jos. Jis turi ži
noti, kaip prašalinus priežastį ir to. 
kiu budu ligos nebus. Tūli daktarai 
bando gydyti apsireiškimus; aš gy

dau pačias ligas, ir štai kodėl aš turiu pasisekimą, kuomet kiti negelbsti.
Vyrai gydomi geriausiais medtkaliais gabumais, naujausiomis metodomis. Ma

no epcciališkumas visų chroniškų ir nervų ligų kaip: Gonorrhea, dabartinė arba Il
gai stovinčią-,Varicocele. Stricture. Prostatitis, Piles, Syphilis, Hydrocele, Neuras
thenia, Inkstų Ilgo* ir Kataras.

A rv

c

Aš Vartoju Tikrą Importuotą Prof. Erlich’o

606=914
Užtikf. Geriausias Gydymas. Taupyki! Pinigus

Yra dauuf sergančių žmonių, kurie reikalauja specialisto patarnavimo už kur| 
taipgi nereikėtų daug mokėti už pasitarimą. labo tokių ypatų aš suteiksiu

Patarimą ir Egzeminavimą Visai
Dykai.

PER TRIS SAVAITES TIKTAI. Bu3 didelė pagelba tiem* visiems, kurie reikalau
ja patarnavimo žinovo specialisto.

Washerman Kraujo Bandymas, Pilnas Šlapimo Analizavimas, mikroskopinis ap
žiūrėjimas, arba vartojimas Vaccines, Serums arba Bacterins bus suteikt už per
kamą kainą kuomet reikalinga.

DR. H. S. WHITNEY
505 S. State St., kamp. Congress st. CHICAGO, ILI

Ofiso Valandos: 9 ryto iki d vakaro; nedaliomis 10 ryto iki 2 po pietų.

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 mažą atlyginimą.

i

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

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

dalies kaspininės kirmėlaitės.
Žmonės, kenčiantjs 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 
ir išeinamą lauk žarną, kenčia nuo stokos apetito, 
nemiegojimo, o taipgi nusilpnėjimo, didelio palei
dimo arba užkietėjimo vidurių, galvos skaudėjimo, 
triukšmo ausyse, o tapgi skausmo po krutinę.

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

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

Dr. Oakwood
IMS W. n ST. ARTI MARSHFIELD AVE., CHICAGO.

X

Kenilworttfo žmonės nei kiek 
nesistebėjo, kuomet poni Paukš
tytė Mansfield apleido savo ne
pakenčiamą poną — savo vyrą. 
Jie tik stebėjosi, kuomet ji pa-

nors pažadėjo) tekėti už tokio 
vyro, kaip Jaques Mansfield’as, 
kuris buvo daugiau panašus į 
kumštininką ir atrodė kaip kar
vedys. Visi žinojo, kad pulki
ninkas ir poni Richard St. Clair 
rūsčiai priešinos apsivedimui jų 
pabėgėlės dukters; nekurie žmo
nės tvirtina, kad ji pati nebuvo 
apžavėta linksma mintimi apie 
šeimynišką gyvenimą su tuo 
gariniu inžinu — Mansfieldu, 
kuris buvo niekas daugiau, kaip 
bundulys geležinių nervų ir ku
ris manė, kad kiekvienas žmo
gus privalo būti tokio pat sudė
jimo, kaip jis. Fiziškai jis ne
buvo taip didelis, kaip buvo ga
lima spręsti pagal baimę, kokią 
jis sėjo Kennilwortho apielinkė- 
se. Tiesą sakant, jo pabėgėlė 
pati buvo pusę galvos už jį di
desnė ir, jeigu ne jos chroniš
ka nesveikata, ji galėjo sverti 
nuo dvidešimties penkių iki dvi-

žemu balsu. -V Kiek ijr. paval
gyk pusryčius. Aš noriu kad 
jus jotumėte kartu su manim 
— aš noriu pamatyti tiltą, kurį 
mano žmones tiesia.

—Kur yrą daktaras, •— ji už
klausė silpnu balsu.

—Prie ligoniu kur nors, — 
atsakė jis. —Eikš! Kelkis!

Ir jis prisiartino prie jos su 
ibizunu-

—O h, aš negaliu, — maldavo 
ji, užsidengdama užklode.
Del Dievo meilės, palik mane 
ramybėje!

