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Anglai apsupa Lens PRIEŠINUSI MIRTIES 
BAUSMEI. Amerikos Lietuviu Darbininku Taryba*zuotų New Yorko darbinin

kų pagelba kapitalistinės 
spaudos. Mat tas darbinin
kų “vadas” kadaise užreiš- 
kė, kad tie New Yorko dar
bininkai, kur išreiškia savo 
nepritarimą karei ir dedasi 
prie Amerikos Liaudies Ta
rybos esą vokiečių agentai. 
Tą begėdingą Gomperso 
prasimanymą dabar įsikan
do kapitalistinė spauda ir 
prie kiekvienos progos varo 
juodašimtišką agitaciją 
prieš dalį organizuotų New 
Yorko darbininkų.

Kaip vienu balsu nutarta 
kreipties į tuos pačius laik
raščius, kuriuose tilpo šmei- 
žiantjs darbininkus kaltini
mai. Jeigu tatai neduotų 
lauktų pasekmių, nutarta 
surengti didelę protesto de
monstraciją — Madison 
Square ar Cooper Union 
svetainėje.

Reikia pastebėti, kad dau
gelis unijų, kurios protes
tuoja prieš Amerikos Dar
bo Federacijos prezidento 
šmeižtus, priklauso taipjau 
ir Federacijoje. Vadinasi, 
organizacijos nariams galu
tinai įkyrėjo jų “vado” šei- 

rališko traukinio, kutino jis mynin]<avĮmas>

Caras ištremta Siberijon?
Pasklydo gąįidas, kad val

džia bąusianti sąžiningus 
karės priešininkus kaipo 
pabėgėliu^— mirties bau
sme.

KAIP JIE RŪPINASI 
ŽMONIŲ GEROVE.

Nori užgniau«,. _ kį pasi
priešinimą patriotingiems 
džingoms.
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Į Chicagos Lietuvių Draugijas,

•>

Protestuoja prieš Gomperso šmeižtus
ANGLAI APSUPA 

LENS.

Išvijo vokiečius iš svarbių 
augštumų; palengva apsu
pa miestą.

LONDONAS, rugpj. 16.- 
Oficialiai pranešama, kad 
gen. Haigo pulkai laimėjo 
dar vieną didelę pergalę 
Francijos fronte. Vakar 
jie išvijo vokiečius iš didelės 
svarbos augštumų, kurios 
skaitoma kaipir raktu į tur
tingąjį anglių industrijos ce
ntrą šiaurinėje Francijoje 
— Lens’ą. Visos vokiečių 
kontratakos nuėjo niekais— 
sako Londono pranešimas.

tas laikęs bent kelis slaptus 
posėdžius. Sulig vice-prem- 
iero N. V. Nekrasovo užrei- 
škimu, jisai perkelta delei 
politinių ir militarių išroka- 
vimų. Ministerių kabinetas 
matęs esant reikalingu pa
šalinti Nikolašką iš kelio pi
rma, negu susidėjusius ap
linkybės galėtų statyti tam 
kokių nors skęrspainių. Taip 
ir padaryta. Kuomet buvęs 
“iš Dievo malonės” despo
tas bus nubugdyta paskir- 
ton jam vieton, visa bus pa
skelbta oficialiai.

Caro Mikės “permuvini- 
mas”, sako, atsibuvo be jo
kių ceremonijų. Jam nesu
teikta nei jo numylėtojo ka-

ja. Neveizint to, vokiečiai' 
kaujasi kuoatkakliausiai —! 
už kiekviena pėda žemės.

ne

puolimą — to dabar norį vo
kiečiai. Lens — tai Franci
jos pramonijos varymo šir
dis. Atiduoti atgal turtin
giausius anglių sluogsnius 
talkininkams, kuriais patįs 
{vokiečiai nemaža naudojosi, 
jie nemano, — bent už ma
žą kainą. Vis dėlto, anks
čiau ar vėliau kanadiečių 
plienas paveiks savo—sako 
I Londono pranešimas. Vo
kiečiai arba bus priversti 

apsup->

Kitose vakarinio 
r on to vietose eina dalina 
artilerijos kova. Vokiečiai 
vakar ir vėl bombardavę 
Rheimsą. Prancūzai gi pra
dėję bombarduoti vokiečių 
pozicijas Alzas-Lotaringijo
jo. Apskritai, neskaitant 
anglų laimėjimo ’ ties Lens, 
kitur nieko nauja-nusveria- 
r ^;»a vakar neįvyko.

CARAS IŠTREMTA 
SIBERIJON?

Kasė kitiems duobę, bet

PETROGRADAS, rugpj. 
15, — Pusiau oficialė teleg
rama iš Petrogrado prane
ša, kad buvęs Rusijos caras, 
despotas Mikalojus Antra
sai, kartu su šeimyna ir ke
liais buvusiais jo dvaro na
riais, vakar tapo perkeltas iš 
Carskoje Selo. Pranešime 
minima, kad tinkamiausia 
vieta jam tapo paskirta — 
Siberija, ta pati Siberija, 
kur per eiles metų buvo siu
nčiama ir kankinama caro 
valdžios priešai. — Jisai buk

rinėje Siberijoje.
Delei caro ir jojo šeimy

nos perkėlimo iš Carskoje 
Selo, kaip sako tie patįs pra- 
rmcivnni kahine-

—#----
NEW YOpK. — Paskly

dus 
džia

visuomet vėžindavosi ir ku
riuo ,.....................
dan, kuomet buvo nuverstas!
nuo sosto. Paimta papras
tų “grišnų žmonių” trauki
nis jam pačiam, kitas jo 
dvaro meilužių ir “tulšių” 
pervežimui., ir viskas.

Nikolašlcajmyęs labai nu- j LONDON, rugp. 
lindęs, bet užtai jo moteris Nežiūrint negražios 
Aleksandra rodžiusi links-

jį atbugdė Petrogra- darko PARTIJA REMIA 
■» « z-K zx 4- • -1 * r i i < r r \ 4 i \ r-i ’

HENDERSONĄ.

l" Išrinko delegatus į Stockho- 
Imo konferenciją, jų tarpe 
ir Hendersoną.

gandui,; būtent, kad val- 
skaityslanti paprastais 

pabėgėliais iįr šaudysianti t. 
v. sąžiningus karės priešini
nkus (conscientious objec
tors), kur atsisakys stoti ar- 
mijon, Lygos Kovai prie Mi- 
litarizmą pil$. komitetas pa
siuntė prez. Wilsonui laišką, 
reikalavimu,; kad jisai 
stengtųsi pabalinti norimą į- 
vesdinti šioje šalyje Prūsų 
autokratijos* tvarką. Laiš
ke tarp kita' sakoma:

“Ponas prezidente — Ar 
galime atkreipti jūsų domą 
į sekamą faktą, būtent, kad 
gen. Crowder’o patvarky
mas iš rugp? 4 d. leidžia pa
daryti išvedimą, jogei t.v. 
sąžiningieji karės priešinin
kai gali būtį atiduoti karės 
teismui ir -4 sušaudymui?

I

Laiške nurodoma tūlas pa
ragrafas liuosvimo (exemp
tion board’ų) komisijų pat
varkymuose, kuris grūmoja 
sunkiomis bausmėmis vi- 

atsisakys

WASHINGTON. — Tuoj 
po to, kai Wisconsin valsti
jos senatorius La Follette 
pasiūlė senatui rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad valdžia] 
aiškiai pasakytų už ką yra 
tęsiama dabartinė karė, ir 
kad ji darytų visa atsieki- 
mui patvarios taikos paskel
btais Rusijos Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybos 
pamatais — be aneksijų ir 
kontribucijos — kitas sena
torius, King’as, iš Utah val
stijos, pasiskubino dar su 
dviem rezoliucijom, kur rei
kalaujama galutinai paža
boti spaudą ir net grasina
ma deportavimu visiems, 
kas tik drįs prasižioti apiė1' 
taiką. >

Pirmoje rezoliucijoje pat- 
riotingasai King’as (lietu
viškai pavardė skamba: ka
ralius, viešpats, ar kaip sau 
norite) proponuoja Įvesti 
tokius patvarkymus, kurie 
griežtai uždraustų laikraš
čiams svarstyti apie užbai
gimą dabartinės skerdynės

resą svarstyti senatoriaus

nežiūrint
mą veidą — kad gauna per- kapitalistinės Londono spa- 
mamyti vietą. ludos staugimo apie Hender-

Kartu su buvusiuoju caru sono tarnavimą “draugams 
tapo išsiųsta dar šie gerai į vokiečiams,” Darbo Partija 

pilniausia parėmė jo pozici
ją*

Telegramos praneša, kad 
vakar atsibuvo bendras Da
rbo Partijos pildomojo ko
miteto ir Profesinių unijų 
sąjungos kongreso parlame
ntarės komisijos posėdis.