—Kelkis!
Ji žvilgterėjo į jį su atviromis 

ir išgąsčio pilnomis akimis. Ar
gi tai galima tik pradžioje jų 
šeimyniško gyvenimo ? 
iki šiol negirdėjusi nei 
šiurkštaus žodžio tarto

Ar ji, 
vieno 
linkui

mijo jo veidą, bet jis nejuoka
vo. Ji neturėjo nei vieno drau

matomai, jaute žvėrišką 
ganėdinimą, kad ji yra jo galio
je, kad jis yra savininku jos kū
no ir sielos. Jos galva svaigo 
ir ji pakelė ranką linkui galvos, 
kuomet jis šiurkščiai pagriebė 
ją, kad pagelbėjus jai atsikelti. 
Ją paėmė šiurpulys jam dasily-

užsi-

Visa bėda su Mansfieldu bu
vo tame, kad-jis gimė dirbda
mas ir negalėjo persirisi. Jis 
buvo kaip koks vergų varinėto- 
jas; visuomet ragindavo darban 
savo darbininkus kasyklose, ant 
ūkės ir net namie jis norėjo elg
tis taip-pat. Kodėl jis sumanė

ri nuo pat lopšio dienų fiziškai 
nebuvo tikusi net “bulvių sku
sti” — tai buvo paslaptis, ku
rios išrišimui Kenilwortho gy
ventojai laužė galvas, o nekurie

Net iki pat dienai apsivedimo 
Kenihvortha jaunas daktaras 
Amos Hopkins gydė ją nuo įvai
rių negalių ir tikrino jos tėvams,

būti priežastim nqlairningos jų 
dukters mirties.

ir nervuota vestuvių dieno
Dr. Hopkins patarė jai ati- 

dėt vestuves ir palaukt, kol su
stiprės, bet tas gyvuliškas Mans
field užreiškė, kad jis neturįs 
laiko juokus krėsti; kad jam 
reikia važiuot miestan ištirti 
naujas mašinerijas, kurios yra 
įtaisomos jo dirbtuvėje — taigi 
ceremonija turėjo atsibūti pas
kirtame laike. Net kunigas 
Brolis Petras Sears pasibiaurė- 
jo jo nežmoniškumu. Neatsi
žvelgiant į tai, jis atlaikė vestu
vių pareigas ir linksmai leidosi 
namo, gavęs penkiasdešimts do
lerių aukso pinigais už savo 
“džiabą” — tai buvo didžiausia

na

Mansfieldas tuoj parsivežė pa
čią į savo namus. Jis turėjo pui
kius namus, tarnus, tarnaites ir 
viską ir dar jis reikalavo, kad

Labai nustebo Paukštyte, kuo
met jis pranešė Dr. Hopkinsui,

Bet jus suprantate, kad ji 
yra kritiškame padėjime? — 
protestavo daktaras-

—Žinoma! Aš suprantu, — 
atsake Mansfieldas. Jai yra 
reigaliilgas geras plickimas, ir 
aš nemanau pavesti tą privilegi
ją kam nors kitam, nes aš pats 
galiu atlikti.

Poni Mansfield, iš priežasties 
savo negalės ir nepaprasto su
sijudinimo, buvo taip silpna, 
kad ji buvo priversta atgulti lo
von sekančias dvi dienas po ves
tuvių. Trečią rytmetį, Mans
fieldas įėjo jos kambarin. Jis 
buvo apsiavęs batais su šporais,

jog rodės kad jis jį pavartos.
—Eikš, Paukštyte! — tarė jis
Jeigu bijais patekti tau “ne

laiminga” padėjiman, tai neda- 
miegok, rieda valgyk arba persi-

—Jeigu jus išeitumėt ir palik
tume t mane vieną, —-ji tarė 
jam — aš skubinsiu apsirėdyt

il-—Gerai; bet nesičiupinėk 
gai, — jis persergėjo ją. 
Man reikia skubinties.

—Tai kode! negali joti vie
nas?

—Todėl kad aš pasiryžau pa
siimt tave su savimi, — tarė jis

šenybės.

ėjo arklyden.
Drebėdama iš baimės ir atsi

duodama savo nelaimingam li
kimui. vargše mergaite apsirė
dė. kaip galėdama ir nuėjo val
gomai! kambarin. Tarnaitė Zu
zana, pasodino ją už stalo ir at
nešė puikius pusryčius. Ji mė
gino valgyti truputį, bet maistas 
apsistojo gerklėje ir negalėjo 
nuryti. Kuomet ji suvalgė tru-

skrybėle ir

eiti ant laiptų, kur Mansfieldas 
nerimaudamas laukė jos. Jis 
privedė jai didelį juodą kumelį 
ir pagelbėjo atsisėsti balnam

-Sėdėk tiesiai ir laikyk savo

Tu jodinėjai pirmiau ir moki 
valdyt arklius. Jūsų kumeles 
vardas — Dixie. Jus turite su
sipažinti arčiau su ja, nes jums

Jiedu jojo vieškeliu linkui 
upės. Diena buvo skaisti, ir jei
gu ji butų jojusi su kuo nors 
kilu, ko ji nesibijotų, gal būti, 
Paukštytė butų užsiganėdinus.