tapo išsiųsta dar šie gerai 
žinomi' “gyvačių lizdo. . ” gy~ 
ventojai: kunigaikštis Dol
gorukov, grafas Benkendor-

Dargi — ten

Apie caro išsiuntimą vi
saip dabar pasakojama. Vie
ni tvirtina, kad valdžia iš
siuntusi carą bijodama re-(Posėdyje kaip vienu balsu 
akcionierių pasikėsinimo — išreikšta pritarimas Hende- 
paliuosuoti jį prie pirmo rsono pozicijai linkui tarp- 
kontrrevoliucijos išsiverži- tautinės soc. konferencijos 
mo. Kiti vėl sako, kad po Stockholme.
to, kai tapo susekta gen. Gu-jtapo išrinkta delegatai į bu
rkos laiškas, kuriame pasta-: sirnąją Stockholmo konfere- 
rasis išreiškė savo ištikimy- nciją, jų tarpe 
bę “iš Dievo malonės” nuve-’pats Henderson, 
rstam despotui, ir atidengta 
keli kiti suokalbiai — Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų 
Taryba pareikalavusi, kad 
valdžia nubugdytų buvusį

randasi ir

Londono spauda giriasi, 
kad krizis delei Hendersono 
rezignacijos esą pašalinta 
suteikiant ; karės taryboje 
[vietą kitam Darbo Partijos

carą ir jo šeimyną kur nors atstovui, buvusiam pensijų 
į “saugesnę vietą.” — Tuodu ministeriui, 
gandu tečiaus užginčija vi- 
ce-premieras Nekrasov.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
GOMPERSO MELUS.

New Yorko darbininkai ka
la prie gėdos stulpo savo 
“vadą” Gompersą.

Nedėlioj, rugpj. 19 d., 10 vai. ryto, “Aušros” sv. 
tainėj (3001 S. Halsted st.) įvyks Chicagos lietuvių dų 
bininkiškų draugijų, kliubų ir kuopų atstovų susiritr 
mas CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININKŲ TAI 
BAI įsteigti. Į

Daug vietos draugijų, kui .ei šiol atlaikė ssl 
susirinkimus, išrinko jau savo delegatus. Bet yra d" 
tokių, kur šiuo mėnesiu susirinkimų neturėjo ir todėl n 
spėjo delegatų išrinkti. t

Butų todėl gera, kad tokių nespėjusių savo oficialiu 
atstovų išrinkti draugijų ir kuopų valdybos da
lyvautų šiame Įsteigiamąja me susirinkime.

Lietuvių Darbininkų Tarybos organizuojasi u 
įvairiose kitose lietuvių kolonijose. Visos tos įvait^ į 
miestų Tarybos jungsis vienon Amerikos LietuviųDjar- 
bininkų Tarybon ir tuo budu pataps galinga lietuvių 
darbininkų organizacija kovai, visųpirmiąusia, už taiką, 
už laisvę ir už darbininkų gerovę.,

Amerikos Lietuvių Darbininkų Taryba šitoj kovoj 
eis išvien su Amerikos Darbininkų Taryba ir su Liau
dies Taryba.—A.L.D.T. LAIKINASAI KOMITETAS.

EXEMPTION BOARDŲ VĖL VIENAS SOC. LAIK- 
SUKTYBĖS NEW YORKE RAšTIS UŽGNIAUŽTA.

George Nicoll 
Barnes’ui. Veikiausia tatai 
turės priklausyti nuo to, 

j kaip valdžia pasielgs su siu
nčiamais Stockholman Dar- 
to Partijos delegatais.

FINAI IGNORUOJA LAI
KINĄJĄ VALDŽIĄ.

šaukia parlamento posėdį.

siems tiems,/ kur 
stti prieš liubsavimo komisi
jas ir vėliau^— į mobilizaci
jos stotis. It sakoma: ... .. .

“Ponas prezidente, mes 
suprantame, kad vaduo j an
ties grynai militarių žvilgs
niu priešinimąsi vyriausy
bei — nenusilenkimas koma
ndai — yra paskutinis prasi
žengimas, užsitarnaująs 
griežtos bausmės. Prūsijoje 
taigi veltui butų ir kalbėti 
apie tai. Bet čia juk yra A- 
merika. Mes čia turime 
skaitlingą laisvų piliečių mi
nią, nepripratusią militariui 
padiktavimi,. — Tamsta, ta
ipjau ir mes, žinote, kad ta
rpe šimto milionų šios šalies 
gyventojų randasi daugelis 
tūkstančių, kur teisiai ar ne
teisiai, nepritaria šiai karei 
ir negeidžia dalyvauti joje. PASKANDINO 19 LAIVŲ. 
Keli jų turės drąsos užreik- 
šti savo įsitikinimus ir atsi
sakys kauties. Kad jie tu
rės panešti įkalinimą, tatai 
jau senai priimta. Bet kad 
jie turėtų būti nudaigoti, 
kad leidus atsakomiems o- 
ficieriams kėsintis ant jų 
mirties bausme, tai yra kas 
nors tokio, kurį, musų ma
nymu, jus, kaipo išrinktas 
didžiosios demokratijos at
stovas ir vyriausias armi
jos vadas, negalėkite pakę
sti.” r r

Laiške reikalaujama, kad 
prez. Wilsonas aiškiai pasa
kytų, ką valdžia mano dary
ti su sąžiningaisiais karės 
priešininkais.

ntroje rezoliucijoje King’as 
eina dar toliau. Jis, pav., 
sako: “Kiekvienas asmuo, 
kuris yra patapęs šios šalies 
piliečiu laike paskutinių 20 
metų, jeigu jis kalbės, spau
sdins ar paskelbs viešai da
lykus, kurie rodys nepalan-

Areštavo trijų paliuosavimo 
komisijų valdininkus; ap
skričio prokuroras prade
da tyrinėjimus.

I

Plas Svobody, slovakų soci
alistų federacijos organas 
uždrausta pačtu siuntinė-

NEW YORK, rugpj. 15.- 
Pereitą panedėlį čia įvyko 
milžiniškas darbo unijų įga
liotinių susirinkimas, kuria
me buvo atstovaujama virš ja laikinosios valdžios ma- 
250,000 organizuotų darbiu- nifestą apie uždarymą Fin- 
inkų. Susirinkimo tikslas Jandijos parlamento. Nepa- 

» seimo 
atstovai žada susirinkti ir 

Posėdžiai

PETROGRADAS, rugpj. 
16. — Iš Helsingforso pra
nešama, kad finai ignoruo- ORAS

buvo — užprotesuoti prieš Jsant to paskelbimo 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidento, Samuel Go- tęsti posėdžius, 
mperso, šmeižtus, kuriuos' prasidėsią veikiausia dar šią 
jisai paleido į dalį organi-! savaitę.

.v -----------------, ---------------------- ---------------- .

i-’kūmą Suv. Valstijų valdžiai 
ir sieksis iššaukti išdavystę, 
neramumą arba*' stengsis 
trukdyti tęsimą dabartinės 
karės, turės būti skaitomas 
išėmusiu savo pilietybės po- 
pieras apgavyste” ir tt. To- 
kis asmuo, vadinas, galės nu- 
stot savo pilietybės teisių ir 
tapti deportuotas atgal į se
nąją savo tėvynę.

Tai taip žmonių išrinkta- 
sai rūpinasi jų reikalais.

NEW YORK, rugp. 16. — 
Pranešama, kad šiomis die
nomis tapo aerštuota trijų 
t.v. Exemption Board’ų val
dininkai — New Yorke, 
Brooklyne ir Harleme. Kal
tinami jie neteisingame el
gimesi su imamais kariuo
menėn vyrais. Tūli valdi
ninkai, sako, ėmę riebių pa- 
pirkų (kyšių) už paliuosavi- 
mą nuo tarnavimo kariuo
menėje. Eina tyrinėjimas. 
Distrikto prokur. Swann, 
sakosi, skaudžiai nubausiąs 
prasižengėlius, jeigu prime
tami jiems kaltinimai pasi
rodys ganėtinai aiškus.

k rasa. Pačto viršinin-

Chicagos pačto viršinin
kas pranešė slovakų sociali
stų federacijos organo, Hlas 
Svobody, redaktoriui, dg. 
Kravasikui, kad jo laikraš
čiui atimamos teisės siunti
nėti
kas atsisakė duoti kokių 
nors paaiškinimų, del kokių 
to laikraščio prasižengimu 
atimamos jam teisės.

Beto, pačto departamento 
atstovas buvo atsilankęs į 
redaktoriaus namus ir pa
darė reviziją knygų, kad su
sekus, ar laikraštis nesąs 
“vokiečių pinigais” palaiko- 
masr

VOKIEČIAI STUMIA AT
GAL RUMUNUS.

NEPRIIMS POPIEŽIAUS 
PASIŪLYMO.