Prijojus prie upės, jis pasiekė
■\

klotą gojų, kur Mansfieldas pa
gelbėjo nulipti nuo arklio.

s įsės t i ant šito rasto

met atliksiu savo darbą.
Jis, matomai, nepaisė apie jos 

aplinkybes ir net nei nemanė pa-
5

silpnais žingsniais priėjus prie 
rąsto atsisėdo ir pakavo j o veidą 
rankose.

nors kitas — ji kalbėjo pati sau, 
pakeldama galvą ir žiūrėdama 
miškan, kur darbininkai bruz
dėjo apie tiltą — šis pasijodinė
jimas butų buvęs naudingas ma
no sveikatai, aš manau, bet su 
tokiu baisūnu — o!

Oras buvo švelnus; gaivinan
tis vėjalis putė nuo upės, žval
gydamos aplinkui, ji matė tilto 
budavonę, kuri buvo panaši į 
priešistoriško baisūno grobią, 
užtiestą skersai sriauniai tekan
čią upę; ji mate, kaip jos vyras 
lipo kopėčiomis ir kaip jos lin
ko po jo kojomis. Ji matė, kaip 
jis vaikščiojo lieptais taip greit,

Kiek .Jus Norite uždirbti?
Jus galite uždirbti kiek jus norite bile vienoje iš

ALLEGHENY RIVER MINING COMPANY’S
kasyklose. Nėra vandens, gaso — arba uolų — geras stogas. Mokyklos, ba
žnyčios, — 7 kambarių namai už $7 — geras gėrimui vanduo.

Ateikite prisirengę į darbą į bile vieną iš musų kasyklų.
Furnace Run Penna. Seminole, Penna. Chickasaw, Penna.
Conifer ” Cadogen ”

arba atsišaukite į ofisą į Kittanning, Pa.

REIKALAUJI AKINIŲ
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akiu, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga į krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių,

Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 
reikalingas akinių.

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

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

Į AKIŲ SPECIALISTAS 1
I TEMYKIT MANO UŽKASA. |
į 1801 SOUTH ASHLAND AVĖ. j
f. Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. J 
1 Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Ncdėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. Z 
g Tel. Canal 5335 J

Ji Daktaras WISSIG,
Seno Krajaus

*

HRTI 5Y5TET1
DABAR YRA GERAS LAIKAS

IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING”.
Mes galime gauti jums atsakančią ir ge

rai apmokamą vietą j trumpą laiką. Jų» «u- 
wit privatiškas instrukcijas ir praktišką p*ty 
rimą mokindamies.

taipgi turim siuvimo skyrių, kur ,m<-> -fe. 
kiname siūti rankoves ir kišenius daryti ir >r* 
p rodyti. — Dieninės ir vakarinės instrukcijom (tw—

JOS. F. K AS NIC K A, viri įninkąs |---- -
Priešais City Hall ill—

Kambariai 416-417, 118 N. La Salle Street Į1* ,

TURĖKITE 
PINIGU

J

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

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

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

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

| PIRMA NEGU PIRKSI OAUK MUSŲ KAINAS i 
f Ant Durni, Lentų Ihmą Ir Stoginio Poploron f 
j CARR BROS. WRECKING CO. j 
| 3003-3039 S., Halsted St*, Chicago, III, !

J Telephone Yards 5194 4
I Registruota Akušerka, Mrs. Antonina Shusho t 
X Turiu patyrimą moterų ligose. Teisingai patarnauju prie gi indy- T 
J mo. Moters, jeigu norite gero užžiurėjimo ligoje savęs ir savo 8 
A kūdikio, atsišaukite į A. Shusho, nes mano patarnavimas užganė- j 
w dins kiekvieną moterį. Suteikiu rodą dykai kiekvienai. Atsišau- 8 
!•* kite. 3843-45 South Kedzie Avenue. CHICAGO, ILL. X

A jj Naudokitės visi iš progos, 
2 Knygos Štuką Dovanai? 

Visiems tik per io dienų; 
įjhr ateikite ir dažinosite, kaip jas 

reikia gauti tuojaus visai dykai,
JįĮ arba rašykite, tos 2 knygos yra 
1T.. reikalingos visiems lietuviams,

BOOKS SUPPLY liOUSe
3048 S. Wallace St. Chicago, III.

Or. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Vengriškos Ligos

Priėmimo valandos: 8 iki 10 dieną: 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėliom — 

nuo 10 ryto iki 1 vai. dieną.
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

NUO $30.00 IKI $50.00 I SA- 
vaitę gąli uždirbti, dirbdamas 
musų -perstatinėtoju. Puikus 
užsiėmimas ir gali prasidėti 
su $5. Ateik tuojaus.