Sumbarinų aukų skaičius 
mažėja. BERLINAS, rugpj. 16.— 

Oficialis Berlino pranešimas 
įsako, kad palei Sereth upę,LONDON, rugpj. 16. —

Oficialiai pranešama, kad ;Rumunijoje, vokiečių-austrų 
pereitą savaitę vokiečių su-(armijos padarė naują prog- 

1 bmarinos paskandino viso
19 Anglijos pirklybinių lai
vų — 14 virš 1,600 tonų įtal
pos, 2 žemiau 1600 tonų įt. ir 
3 žvejų valtis. Vokiečių su- 
bmarinų aukų skaičius ir 
vėl pradeda mažėti. Taip, 
užpereitą savaitę buvo pa
skandinta 26 laivai, pereitą 
21, o šią — tik 19.

Popiežiaus nota dar neaplai- 
kyta; talkininkai palauk
sią kol patįs vokiečiai pa
rodys noro taikinties.

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Giedra; truputį šilčiau.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 76 laipsniai; že
miausia — 66 1.

Šiandie saulė teka 4:59;

KOPENHAGEN, rugpj. 
J6. — Čia aplaikyta patikė
tinų žinių, kad paskilbusioji 

i Vokietijos pirklybinė sub- 
marina, kuri kadaise buvo 
aplankiusi šią šalį, perdirb
ta į karišką submariną ir 
bus pasiųsta skandinti tai 
kininkų laivus. Kopenha- 
geno pranešimas sako, kad 
•vokiečių valdžia pienuojan
ti pasiųsti ją į Ramųjį van
denyną, kad suparalyžavus 

| talkininkų pirklybą su Sail 
"Pi’nrĮnic.no nriepinYika

i

resą. Vokiečiai nuviję ru- 
sų-rumunų kariuomenę nuo 
Baltaretų tilto, ant Sereth 
upės ir paėmę svarbias po
zicijas Stracani augštumose. 
Viso tose dviejose vei'tose 
rusai-rumunai netekę virš 
3000 kareivių, — patekę į 
^vokiečių rankas.

Kai kuriose vietose, sako 
Berlino pranešimas, rusai 

bandė išplėtoti užpuolamąjį 
judėjimą. Bet — be lauktų 

, pasekmių.
Petrogrado pranešimas 

betgi sąko, kad vokiečiai tik 
po didelio vargo tepajiegia 
užimti vieną-kitą eilę rusų 
apkasų, o ties Kredcobeni 
(Rumunijoje) vokiečiams 
nors ir pasiseAr išvyti rusus 
iš pirmosios apsigynimo li
nijos, tečiaus stipria kontr
ataka vokiečiai buvo atmesti 

i atgal į senąsias savo pozici
jas.

WASHINGTON, rugp. 16.
1— Valstybės departametas 
(dar vis neaplaikė popiežiaus 
Benedikto XV notos, kuria 
jis kviečia kariaujančias va
lstybes prie taikos. Diplo
matų rateliuose tečiaus kal
bama, kad nota neatmainy- 
įsianti talkininkų karės tiks
lus. Gal but ir nebusią grie
žtai atmesta “šventojo tėvo” 
pasiūlymai, vis dėlto talkini
nkai velysią geriau palauk-, 
ti, kol pati Vokietija paro
dysianti norą pradėti taikos 
derybas.

> WASHINGTON, rugp. 16 
— Patriotingoji peštukų ga
uja vakar sudraskė net 50 
drobulių, kurias laikė iškė
lę sufragistės, sergstinčios 
Baltąjį Namą. Tūli tų pe? 
tukų, sako jūreiviai, par 
doję ir kumsčias prieš 
ris.



NAUJI Ketvergas, Rugpj. 16, 1917.
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NAUJIENOS
Klie Lithuanian Daily News [sėjo j bendrą posėdį Darbo
•washed Daily except Sunday by Partijos pildomasis komite- bus: apgynimas nepiliečių 

. [tas ir darbo unijų kongreso teisių, pagelba nukentėju- 
• > komitetas ir nutarė išreikšt 

užsitikėjimą Henderson’ui, 
rezignavusiam iš ministerių,

► [pasiųst delegatus į Stockhol- 
imą ir reikalaut, kad valdžia 
duotų delegatams paspor- 

[tus. Vadinasi, organizuo
tieji Anglijos darbininkai 
pasiryžo nenusileisti.

Dabar, jeigu Lloyd Geor
ge’o kabinetas spirsis ir to
liaus ir neduos Darbo Parti
jos delegatams pasportų į 
socialistų konferenciją, tai 
[Darbo Partijai nepaliks nie
ko kita, kaip atšaukt iš mini
sterijos visus savo atstovus 
jr tuo budu palikt valdžią be 
užsitikėjimo iš darbininkų 
pusės. O tokia valdžia lai- 
kyties negalės. Lloyd Geor
ge turės arba su visais savo 
kolegomis rezignuoti arba 
paleist parlamentą ir paskirt 
naujus rinkimus, — kas da
bartiniu laiku gali pasibaigt 
•labai nemaloniomis pasek
mėmis valdžiai. Parlamen
to rinkimai tokioje valando
je, kada žmonių minioje ap
sireiškia taip stiprus palin- 
ikimas prie taikos ir kąda or
ganizuotieji darbininkai per
traukė ryšius su valdžia, ne
išvengiamai pasibaigtų di
džiausiu smūgių imperialis
tinei Anglijos buržuazijai, i

Taigi atrodo, kad didis de
magogas Lloyd George, kurs 
ant darbininkų nugarų iški
lo į viršų, ačiū tiems patiems 
darbininkams gaus stačia 
galva lėkt iš savo augštos 
vietos.
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lijos darbinin- 
ir valdžia.

Jisitraukusis iš ministe- 

(kabineto Anglijos Darbo 
Jrtijos sekretorius, Ar- 
4tr Henderson, karčiai 
hndėsi atstovų bute ant 
Joyd George’o.

; Pasak Henderson’o, mi- 
isterių pirmininkas apsie

is-su juo begėdiškai. Minis
trių Rakinėtas laikęs speci
ali posedjXkad apsvarsčius 
klausimą apie’Darbo Parti
jos atstovo važiavimą į Pa
ryžių. Henderson’ui prisi
ėję ištisa valanda stovėt už 
durų ir laukt, kol Lloyd Ge
orge įsileidęs jį į vidų. Pas
kui, kada Henderson žino
moje darbininkų konferen
cijoje išsireiškė už siuntimą 
delegatų Stockholman, tai 
ministerių pirmininkas pa
rašė jam užgaunantį papei
kimo laišką, kuris buvo pas
kelbtas laikraščiuose. Iš 
laikraščių Darbo Partijos 
sekretorius pirmiausią paty
rė ir apie tai, kad Lloyd Ge
orge priėmė jo rezignaciją.

Šitokiu pažeminančiu ap
siėjimu Anglijos valdžios 
galva atkeršijo Henderso
n’ui už jo pasipriešinimą im
perializmo politikai. Koliai 
Darbo Partija, kaip ištiki
mas tarnas, lenkėsi prieš 
valdžią ir rėmė visus jos 
darbus, tol valdžia į padan- 

,ges kėlė jos vadovus. Ke
letui jų ji davė vietas minis
terių kabinete ir pagalios ji 
padarė Henderson’ą net dik
tatoriškos “Karės Tarybos” 
nariu. Bet kaip tik Darbo 
Partija pasiryžo gint savo 
klesos reikalus ir pasišiaušė 
prieš valdžią, ši tuojaus per
mainė savo taktiką linkui 
darbininkų vadovų. Ažuot 
gerinusia jiems, ji ėmė atvi
rai juos niekinti.

niu yra typiškas kapitalisti
nių partijų politikierius. 
Pirmesniais karės metais ji
sai pasižymėjo, kaipo didelis 
“darbininkų draugas,” ku
ris sugeba gerumu prikal
bint darbininkus prie val
džios rėmimo ir net savo rei
kalų išsižadėjimo. Už tą ga
bumą jisai patapo ir minis
terių pirmininku, 
tečiaus Anglijos 
kai mato, kad

Šiandie 
darbinin- 
visas tas 

Lloyd George’o “draugišku
mas” tai buvo tiktai apgavy
stė ir demagogija, ir ant jų 
paramos jisai gali daugiaus 
nebedėti vilties.

Pats ministerių pirminin
kas tečiaus užsispyrimo upe 
padarė visa, kad tą viltį su
naikinus. Jeigu darbininkų 
minioms ir vadams dar ga- 

i ne pilnai paaiškėt pra- 
ingumas Lloyd Geor^ 

h’tikos, tai begėdiškas
< su Henderson’u 

lutinai a^ųmti

juos^ >^^6/’ Telegramos 
praneša,-kad utarninke su-

Lietuvių Darbinin
kų Taryba Chi- 
cagoje.