WAITCHES & CO.,
1741 W. 47th St., Chicago, 111.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliams Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ix 32-tu GATVĖ

i  .......... ..... : ■ s" i t

Vyrišky Drapanų Barbenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės 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

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.

.................        d ij i.i.i.Ji Įi

kaip rodos, kad tai buvo platus 
vieškeliai ir su baime tėmijo ji 
tą pavojingą kelionę. Jai buvo 
lengviau ant krutinės, kuomet 
ji matė savo vyrą esant saugioje 
vietoje, bet tuoj pasisuko kiton 
pusėn, sarmatydamos pati savęs, 
kad ji jautė užuojautą linkui jo. 

(Bus daugiau).
H, Ml t t. .

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

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison Stw Chicago, HL

t-

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE’

Lengiesnįir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, jaign esi tinkamai išsilavinęs.

LEVESK10 PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per kilikus, nauju būdu, 
pagelbsti išsilavinti lengviai ir už mažą 
užmokesn). Mokina Anglų kalbos iki aukš
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystės, Laiš
kų rašymo, Lietu*, kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Del lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu- 
višJcaL Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G. J. Leveskls, 3311 W.61 Pl.Chlcago

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį

$25...  S?1/**: į mėnesį
50 ....... 1.75 į mėnesį
75 ...  2.62y2 i mėnesį

100.........3.50 į mėnesį
Po valstijos priežiūra
3"’mėnesį 

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

nimų.

LOCAL LOAN
COMPANY

4647 So. H slated Street.
Kampas 47-tos gtv^ 2-ras augštan 

Telephone Drover 2116. 2
Didelis Išpardavimas

Siuomi užkviečiu gerbiamąją lie
tuviu visuomenę atsilankyti į mu
sų nepaprastai didelį 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 egzemjx 
i 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,

Tel. Armitage 984

DM. J. KARALIUS
Gydytojas it Chirurgas
2121 N. WESTERN AV.

CHICAGO, ILL.

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
[m turi skaudamu arba silpnas akin, ml 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mau <

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

Telephone Drover

Dr. A. A. Rott-
RUSAS GYDYTOJAS ir CHBMJ1SG W

Specialiai*!, MvUrUlt, VyrHŪk<. VaJftrj 
Ir visi chroniflri įtari-

kara. Nadčliomu 10—1 po pietų.
8354 S. HALSTED ST., arti 84 frūą

—m,-— t111.........  f......... .< ii

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenk* viwienrw tinkam tu aktaOw wnmMNi 
nnojft ir i»tarimu» duoda dykai. .
733-33 Mdw*ak«wt Ava.,, arti Ckkaffa 
IuImm, VALANDOS: Noo » M ryto 
rok. NadABomta nuo • Ukryta tari t

Tat Haymarfcid
- -tv-t-i ■ ........ ................... .....- -... - - «

SKAITYK IR PLATT 
irnrvic -
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NAUJIENŲ S,) Chicago, UI. rahedelis, Rugpj. 13, 1917.

CHICAGOS ŽINIOS
“Naujienų” B-ės 
susirinkimas.

svetainėje
Naujienų”

Vakar Meldažio
j4?yko visuotinas

/B-ės dalininkų susirinkimas. 
Del karšto oro atsilankė į jį ne- 
perdaugiausia žmonių. Bet 
šiaip reikia skaityt jį visais žvil
gsniais labai pavykusiu.

epidemija. Atvažiuojantįs iš 
pietų negrai yra beveik visi ne

šia liga. Todėl ir norima išan-

Sugavo.

tavo saliunininką John Crowe
daug Ttlatteįmų. Nvarbiausis 
buvo naujos kdnslinicijos priė
mimas.
nuo 11

Susirinkimas tęsėsi 
vai. ryto iki po 6 vai. 
Tvarką labai gabiai ve- 

J. šmotelis.
Bendrovė nutarė prisidėt prie 

Lietuvių Darbininkų Tarybos

bet dabar pasiturintį žmogų 
Leo, Menard, 2510 Archer avė 
ir Bober t Doughterty, 2652 E- 
merald avė.

įvyks ateinančioje nedė-

BRIGHTON PARK.

mas -nų” num. 190 radau ir

Vienas iš šėrininkų rašo apie 
Brighton Parko Lithuanian Co.

moterėliu

<»■

o

Prapuolė

vena. Tečiaus jokių rekordų a-

ranka

Chicagoje siaučia 
raupai.

Sveikatos komisionierius Dr. 
John Dili Bobertson kreipėsi į 
miesto tarybos finansų komisi
jų, prašydamas paskirti $35,000 
kovai su limpančiomis ligomis. 
Iš tų pinigų $15,000 eitų paden
gimui kaštų čiepijimo nuo rau-

Ano naujų 218 
ūpais. < Iš jų 
Iš likusių 114 
ieji žmonės. 

Tuo tarpu pefvisus 1916 metus 
buvo tik 17 susirgimai raupais.

Bijomasi, kad atėjus šalčiams, 
kada žmonės labiausia pradeda

del tų dviejų viršminėtų žmo
nių. Jis atvažiuodavo su savo 
vežimu ir paskui važiuodavo vi
si trįs užpakalinėse gatvėse, rin-
kdaini ekspresinių kompanijų
- v-": • “.............‘--s” siuntinius

žinoma, tyčiųJ uos siunt 
pamesdavo

Nepasisekė merg

Bandė nusižudyti.

Kariuomenėn
ėmimas.

Nlll-

kvmns linkui ėmimo kariuome-

rie pirmiau buvo ;

kiami egzaminacijon ir priima-

priimti kariuomenėn.

v imas ir vedusiems. 
dama, ir broliai ap- 

pačių, tuosyk 
vyras gali būti paimtas kariuo
menėn.—

70 distriktas jau surinko rei
kalaujamų skaičių kareivių. Ke-

Visi distriklai bet-

ateinančios subatos. —
Ne visuomet ir patriotai bū

na patriotais. 9 wardo alder- 
manas E. II. Block yra patrio
tas. Bet kuomet tapo pašauk
tas kariuomenėn jo suims Le-

imnaeijos
prirodymui

lodei netinka kariuomenėn. Bet

Naujieniečiai!Rengkitės!
Antras Naujienų Bendrovės

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS
įvyks Labor Day, Rugsėjo 3,\’17

GEO M. CHERAUCKO DARŽE .•"
Lvons. III.

tos fotografijos imta metai at
gal, dabar gi jis pasirodė esąs 
visai sveiku ir todėl tapo paim
tas kariuomenėn. Tada jauna
sis Block smarkiai užprotestavo 
ir prisiėjo net antru sykiu jį 
'egzaminuoti. Ir visgi tapo pa
imtas kariuomenėn.

PAIMTIEJI KARIUOME
NĖN LIETUVIAI.

Be pirmiau paskelbtųjų dar 
šie lietuviai tapo paimti kariuo
menėn ir nenori ar dar nepada
vė reikalavimo juos paliuosuoti:

DISTRIKTAS 11
Joseph Augustyn, 3647 Wood st
Joseph Rakudaitis 649 W 36th st
Joseph W. Sima 3304 Seeley ave

DISTRIKTAS 12
J. A. J rūkas 3953 S. Rockwell st 
Stanley Niczgosta 3218 W 39 st 
William Waznis 2850 W 36 st ’

DISTRIKTAS 17
Stevens Stomas 6306 Drexel ave

DISTRIKTAS 20
Alex Kacus 10318 Michigan ave

DISTRIKTAS 21
Frank Gribas 123 East 104 st 

DISTRIKTAS 35
Ant. Kazockrausky 1621 W Division 

DISTRIKTAS 36
A P Wabol 1645 Wabansia ave 

DISTRIKTAS 39
Alex Grabowski 4901 Sherodan rd.
Louis Rakossy 1428 W Huron st
Frank Grabowski 1423 W Chicago a

DISTRIKTAS 16
Gust (’atinas 937 Rush st
John Koucas 2115 N (’Jark st

Atiduota the appeal board.

James C Klimas 5238 S Winchester a 
Thomas W Smetona 5310 S Honore s 
John Bukaitis 1803 W 46 st 
Frank Babitis 1554 Western avė 
Anton Kaminski 4826 S Winchester a

Pranešimai
Cicero, Ill.—LSS. 138tos kuopos 

Mišraus Choro extra susirinkimas į- 
vyks utarninke, rugpjūčio 14, 7:30 
vai. vak. Tamaliuno ir Gudgalio 
svet., kampas 15 gatvės ir 49th ave. 
Meldžiu draugus ir drauges atvykti 
paskirtu laiku, jei norite, kad cho-

narių neatsilankymo.
— A. Laba na nekas.

Roseland. — I'tarninkc, rugpjūčio 
14 d., įvyks susirinkimas Draugijų 
Delegatų, pataikančių “Aušros” Kny
gyną, 10900 Michigan avė., 7:30 vai.

—Rašl. F. Bruškaitė.