Kaip matyt iš tų žinių, 
kurias turi A.L.D.T. laiki- 
nasai sekretorius, ateinan
čio nedėldienio susirinkime 
“Aušros” svetainėje, daly
vaus kokių trijų ar keturių 
dešimčių draugijų delega-

Tas susirinkimas, kaip ži
nia, yra šaukiamas tikslu 
įsteigti Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybą.

Vienas svarbiausiųjų su
sirinkimo uždavinių bus iš- 
rišt klausimą prisidėjimo 
.prie amerikonų Liaudies 
Tarybos (People’s Council). 
JMes neabejojame, kad Lie
tuvių Darbininkų Taryba 
lišsireikš už prisidėjimą prie 
tos įstaigos. Beveik kiek
-vienas šiandie supranta, 
ikad, veikdami visai skyrium, 
(lietuviai darbininkai toli- 
įgražu neatsiektų tokių re
zultatų, kaip eidami išvien 
(su kitų tautų demokratinė
mis jiegomis.

i Lietuvių Darbininkų Ta
ryba, pagal tas taisykles, 
kurias turi Chicagos Liau
dies Taryba, galės prisidėti 
prie jos, kaipo “jungtinė or
ganizacija” (federated or
ganization), t.y. kaipo orga
nizacija, susidedanti iš or
ganizacijų (kas juk ir bus 
Lietuvių Darbininkų Tary
ba). Vadinasi, į Liaudies 
Tarybą galės pasiųsti atsto
vus Darbininkų Taryba, 
kaipo tokia, ir taip-pat kiek
viena draugija arba kuopa, 
.priklausanti Tarybai.
;• Be šito klausimo, įsteigia
masis Chicagos Lietuviij 
Darbininkų Tarybos susirin
kimas turės išrišti klausimą 
delegato (ar delegatų) siun-

timo j Minneapolis’o konven
ciją.

Sekami svarbus klausimai

įsiems kovoje prieš militariz- 
mą, A.L.D.T-os laikinojo ko
miteto pranešimai ir k.

Susirinkime žadėjo kalbėt 
(angliškai) Chicagos Liau
dies Tarybos pirmininkas, 
idrg. J. St. Tucker.

Atsargiaus sii 
žiniomis!

tar-Konflikte, iškilusiam 
pe Anglijos ministerių pir
mininko Lloyd George’o ir 
buvusiojo karės tarybos na
rio, A. Henderson’o, buvo 
vienas incidentas, atkreipęs 
į save atidžią viso pasaulio 
spaudos. Lloyd George, bū
tent, tarp kitų kaltinimų, 
mestų į Darbo Partijos sek
retorių, prikišo jam užslė- 
pimą laiško, kuriame Rusi
jos ministerių pirmininkas, 
įA. Kerensky, buk išsireiškęs 
prieš Stockholmo konferen
ciją.

šitą Lloyd George’o prie
kaištą daugelis priėmė kai
po tikrą tiesą, ir padarė iš
vedimą, jogei Kerensky esąs 
^riešas konferencijos, kurią 
šaukia Rusijos Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tary
ba. Žmonės gi, kurie šitokį 
Išvedimą padarė, turėjo įgy- 
Įti nuomonę, kad dabartinė 
Rusijos valdžia, kartu su jos 
galva, socialistu Kerenskiu, 
stoją į atvirą kontr-revoliu- 
icijos kelią. Tokią nuomonę, 
pav., išreiškė “N. Y. Volks- 
zeitung”, kuris skaitosi la
bai rimtu socialistišku laik
raščiu.

Musų supratimu, šitame 
klausime reikia elgties at
sargiaus. Perdaug dideliu 
“vijurku” pasirodė tas po
nas Anglijos ministerių vy
resnysis, kad butų galima ti
kėti kiekvienu jo žodžiu.

Faktas yra tas, kad Hen- 
derson’as užprotestavo prieš 
Lloyd George’o priekaištą ir 
[tvirtino, kad Kerensky nie
ko panašaus nebuvo rašęs. 
Antra, du rusai socialistai iš 
Petrogrado, atvykusieji 
Londonan, taip-pat praneša, 
ikad nėra jokio pamato ma
nyt, buk dabartinė Rusijos 
[valdžia priešinantis tarptau- 
įtinei socialistų konferenci
jai. Pagalios, pats Lloyd 
[George, atsakydamas į Hen- 
Idersono protestą, nedavė 
jokių prirodymų, kad jo 

,priekaištas buvęs teisingas. 
’ Mes šitai rašome ne todėl, 
ikad mums rūpėtų gint Ke- 
<rensky’o arba Rusijos vai
zdžios reputaciją, bet dėlto, 
įkad ta “žinia” apie Rusijos 
ministerių poziciją Stock- 
jholmo konferencijos klausi
mu meta labai klaidingą 
[šviesą ant visų dalykų, ku
rie dedasi Rusijoje.

Redakcijos Atsakymai
Alksniukui. — Eilės netinka. Ge

riau pradėkite nuo rašymo papras
tesnių dalykų — žinučių.

Pluoštą rank- 
Trumpesni

F. A. Jančauskui. — 
raščių gavon>e. Ačiū 
straipsneliai geriausia tinka, ir juos 
greičiau galime suvartoti. šį syk 
tamsta tokių trumpesnių kaip tik 
patiekei, užtat once more — thanks!

J. S-kas. - 
Peržiūrėsime.

Rankraštj gavom#.

MažyčiuiMažyčiui. — Eilutes suvartosime. 
Padirbėkite kiek rimčiau'. ant eilių 
rašymo^ gabumo, matyt, tamsta tu-

SKAITYK IR PLATINK
< “NAUJIENAS.”

Apžvalga.
DAR APIE RUSIJOS 
LIETUVIŲ SEIMĄ.

šioje vietoje jau buvo plačiai 
rašyta apie visuotinų jį Rusijos 
Lietuvių Seimų, įvykusį birže
lio mėnesyje Petrapilyje. Tas 
Seimas suskilo pusiau ir kiek
viena jo dalis išnešė savo rezo
liucijų. Po skilimo kairioji da
lis — social-demokratai, so
cialistai liaudininkai ir demo
kratinės tautos laisvės Santara 
—susirinkusi kitoje svetainėje, 
apsiskelbė save pilnateisiu Sei
mu ir ėmė tęsti svarstymus. Kų- 
gi veikė tuo laiku dešinieji?

Laikraštis “Santara” apie tai 
paduoda gana ilgų aprašymų. 
Tenai skaitome:

Birželio 3 dienų (pagal se
nų kalendorių. “N.” Red.), iš
ėjus iš bendros salės socialde
mokratams, socialistams liau
dininkams ir santarininkams 
Seimo posėdį tęsti į kitų salę, 
likosi bendroje salėje Tautos 
Pažanga, krikščionįs demo
kratai, katalikų sų junga ir 
dar keletas nepartinių. Liku
sieji iškarto nusiminė ir neži
nojo kų toliaus daryti. Pre- 
zidijume likosi % dalis žmo
nių, būtent Voldemaras. Jis 
ir pirmininkavo. Įvyko, sa
ko jis, musų atgijimo istori
joj apgailėtinas atsitikimas. 
Aktas, kuris šiandien padary
tas, yra Seimo žodis. Balsa
vimas tai parodė. Dabar 
mums gimsta klausimas, kas 
toliau daryti. Susirinkom čia 
bendru reikalu kalbėti, o čia 
vėl atskilo pusė Seimo ir ei
na kiton vieton tartis tais pa
čiais klausimais; susirinko ki
ton vieton, kad padarius kitų 
nutarimų. Likusiai daliai kį- 
la klausimas: ar darbų tęsti, 
ar ne. Kų mes toliau darom ? 
Jeigu nutarsimi darbus plėsti, 
tai kuriuo budo jUos plėsti?

Po pirmininko kalbėjo dar vi
sa eilė delegatų. Įdomesniųjų 
kalbų turinį paduodam žemiau:

Žakevičius. Pats bū
damas socialistas liaudinin
kas aš visgi balsavau už deši
niųjų rezoliucijų. Mes nori
me laisvos nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos. Išė
jus iš salės mano draugams, 
negalėsiu atstovauti dešinia
jam sparnui, todėl aš ir išei
nu, nes taip mano draugai 
yra jau padarę.

B u k e v i č i u s. Aš kaipo 
karininkas negalėjau vaduo
tis jų doktrinomis. Vadovau
si karšta tėvynės meile. Da
bar, kuomet nėra čia raudo
nos vėliavos, taip pat šitame 
Seime negaliu ir aš pasilikti, 
nors patsai esu soc.-liaudinin- 
kas, bet balsavau už dešiniųjų 
rezoliucijų.

Atlikę savo išpažintį, šituo
du liaudininku išėjo iš salės.

Tarp kitų kalbėjo ir p. M. Y- 
čas, kuris pasiliko su klerika
lais. Jisai pasakė:

Mes savo darbų čia atliko
me. Man svarbu buvo, kad 
Seimas priimtų tų rezoliucijų. 
Jeigu draugai butų išėję dar 
prieš balsavimų, paprastai, 
parlamentas nebesiskaito. Ko
kie tolimesni musų žingsniai? 
Ta režoliucija, kurių priė
mėm, turi begalinę svarbų. 
Dabar lengva širdimi galime 
važiuoti namon ir skelbti 
kiekvienam kryžkelyje, visur, 
kame tik lietuviai gyvena: lai 
gyvuoja neprigulminga Lietu
va! Aš manyčiau, kad del 
šito verta buvo rinkties, čia 
važiuoti. Toliau, Tautos Ta
rybų turėsime sudaryti. Jų 
mes negalime išrinkti, nes pu
sė atstovų iš Seimo išėjo. Išė
jusieji taip pat negali Tautos 
Tarybą sudaryti. Reikalinga 
dabar išrinkti komisija, kuri 
musų darbuą toliau tvarkytų. 
Ši komisija galėtų būti už- 
masga Tauros Tarybai. Rei- 

kia laukti geresnių laikų, ypač 
su jumis, kurie priėmėt Šitų 
rezoliucijų. Drauge su jumis 
sulauksime šviesesnės, geres
nės ateities.

Labai jausmingų kalbų, ir vie
tomis įdomių, kalbų pasakė 
kun. Tumas. Seimo skilimas 
jį, matoma, labai sujudino, ir 
jisai net užreiškė, kad daug jaus 
nebedalyvausiųs politikoje. Ji
sai negalįs eiti su kairiaisiais, 
bet jisai negalįs eiti ir prieš kai
riuosius, kadangi jie yra demo
kratai.

Kun. Tumas. Didžiai su
sijudinęs kalba pirmiausia 
apie savo praeities darbus, 
paskui prieina prie šio mo
mento klausimo, čia protes
tuoja, sako jis, brolis prieš 
brolį. Demokratai protestuo
ja. Šitokio protesto aš pakel
ti negabu. Širdyj norėčiau 
būti gilus demokratas, gal ne 
socijalistas, gal ne komunis
tas, bet demokratas. Aš de
mokratas ir negaliu nieko to
kio veikti, prieš kų eina de
mokratija. Aš atsisakau da
lyvauti Seime, Taryboj, bet 
prie anų prisidėti negaliu. 
Aš centro žmogus, senas vil- 
tininkas. Man rodos, kad aš 
išeisiu ir vargu jau kur be- 
prisidėsiu. Man kaip kada 
pavyksta vienas kitas maž- 
moželis parašyti, aš ten ir ei
siu. Man su jais nepakeliui. 
Bet kas padaryta lig šiol, tai 
aš labai džiaugiuosi. Viešai 
paskelpta tai, kų tiek metų 
Širdyj nešiojau, šitas laisvės 
žodis yra brangus. Politikai 
sudieu 1
Toliaus dešinieji nutarė iš

rinkti komisijų iš dvylikos žmo
nių, kuriems pavesta vykinti 
dešiniosios Seimo dalies nutari
mus. Po to aprašyme skaito
me:

Pagaliau, atstovų tarpe ki
lo klausimas: “ar čia Seimas 
yra, ar ne.”

Vienas kitas kalbėtojas nu
rodė, kad Seimu vadinties ne
begalima. Taip ir buvo nu
tarta. Seimu daugiau nebe
sivadinti.

Toliau buvo nutarta kitų 
dienų susirinkti ir pasikalbėti 
del einamųjų klausimų...

Kitų dienų, kaip buvo nu
tarta, apie 100 žmonių (atsto
vų ir svečių) susirinko pasi
tarti einamaisiais klausi
mais...

Pačioj susirinkimo pra
džioj vienas prezidijumo na
rių paklausė: “Mes nežinome, 
kas per susirinkimas, kas mes 
esame?”

Po neilgų ginčų nutarta sa
ve vadintis: “Privatinis susi
rinkimas del buvusių Seimo 
darbų.”

Šis “privatinis susirinki
mas” tarp kita ko nutarė žo
džiu ir kitais budais protes
tuoti prieš kairųjį Seimo 
sparnų, jeigu tas drystų va
dinti save Seimu ir tt. , To
kius protestus skelpti pavesta 
“vykdomajai komisijai.”
Visa tatai parodo, į kokį keb

lumų pateko klerikalai su tau
tininkais, aciu savo taktikai, 
Užsispyrę būtinai pervaryt savo 
demagogiškų rezoliucijų, jie 
perskėlė Seimų, o paskui, pasi
likę be kairiųjų partijų, jie pa
sijuto neturį jokio autoriteto.

Lietuvių Seimo rezoliucija apie 
Lietuvių Tautos Tarybų.
Lietuvių Seimas Petrapilyj, 

pritardamas Mažojo Petrapi
lio Seimo vasario m. 11 d. š. 
m. nutarimui del Lietuvių 
Tautos Tarybos sudarymo 
pamatų ir išklausęs Lietuvių 
Tautos Tarybos pranešimų 
del formalios ir faktinos Lie
tuvių Tautos Tarybos susto
tos iki Seimui susirenkant ge
gužės 27 d. š. m., nutarė:

I. Skaityti šiuo metu apsi- 
reiškusiomis politinėmis par
tijomis šias penkias lietuvių 
visuomenes partijas:

1. Lietuvos Socijal-De- 
mokratų Partijų,

2. Soči j ali s tų-Liaudini nk ų 
Partijų,

3. Demokratinės Tautos 
Laisves Santaros Partija,

4. Tautos Pažangos Par
tijų ir

5. Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Partijų.

II. Kviesti visas paminė
tas partijas siųsti j Lietuvių 
Tautos Tarybų po trįs savo 
atstovus ir po tris pavaduo
tojus.

III. Kviesti į Lietuvių Tau
tos Tarybų visus keturis lie
tuvių atstovus Durnos narius.

IV. Skaityti Lietuvių Tau
tos Tarybų veikiančių, daly
vaujant joj ne mažiau kaip 
trims iš minėtų partijų.

V. Lietuvių Tautos Tary
bai veikli stovint ant patfor- 
mos rezoliucijos vienbalsiai 
seimo priimtos birželio 4 d. 
ir pasiūlytos social-demokra
tų, social-liaudininkų ir De
mokratinės fautos Laisvės 
Santaros Seimo frakcijų.

«i—"—- -------------------------- ------------------------

Sveikatos Skyrius

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

Atsakymai i klausimus.
F. Kunzman iš W. Franfort, 

III., rašo:
Daktarai atranda, jog aš tu

riu džiovų ir pataria važiuot ki
tur, kur geresnis oras. Sako, 
kad gal tuomet pasveikčiau. Ar 
verta tai daryt?

Atsakymas:
Nors kartais daktarai padaro 

klaidų ir nors yra tokių, kurie 
nesupranta ligonio aplinkybių, 
bet didžiumoj atsitikimų dakta
rai pataria būtinai reikalingus ir 
naudingus dalykus, todėl jų rei
kia klausyt, kiek galint sveika
tos reikaluose. Jeigu jus turite 
džiova, tai beabejonės dulkinas 
W. Frankforto oras su jo tan
kiom atmainom nėra jums toks 
geras, koks butų Texas, Arizo
nos ir tūlų kitų valstijų oras. 
Geriausiai apsigyveni, kur pusių 
daug auga, kur oras tankiai ne- 
simaino, nėra drėgnas ir nėra 
šaltas, kad ir žiemos laike galė
tumėte veik visų laikų praleist 
lauke. Kada gyvastis pavojuj, 
viskų yra verta daryt, kad jų 
išgelbėjus, nors kartais gali ne
pasisekti, nes džiova tankiau
siai neišgydoma, ypač vėlesniuo
se laipsniuose.

P. M. iš De Kalb, 11L, klausia:
1. Ar galima kraujo egzami

navimu atskirti paprastų reu
matizmų nuo to, kuris paeina 
nuo gonorrbeos?

8. Ar tiesa, kad žeksiant 
kraujas laša ant plaučių?

3. Kode! nusičiaudėjus pasi
daro lengviau ant akių ir kru
tinės?

Atsakymai:
Į klausimų, kuriame pasako

jama apie savo sveikatų, neat
sakau. Reikia cit pas daktarų.

1. Negalima atskirti visai. 
Kraujo egzaminavimas taip va
dinamo reumatizmo diagnozoj 
yra be vertės; nejaugi tik tada 
jis vertę turėtų, kada esama 
syphilinio reumatizmo, kas yra 
labai retu atsitikimu. Mat sy
philis atrandamas kraujo egza
minavimu, jei kitaip pažint ne
galima, o gonorrhea nedaro 
specifiškų permainų kraujuose.