Rusijos Išeivių Socialistų Organi
zacijų Konferencijos susirinkimas 
įvyks šiandie, rugp. 13, Rusų Socia
listu svetainėje, 1379 Blue Island

nos tvarkoj bus klausimas apie kla
stas, kurių vartojama imant Rusijos 
išeivius kariuomenėn. Kiekvienas 
delegatas lai skaito būtina savo 
priederme atvykti susirinkimam

—Seretorius.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimams kainos 

1 colis, sykj, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

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

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

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau prie dorų žmonių rui

mo sykiu su valgiu, Ciceros apic- 
linkėje. Kas reikalaujate įnamio, 
malonėkite pranešti šiuo adresu:

1137 S. 191h Ct Cicero, Ilk

RASTA—PAMESTA

Jonas Woškas, tegul atsišaukia i 
“Naujienų* ’ofisą atsiimti savo Kliu? 
bo konstituciją ir kortelę.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGI AGENTAI

TRUMPOS VALANDOS, DIDELIS

GREITAI ATSIŠAUKITE

' LIBERTY LAND AND INVEST-

4616 S. WESTERN AVE., CHICAGO

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI NAUJIENŲ AGENTŪROS

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 VARDE, 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.

REIKALAUJAMA REAL ESTATE 
PARDAVĖJŲ

Patyrimas nėra reikalingas, betgi 
pageidaujamas. Mes mokame augš- 
liausį komišeną negu kita firma šia
me mieste ir už tai mes pageidauja
me žmonių, norinčių dirbti. Atsi
šaukite tarp 9 iki 5.

74 W. Washington St. / 
Room 304, Chicago, Ill.

MOTEBŲ BE1KALAUJAMA.

BEIK ALA IJ J AME M E B (i IN Ų

1 > BIE SI U VIM O ELEK TIU )S

MAŠINOMIS.

1951 Canalport ave

AB-

man pra-

REIKALINGA jauna pora be vai
kų, kur moteris neina dirbti, kad ga
lėtų pridaboti 5 metų vaiką. Atsily
ginimą duodu garu šildomą kambarį 
ir maudynę. Atsišaukite:
A. S., 418 E. 50ht pi. prie pat Wash
ington Parko, Chicago.

REIKALINGA moteris pridaboji- 
mui 
šiuo
3256 Nagle Ave.

namo. Prašau atsiliepti laišku 
adresu: F. Diehmanas,

Chicago, Ill.
Tel. Monticello 5009

Leibcrių ėivilės tarnystės exami- 
navimas Panedėlyj, Rugpjūčio 13 d., 
pilietystės popierų nereikalaujama, 
nereikalaujama aplikacijos blankų. 
Kreipkitės į

SOUTH PARK STABLES
57 and Collage Grove ave.

Panedėlyj 9 vai. ryto.

R.A1MDA.I

ČIA YRA DIDELIS PINIGŲ 
PELNYMAS.

Atiduodama randon pageidaujama 
vieta, paranki del suvežimo automi- 
bilių, agentūros, ir sandėlio stoties. 
Klauskite savininko.
732 W. 31 gat., kampas Emerald avc.
r..ii .............. liti....į......  j Ii •* ■ ■■>»..■■ .r.m -i r j

PASIRANDAVOJA ofisas labai ge
roj vietoj ir puikiai ištaisytas. Yra 
tinkamas del visokio biznio, nes 
randasi ant labai biznevos gatvės. 
Kas nori gauti atsakančią vietą del 
atidarymo ofiso, kreipkitės:

A. Kosmowski, 
1741-43 W. 47th St., Chicago.

PARDAVIMUI
PASINAUDOKITE PROGA

Parduodu pigiai puikų 
Biznis išdirbtas nuo seno 
tuvių apgyventa vieta, 
pardavimo — savininkas 
Chicagą.
1619 So. Halsted st.

restoraną, 
laiko. Lie- 
Priežastis 
apleidžia

Chicago

PARDUODAMA pigiai jaunas ge
ras arklys, 
šiuo adresu: 
Chicago, Ill.

Kam reikia kreipkitės
8530 S. Vincennes avė.,

PARDUODU bučernę ir grosernę. 
Biznis išdirbtas per keletą nietų. Ap
gyventa visokių tautų žmonėmis. No
rintis pirkti atsišaukite laišku į Nau
jienų Ofisą pažymint No 136.

$25.00 radybų
... . .....................  , i........ .. .................... iii..... 6 .......... ........... .... ............

PARDUODU labai pigiai barzda- 
skutyklą, nes trumpu laiku turiu iš-

TURIU paaukaut $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą 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 Kedzie ave^ 

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 Ave., 1-mas fialas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

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

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

2 augštas, iš užpakalio.