2. Iš kur ir kaip kraujas ga
li lašėti ant plaučių? Minty t 
kad tas, kuris jums pasakojo to
kius dalykus, neturi mažiausio 
supratimo apie • anatomijų. 
Žeksėjimas paeina nuo diaph- 
ragmos (plėvė, kuri skiria kru
tinės kiaurinę nuo “pilvo” Iriau* 
vines) trūkčiojimo. Kodėl kar
tais diaphragma trūkčioja, tam 

yra daug priežasčių pradedant 
nuo sauso maisto priėmimo, 
baigiant smegenų ligomis.

3. Gal jums ir daro lengvu
mų ant akių ir krutinės nusi- 
čiaudėjimas, bet ne visiems bū
na taip. Kokia nors iritacija 
nosyj pagimdo jį ir jis tik la
biau išbudinti žmogų gali, o 
šiaip jokių gerumų nesuteikia. 
Žinoma, nosis kartais išsivalo 
šiek tiek. Dr. A. M o ntvidas.

Dienos nuotikiai.
Sumaniau atsilankyti į vienų 

aukcijoną.
Tai buvo bene pirmas mano 

atsilankymas į panašų viešų sve
timų daiktų pardavimų, ir čia 
gavau šiek tiek patyrimo. Su- 
sirnko daugybė spekuliantų, ku
rie viską išanksto apuostė, ap
žiurėjo, susirašė, ir dabar tik 
laukia, kada prasidės pardavi
mas.

Aš irgi apžiurėjau visus daik
tus, bei negalėjau nuspręsti, kas 
geriausia pirkti, todėl neužsira
šiau sau jokių daiktų, kurie bu
vo suženklinti tam tikrais nume
riais.

Kada prasidėjo pardavimas 
kiekvienas turėjo įtemptus ner
vus, kad nepraleidus progos 
pirkti tų arba kitų daiktų.

Kad visi perka., varo kainas, 
paėmė ir mane noras turgini įsi
maišyti, tik nežinojau, kas man 
butų geriau įsigijus. Galop nu
sprendžiau pirkti paveikslų, ku
ris man labai tiko.

Laukiau progos, kaip ir kiti. 
Bet čia toks užimąs tų žmonių, 
kad aš negalėjau gerai nugirsti, 
koks daiktas statoma pardavi
mui. Prie pirmo iššaukimo aš 
daviau pasiūlymų. Aukcionie- 
rius rėkia:

—Tiek ir tiek... Kas daugiau? 
Viens, du... Kas daugiau?

Daugiau nieks nebesiulė.
—Kas daugiau? Viens, du... 

trjs!
.Daiktas buvo mano.
Bet kas pasirodė? Vietoj pa

veikslo, aš nusipirkau.... spitu- 
nų. z

Well, ne kų darysi. Dabar 
sėdžiu sau ir spjaudau į savo 
spitunų.

Kitų sykį busiu gudresnis.
žvalgas.

REIKALAUKITE

EAGLE BRAND CONDENSED 
MILK

Per šešiasdešimts mėty pasek
mingas kūdikių maistas. Rei
kalaukite laišku kūdikių mai
tinimo nurodymų. Lietuviškai.

BORDEN’S CONDENSED 
MILK CO..

New York. Key No. N.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: Miesto Ofisas:

M2> S. Halsted St.
Ant trečių lubų 

Tel. Drover 1310

127 N. lentom lt. 
n IMS Unity BMg.

TeL Central 4411

RAY E. RIEKE
Advokatas

619 Fourth St., (viršuj Saper 
vaistinyčios).

SIOUX CITY, IA.
Pasekmingai vedu visokius 

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

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Buimaa 908-904 National Lito Blife.
29 8o. La Salla St., Chiwuro, XXL 

Tai Cantral 6HMKL Atdara: UtM» 
aink o, k at versa ir •abato* vakarais nno 

e Iki 8 vai vakare, pa iramarla: 
1M4 MILWAUKKK AVC Ckieage, HL 

Tol HumbaMt 97.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. J ONI K Al T IS 
Medikas ir Chirurgas 

3315 S. Hateted St, Chic*r>
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TURĖKITE
CLEVELAND, OHIO.

Ateiviu varžymas.

Kai kurios dirbtuves padarė

K
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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 depositorių 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:

nebus priimami darban tie vy
rai, kurie neturi išsiėmę jokių 

/popierių. Gi tie, kurie dirba, 
yra verčiami išsiimti pirmas pi
lietybės popieras. Jei darbiniu-

kompanija prašalina jį iš darbo 
ir dar grąsina areštavimu ir de
portavimu į Europą.

Nesenai buvo šitoks atsitiki
mas. C. A. Rog Co. vieną gra
žią dieną išdalina sklypelius po-

f

Jus Galima Išgydytie

čiams pasirašyti ant jų. Beveik 
visi pasirašė. Ant rytojaus liko 
pranešta, kad tai buvę prašymai 
del pirmųjų pilietybės popierų 
blankų. Esą dabar kompanijos 
atstovas nuvešiąs automobiliu ir 
visi galėsią išsiimti pirmas po- 
pieras.

Ar tavo kojos
(

Prakaituoja?’

Ar žinai, kad prakaitavimas nai
kina kojų nervus. Ar žinai, kad 
nervams susinaikinus, kojos negali 
dirbti Ar žinai, kad žmogus gero
mis kojomis uždirba

Jei žinai, tai kodėl 
vo ligos? Užsisakyk
lę šeimyninę krabelę Pedisino už 
vieną dolerį.

Pedisin tai vienintelis vaistas ko
joms. Jis neleidžia kojoms prakai
tuoti, smirdėti, atima pailsimo jau
smą ir neleidžia darytis puslęms, na- 
rikauliams ir 
jo tuojaus. 
su:

Crown
2812 E. 79th St. L.

Pharmacy
Clettland; Ohio

I 1 I f n I

> persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpjūčio 15 d. 6 vai. ryto. Ve- 

■ lionis paėjo iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Skirsncmunio 

1 parap. ir kaimo, išgyveno A- 
merikoje apie 14 metų, visą 
laiką gvveno Chicagoje ir bu

vo gerai žinomas lietuviams 
kaipo geras muzikantas—kon- 
certistas. Laidotuvės įvyks ne
dėlioję, rugpjūčio 19 d. ryte į 
lietuviškas Tautiškas Kapines 
iš namų 1729 So. 
2-ras aukštas iŠ 
Kviečiame visus
draugus ir gimines atsilankyti 
j šermenis ir dalyvauti laido
tuvėse.

Halsted st., 
užpakalio, 

pažįstamus,

SERESNį UŽPELNĄ 
Lepesnį i r šva resnį darbą gali gauti 
tik tuomet, jaigu esi tinkamai išsilavinąs.

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengviai ir už mažą 
užmokesnį. Mokina Anglų kalbos iki augš- 
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystės, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 

SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu- 
v>’ kai. Galintiems atsilankyti duodama lėk- 
/ s atėjus. Prisiuntus 2c. mark, persiunti-

i gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
fko arba kurso.
Ueieskls, 3311W. 61 Pl.Chicago

I —VYRUI 
i mapna: V infll

no re
putaci

ja.

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį 

$25 _ 87y2c į mėnesį'
50......  1.75 į mėnesį
75_ 2.62y2 i mėnesį

100 _____ 3.50 į mėnesį
Po valstijos priežiūra- 

3^2 % į mėnesį
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane
Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos

X-RAY EXAMINACIJOS
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 Neo-Sal- 

varsen, 914 ir 606.
Aš išgydau, kuomet kiti atsisa

ko.

nusiminė. Žyde-
IIVJJL/O. X WAUU, 
Jie griežtai už-

4—e

Pasiliekame nuliudi-
me

Sesuo

darbą, bet neims popierų. Įšir
dęs kompanijos atstovas pasa
kė, kad visi atsisakantįs išsiim
ti pirmąsias popieras bus areš-

Taip tai yra varžomi ir per
sekiojami ateiviai. Iš vienos 
dirbtuvės jie yra pavaromi, o 
kitos jų nenori bepriimti. Il
gainiui jiems noroms-nenoroms 
prisieis stoti kareivijon. Badas 
me teta — neglosto. O išėjimas 
bus tik vienas: nenori badu stip
ti —- stok kareivijon. B. V. J.

N ereikalmgas 
Akių— 

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- 
tristas nepatars nešioti.

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

Prie Milwaukee ir North Avės..
TeL Humboldt 4613

*—♦---- !............................. . *............... . ............................... .

I i

ir J. Stanevičiai.

Telephone Yards W

9ir. M,. Stapidkii
310$ Sok Morgam 8L, Chieagė. 

VALANDOS s nuo 8. iki 11 Ii* 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

j

f PHOr. DOCTOR COATSO# jį
| Beturčiai taipjri U teina paa- mane IB
* vhų kraštų, dėlto kad jie patyrė, Jo® T 
i aš esmi expertas axxjciaHataa Ji® ffl 
r realizuoja, kad jeitru grallma l&jrydytL 
" aš eraliu tą atlikti. Negaišuok ir ftiu-

rėk, kuomet jųaų uveikata ir wtiprn- I,
* mas. nyksta, kuomet jus turite ji® mw A 
I rankose. Jei^u jus atsilankysite pas IT 
« mane į laiką. Aš gydysiu jus teisi turai, A 
| sumaniai, sąšiningai, ir moksliškai, ir y

sugrąžinsiu jus į sveikatą į trumpiaa- 1L 
| sį laiką, ir ut mažiausią mokesti dsi ® 
’ sumanaus ir pasekmingo patarnavimo. T 
į Až gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir W 
’ gydau1 juos greitai, saugiai ir visiškai, 4 
. vėliausiomis metodomis ir už pigiausią 
f mokesti del sumanau® pataraavLme far 

pasekmingo gydymo.
Į PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAIS L 
į DYKAI 0

? rmr. dr.coates į 
I 430 So. State S L, 2-ro augštafl, f 
j Prieš Siegel Cooper and Co. ||

LOCAL LOAN
COMPANY

4647 So. Halsted Street, 
Kampas 47-tos gtvn 2-ras augitaa 

Telephone Drover 2116.
a

Didelis Išpardavimas
šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie* 

tuviu visuomenę atsilankyti į mu* 
sų nepaprastai didelį išpardavimą, 
kuriame bus išpardavin^jama už' U* • 
bai nupigintas kainas visokie tąvor 
rai, kaip tai: žiedai, daimairtai, laito* 
rodžiai, lakotai ir visoki kitokį auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

tos Taipgi egzemi-
• nuojam akis

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas man® 
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<

OR. A. J. KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas
KEWANEE, ILL.

|!ta WHiii® IIWRS®■■■Vi. il*i Wvwtn wi*wnwiEHIK1TE TUOJAUS PAS

DAKTARA ROSS

Bel

■«**<»» * w- ■? •■ w* w r - «w* į

Tuomet susirinko kuo-

išnešė seka-

tilpusia

INDIANA HARBOR, IND.

L. S. S. 217 kuopos veikimas.

DE K A LB, ILL.

W1SSIG,laktatas *h

1415 S.. Halsted SU

i

?!

Akušerka

clbos Komisija sutverta be

Prieš P*£ts
Ofh'i

I IPURMA NEGU PIRKS! GAUK MUSŲ KAINAS | 
| /Ainnt Bitiiirg,, ILo'inUy h' Stoginio Poplenw j

| CARR BROS.. WRECKING CO 
| «»-;3O3® 8. HalstcA Six, Chicago, Hi

“I) raugei prasi many m a i.

4—*

Valandos m 
9 ryto iki 8 v. 
rak.. Nedėliota 
aso 10 iki 1. 
no SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL.

Prirenka vlAlenui tinkamoji akinius, 
nuoja ir patarimu* duoda dykat 
788-88 Milwaukee Ar», arti Chieatf* Ava. 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto Iki mtae* 
rut NedėHomi* nuo 9 išryto fld I H 

TeL Haymarket 2484.

Specialistas iš Seno Krajaus
GYDO VISAS UGA» VYRIJ IR MOTERŲ.

NK2HJRINT KAIP UWH3ENfiJUSIO0 IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
gpeetaiiškal «ydo ligas pilvo* plauštų* inkstą ir pusUH, ušnuodijimą kraują, 

odoe, ligM. Šalzdas. reumatizmą, onlvoe skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
wirMbi skaudėjimą ir paslaptinga* ligos. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 

ir peraiUkrinkite, ką ji» jums jr»H padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
’’ tūkstančius Hiconią. Patarimai, dykai.

TSO VAJLANDOS; nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedttionaa iki 12 dieną. 
-iIAJR ISLAND AVB*. kans|Mi« 19-tefl ffaK. viršuj Raukos. TeL Canal 3283.

fųs niMistebSsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. AŠ esu specialistai 
«a daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėta.
VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai

Telefonas Canal 3737

kišenius daryti ir
• Dienines ir vakarines instrukcijos.

Priešais City Hali

SYSTEH

eną.

k i 11 
n J

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR "DESIGNING”.
Mes galime gauti jums atsakančią ir ge

rai apmokamų vietą j trumpą laiką. Jiįs gau
sit privatiškas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindainies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir 
prosyti.

JOS. F. KASNICKA, viršininkas
Priešais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N. La Salle Street.

CH1CAGOS SPECIALISTAS
Insteigta 23 metai

įsteigus Pagalbos Kolnisijų šau
kiamiems į kariuomenę, ir tos 
komisijos nariais esą F. Rim
kus, M. Pilnis ir V. Petraitis. 
Kiti kuopos nariai, pasirodo, ne
žinojo apie lai, lodei jie parei
kalavo, kad kuopos valdyba su-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

. . *■>.!; ». .................................. .

Vodeviliams Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED U 32.ru GATV®

Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų j 
ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūsles, šlapinimosi, privatiškų ligų ir I 
visų ligų ir silpnumų.

Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page- | 
tintas 606 ir jo gydymo sistema bus priežasčia jūsų greito pasvei- j 
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 Boss išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
reikia daryti, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi
sų kraštų Suv. Valstijų gydyties pus 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, Nedaliomis 10 iki 1, Taipgi Pane- j 
dėho, Seredos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

nariu, kuriev

Komisija, ;
minėtąją

ne tiktai

LIBERTY HALL 
Didžiausia Svetaine 
BRIGHTON PARKE 

Mitingams, vestuvėms, baliams 
Kedzie avė., kampas 39 PU 

Tel. McKinley 2878 
B. J. WAWZINSK.I 

Kedzie avė., kampas 39 pi.

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Aknierijon Kolegiją; ilga! prak
tikavusi Pennsylvaiiiio® HospitalŠse ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnan- 
ju prie gimdymo. Uždykai duodu rodi< 
visokiose ligos® moterim® ir mergi" 
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ra- 

lenkiškai ir slavokiikaL

1739 8. HALSTED ST„ CHICAGO, 
Ant antri’ Iubi»

“alephon® Humboldt 1273..

M. S A H U D IWL D. 
&ea.i4 Rusu Gydyto.flaa Ir CMrwn, 

Specialistą® Moterišką., Vyrišką Ir 
Vaikiškų, taipgi Chronišką Mirą.

OFISAS: 1579 Milwaukee Av®. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; 
Kampas North Ava., Kambary™ <W 

1:30 iki 8 ir 7:30 iki 9 vakaur®.REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių.. 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga l krūvą. 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
TfiMYKIT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampan 18-tos aratvės Ant Platt’s Aptlekos 2-ras augštai. 
Valandos: nuo J ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 

Tel. Canal 5335

k negreičiausiai 
” 177 num. ko-

neturi teisės va din ties kuo-
vardu. nutarta taipgi

usirinkimo pasirašo:
Pirm. L. Rimkus

1) Rez. rašt. J. Bružas
2) Rez. rašt. J. B. Aglinskas 

Redakcija patarė rezoliucl- 
autoriams neskelbti jos, bet 

Todėl pildome jų

“Draugo” n r. 178 tūlas Kuku
rūzas aprašo Dr. A. Montvido 
prakalbas. Esą DeKalbo socia
listai parsikvietė Montvidą spe
cialiai tuo tikslu, kad iškonevei
kus katalikus aplamai, o Bačkų 
ypač.

Žioplesnio primetimo sunku, 
žinoma, sugalvoti. Reikia būti

tam.
D®fe Montvidas atvažiavo ne 

niekinti katalikų, bet aiškinti 
žmonėms šios kares priežastis ir 
pasekmes. Tatai turėjo girdėti 
ir suprasti Kukuiužaš, jeigu jis 
tik buvo prakalbose.

Mirtų Vainikas.

DR. & M. ©IL/ASIE R 
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisai!

3149 S. Morgan St. Jkertia 
Chicago, HL 

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriško ir Vailik'iii 

Taipgi Chronišką Liįgi® 
OFISO VALANDOS': 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. NoMi®- 
mis vakarais ofisas uždaryto-*

Telephone Yards O'X
■MMMQR

Nežinia kodėl šiuo tarpu kuo
pos veikimas pradeda apmirti. 
Susirinkimuosna atsilanko vos 
trečdalis narių. Nemalonus ap
sireiškimas. Tokiu svarbiu mo
mentu nariams reikėtų įtempti 
visas pastangas, kad k uodą il
giausia, veikus-. Tai priedermė.

Liko priimtas kariuomenėn 
drg. Maliorius. Jis nesenai bu
vo persikėlęs iš 22 kuopos. Dg. 
Maliorius buvo vienas darbš
čiausių kuopos narių.

P. Matonis.

fl ERB. Naujienų skai- 
Y tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose

Registruota Akušerka J 
Mrs. Antonina Shusho!