NAMAI-ŽEMĖ

TIKTAI $500

NUPIRKSI 6 KAMBARIU NAMELI 
SU EXTRA LOTU, 50x125 PĖDŲ, 
ANT KAMPO 57-tos GATVĖS IR S. 
SEELEY AVE. ELEKTROS ŠVIE
SA, MAUDYNĖ, CEMENTINIS BEI- 
ZMENTAS IR VISI PAGERINIMAI 
VIDUJ. GREITAI PARDUODANT, 
KAINA $2650. VERTAS $3800. PA
SITEIRAUKITE SULIG TO. TURI 
BUT PARDUOTAS IN 5 DIENAS. 
FREDERICK H. FROEMKE & CO. 
1709 W. 59th st. Tel. PROSPECT 4133

PARDUODAmA—PIGIAI 2 aukštų 
mūrinis namas. Randa $36 menesy
je. 1828 S. Peoria St. Chicago.

$100 1NMOKĖJUS

NUPIRKSI PUIKIA 7 KAMBARIU 
MURINE RėZIDENCIJA ANT PAU
LINA ARTI 59-tos GATVĖS. KARŠ
TU VANDENIU APŠILDOMA, ELE
KTROS ŠVIESA, GESAS, MAUDY
NĖ IR NUDIRBTA K1ETMEDŽIU. 
LIKUSIUS TAP-PAT KAIP RENDA. 
PASITEIRAUKITE APIE šį PUIKU 
NAMA. KAINA $1000.
FREDERICK II. FROEMKE & CO. 
1709 W. 591h st. Tel. PROSPECT 4133

$500 INMOKĖJUS

NUPIRKSI MURINI NAMELI SU 
KARŠTU VANDENIU APŠILDOMA 
PO NO. 6026 S. WOOD STREET, 
LIKUSIUS KAIP RENDA. KAINA 
$3800.
FREDERICK H. FROEMKE & CO. 
1709 W. 591h st. Tel. PROSPECT 4133

TIK $200 GRYNAIS PINIGAIS

NUPIRKSI NAMA PO NO. 6217 So.

TRIPP AVE. LIKUSIUS $15 MĖNE-
SYJ. KAINA $1350.

FREDERICK H. 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.

SAVININKAS
TURI PARDUOTI IN 10 DIENU 

SMAGUS NAMELIS PO NO. 6020 S. 
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

AMATŲ MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKU! 
RUDUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for 
mų, siūti naminius daiktus arba ay 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, knri 
išsimokins. Valandos dieng arbi 
vakarais del jųsu parankumo. Ui 
$10 išmokiname jus siut visokiu 
drabužius.

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

1850 Wells gatvft.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi!* 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys* 
tės, stenografijos, typewriting, pirš
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, «• 
belnos istorijos, geografijos, politi’

senai išdirbta
vieta padaryti pinigus
]inga atsiląnkykite. «... r

Justinas Chilauskas, į lį° - „v.*4354 S. Wood st. Chicago, Ill 3106 So. Halsted St

Geram vyrui ^ert 
Kam reika

Agentai, užžiurintįs platinimą “N- 
nų” savo miestuose arba dhtriktuo* 
»e. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.

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

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St 
North Side Skyrius: P. PuČkorius, 

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

3346 S. Halsted st. 
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Avė.
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood av. 

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

Kensingtono, Roselando ir Burnsi
des. . |
Skyrius: S. Misiūnas,

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

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

4601 Hermitage avje., Chicago.

ILLINOIS VALSTIJOJ:

Cicero, III. J. Matulis, K
1437 S. 491h Ct., Cicero, 111. 

St. Charles, 111.: W. Grabauskas,
19 W. 2nd St. 

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

Springfield, 111.: K. Lagunas,
1716 Matheny Ave. 

DeKalb, Ill.: Mike Taruti,
1148 Market St.

Divernoon, HL: W. A. Žilinskas, 
Box 210.

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

Westville, Ill.: St. Mazremas, 
Barber Shop, State St 

Waukegan, 1)1. J. Miloszeviče,
801 — 8th St 

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

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

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

Harvey, HL: Z. Putramentas.
15725 Finch Ave 

Chicago Heights, Ill.: M. Remeika, 
1413 Portland Ave.

Ill.: A. Jukubauskas, 
516 Cleveland

K. Valančiunas, 
506 E. 7

W. Petraitis, 
210 W. Wash 

Livingston, Ill.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, Ill1.: žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

Spring Valley,

Kewanee, 111.:

Pana, III.: W.

St

St

St

Avt

MASSACIIUSETTS VALSTIJOJ:

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
St15 Millbury 

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

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames 

Lowell, Mass.: J. Boumil, 
50 Charles 

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas, 
101 Oak 

Montello, Mass.: P. Stiga, 
5 Arthur

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

st

st
St

St

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

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

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

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

Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg, ------- __ _ Sl13 W. 23rd 
Cliffside, N. J.: K. Steponaviče, 

Box

NEW YORK VALSTIJOJ:

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

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

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

Amsterdam, N.Y.: Mr. Males,
145 E. Main SI 

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

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

MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore,

Baltimore,
Baltimore,

Md.: J. Alcknevicz,
650 W. Lombard 

Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Pact 

Md.: F. J. Lažauskas,
637 Lombard

IOWA VALSTIJOJ;

SI

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

Sioux City, la.: Jos. M. Budnikas,
2510 Correctionville Rd

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

So. Omaha, Ncbr.: W. Waskel, 
3223 O Si

So. Omaha, Ncbr.: A. Zalpis,
So. 32 SI541

OHIO VALSTIJOJ:

Cleveland, Ohio.: F. Januška,
1411 E. 5f 81

Cleveland, O.: A. Valenton,
2120 St. CIair Avi

rašystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 

vak. nuo 7:30 iki I
Chicago, Ill.

NAUJIENAS

Ar Jums
Skauda Galva?

Dauguma žmonių, kurie turi nuo
latinį galvos skaudėjimą, patįs ne
teisingai gydėsi gyduolėmis ir pilė- 
mis. Jeigu tie patįs žmonės valan
dėlę sustotų ir pamislytų, jie paliau
tų gydęsi vaistais ir apsižiūrėtų su 
savo akimis. Aš galiu jums parody
ti, kodėl 90 nuošimtis galvos skau
dėjimų yra 
galiu Jums 
GYDYMAS 
metų daug tokių ligų kaip APAUGI- 
MŲ, VALK1Ų, UŽGR1UVIMO AKIES 
VOKU, NUOVARŲ ANT AKIU IR 
KREIVŲ AKIU Chicagoje beviltis 
nusiminimas. GALVOS SKAUDĖ- 
JIMAh yra vienintelė PRADŽIA DI- 
DESNES^jiervų ligos ir priežastis 
silpnų hkipK Mano reikalavimai mo
kėsi ies yra teisingi kiekvienam. Aš 
suteikiu YPATlšKA PATARNAVI- 

ligonį

parodvti, 
IŠGYDĖ

akių ligų; aš 
kaip MANO 

laike praeitų

MA; tėmiju

Dr. F. O. Carter
SPECIALISTAS AKIŲ, AUSŲ, 
NOSIES IR GERKLES LIGŲ.

120 So. State St., Chicago.
Antras augštas, Chicago.

Valandos: 9 iki 5, nedėl 10 iki 12.
Vienos durįs į žiemius nuo 

“The Fair” Sankrovos.

a twr wrwrwrwTwrrwn

| Dr. A, R. Blumenthal

I AKIŲ SPECIALISTAS 
i Akis egzaminuoja dykai 
. Gyvenimas yra
Į \ tuščias, kuomet

PranJ’ksta regėji-
I m as.

Mes vartojam pa- 
gerintą Ophthal- 
mometer. Ypati- 

[ nga doma alkrei-
I " pi am a j vaikus.
• Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vr- 
| karo; nedėliomis nuo 10 iki 11 
. dieną.
I 4649 S. Ashland Avė.
į kampas 47 St.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me* 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. IMte 
St. netoli Fisk St.,

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
f 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuviu Gydytojas, Chirurgių 
3203 S Halsted SL, ChlcafS^ 

Tel. Drover 7179.

Telephone Yards ROSS

Dr. M. Stupnicki
8109 So. Morgan SL, Chteaga*.. 

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

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 2359 S. Leavitt SL

Valandos 4—6 Ir 7—9
Tel. Canal 3877.

■■■■■■■■■■■■■■RMHHMRMBRMI

f DR. A. L EPSTEIN *
! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* Spaclallstis moteriškę, vyriško, ir vaiky li|^.
| Ofisas ir Gyvenimas:
' 3600 S. Halsted St., kampas 36 St r.
{ Telephone Drover 4974.
į Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—Si
( po pietų ir vakarais.

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

9149 S. Morgan SL kerti SS all.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Taikli 

Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 6S7.

’♦lephon* Humboldt 1174.

M . S A H U D M. D.
Benu Hu»a> Gydytoja* ir Cklrwrpfe 

Si>ecialistM Motarilkq, Vyrilk« ir 
Vaikiokų, taipgi ChroniAkyj LlrW-

OFISAS: H>79 Milwaukee Ara. 
VALANDOS: 8:»0 iki 10 ilryte: 
K am pax North Ave.. Kambary* Me 

1:30 iki > ir 7 :B0 iki f vakare.

TELEPHONE YARDS 2721
DR. J. J ON IK AIT IS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. H aisled St., Chicago

HH