Turiu patyrimą moterų ligose. 
Teisingai patarnauju prie gimdy 
mo. Moters, jeigu norite gero už 
žiūrėjimo ligoje savęs ir savo kū
dikio, atsišaukite į A. Shusho, nes 
mano patarnavimas užganėdins 
kiekvieną moterį. Suteikiu rodą 
dykai kiekvienai. Atsišaukite

3843-45 South Kedzie Avenue 
CHICAGO, ILL.

I^iastebinančios Pasekmes 
Daug ligonių patyrė palengvinimą jau laike dviejų 

iki keturių valandų.
Jeigu kas jūsų kenčia nuo kaspininės kirmėlai

tės, bet klaidingai gydosi nuo kitos ligos, paprastai 
be pasekmių — tegul ilgai nelaukia, bet atsišaukia į 
mane — nes ras sveikatų be sugaišimo nuo darbo ir 
už mažų atlyginimų.

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.
žmones, 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 
ir išeinamų lauk žarnų, kenčia nuo stokos apetito, 
nemiegojimo, o taipgi nusilpnėjimo, didelio palei
dimo arba užkietėjimo vidurių, galvos skaudėjimo, 
triukšmo ausyse, o tapgi skausmo po krutinę.

Jei^u kas turi šiuos simptomus, tas ištikrųjų turi kaspininę 
kirmėlaitę; o jeigu norima ji prašalinti ant visados laike 5-ių va
landų, tegul tuojaus atsišaukia į mane. q

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto ik; 8 vakaro. Nedėliomis nuo 
9 vai. ryto ik\12 dieną.

Dr. Oakwood
1645 W. 4T ST., ARTI MARSHFIELD'ĄVE, CHICAGO

2121 N. WESTERN AV.
CHICAGO, ILL.

Telephone Drover M69

Or. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

8p«eUll*tJM Moterišlrą, V yr Ūką, Vafik* 
k vki chrvnišln* Ufng.

kare. Nedfiliomi* 10—1 po pietą.
3354 S. HALSTED ST, arti M 8T.

■■. ■*■■■■»■"»< ............ . .... . i <»<i

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

I Dr. S. Biežis
I Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2359 S. Leavitt 8t
Valandos 4—6 Ir 7—9

I Tel. Canal 3877.
f jf 411 x i tsCP t < iY Įįl HMIflį!i ĮjMMffCrtjĮlMMMfSį BN ySSSTRMM Wl MgjtHtMI

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

BURKEBARBERSCHOOt
612 W. Madison SU Chicago* ILL

Vyrišky DrapanyBargenaš 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa* 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamirš-* 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over* 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau.. Kelnės nuo $1.50 iki. 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3JN3; 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va*# 
karais.

PIRK SAU visas PlUmbavejtmui teito. 
men is tiesiai ui “wholesale*’ kainas, 

. Mes parduosime visiems.
Livinthal Plumbing Supply C* 

IMT W. DM.»n SU 
Corner Mars>r ' * *

32.ru


NA'U M E N 0 S, Chicago, HL IWW

ukščiai Gyvi Mušti

CHICAOOS ŽINIOS
brangumo problemą ir nusta
čius žmoniškesnes kainas ant 
miltų. Apie tarybų pasekmes

Vištos 1JJ—ZtP/a
Antįs .................. 17—20
Žąsįs .... .............. 12—14

Veršiena, sulig svarumu .
Prasčiausia ........ ..............

MELROSE PARK, ILL. si lanko į exemption board'ų oli- 
sus po kelis kartus ir vis turi

ūkti. Maluninkų konferencija 
tik muilo burbulas.

Jautiena
Ribs ....
Loins ....
Rounds ..
Chucks ..
Plates ....

No. 2
.21
.24
.18
.13¥a
.12.

... 4.25—4.85

15-r-l6 
12—15 
. 12—18 
11—12

No. 3 
.12 
.14 
.14 
.10

8%

Smulkus Skelbimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

REIKIA DARBININKŲ

Vietinė L. D. T. kuopa žada 
surengti prakalbas ir pakviesti 
Kl. Jurgelionį kalbėtojam.

’’Vyčiai nenori karės”, taip iš
sitarė “vyčių” vekėjas p. F. K. 
Sczinecky.

ir jiems?
P-as F. K. S. žada visiems 

“vyčiams” akinius uždėt — o

“Šunadvokačiams” iš Melrose 
Park neblogiausias gimė biznis

Jurgutis.

Liet. Draugijos stoja

Paskutiniame savo susirinki-

ir

nausiu

p j ličio 1 diena padarė nutarimą 
prie Amer. Liet. Dūr

Mėnesiniame susirinkime rii- 
iučio 12 d. Draugija Dramos

Ėmimo kariuomenėn darbas 
toli gražu neina tail) sparčiai,

mkamais ar- 
reikalavimus 
Lalai trukdo

stoti ant ištyrimo.

žiurint i 
tone. T

nepasirodė.
kvotimam 47 visai

Gi iš 203 atsilan-

davė prašymus paliuosuoti.

inai bus atmesti. Bet visgi tuos

pic juos reikės tarties, kalbė

gu ir atmes vieliniai boardai 
prašymus, tai dar imamieji pa-

Kituose distriktuose veikiau*

Bijo riaušių.

kar telefonavo Springfieldan, 
gen. Dickson’ui reikalaudamas,

duodama reikalavimai paliuo
suoti nuo ėmimo kariuomenėn.

Rengkitės!

bai suerzinti ir galima tiketies 
riaušių, jei nebus greitu laiku 
pristatyta reikalaujamų blankų.

liuosuoti nuo ėmimo kariuome
nėn išpildoma
vidutiniai, iš

labai mažai — 
devynių vienas; 

reikalavimai vi- 
atiduoti geres-dutiniai liekas

niam ištyrimui, du lieka atmes-

Svarbu! — Gali reikalauti 
išnaujo daktariško 
apžiūrėjimo.

Generolas Crowder, vyriau
sias ėmimo kariuomenėn rci-

kiekvienas asmuo, kurs likosi 
nepatenkintas pirmuoju dakta
rišku tyrinėjimu kas link jo tin
kamumo tarnauti kariuomcnc-

naujo. To reikalauti gali kaip 
tie, kurie mano, kad jųjų svei-

kariuomenėje, taip lygiai ir tie 
kurie tapo daktaru atrasti ne-

apielinkėse.

gtT miesteliuose, tu 
čiosc atokiaus nuo

ne. Suimta daugiau 100 nužiu-

mas.

Begaudydamas vagį

Michael Gringos,

namo kiaušiniu iš restoracijos.

si rodė, kad Gringos versdavo 
dirbti savo darbininkę po 11 ir

delei dabar fabrikų

uz perzen-

Teisėjo Caverly kambaryj vi-

tūlo Anton Pacu t 
bourn ave.) bylos, 
tinamas žiaurumu.

(2240 Cly- 
Pacut kal- 
Jisai laike 

savo 11 me
tų sūnų. Kaltinamasis savo pa
sielgimą su sūnumi aiškina tuo,

genge ir visai pasileidęs. Taigi 
jis, tėvas, idant nedavus vaikui 
iškrypti visai iš gero kelio, nu
sitaręs geriau laikyti ant virves 
namie, nekad paskui, vaikui iš
klydus, kiti tąsytų jį po kalėji
mus. Pasakojama tečiaus, kad 
vaikiščias buvo laikomas atkar-

No. 1 
.. .23 
.. .28 
.. .18% 
.. .14 

.12%
Bulves, statinė ........
Daržovės: —

Barščiai 100 grįščių 
Kopūstai, gurbas .. 
Morkos, 100 grįščių 
Agurkai, gurbas ... 
Salotos, galv., dėžė . 
Cibuliai, žali, grįžtelė . 
Toinėtes, dėžė ............
Grieščiai, dėžė.......... .
Komai, saldieji, maišas

Vaisiai, žali: —
Obuoliai, statinė ...........
Apelsinai, dėžė ...........
Citrinai, dėžė ...............
Avietės, 16 kvortų .... 
Vyšnės, 16 kvortų .. <. 
Serbentai, 16 kv..............
Mčlinės, 16 kv..................
Pyčės, bus. dėže ..........

____ 1.00 
.. 60—75 
____ 1.00 
. .10—.25 
2.00—2.75 
.. 04—05

.20—.|30

1.00

metus.

James Burges, Adams Ex-

gelbininkas, kaltinamas apvo
gimu kompanijos ant $42,000

Policijos viršininkas Schuet- 
ler rengiasi atimti iš O’Leary 
saliuno, 4183 So. Halsted st.,

gemblcriavimas.

lo saliuno ten buvo apie 100 
“svečiu.” Patsai saliunininkas c
labai intekmingas toj apielin- 
kė.j žmogus.

KARIUOMENĖN IMAMI
LIETU VIAI.

lapo priimti kariuomenei! ir ne-

kalavimo, kad butų paliuosuoti 
nuo kareivi ios:

a v

ave

piknikas.

išvažiavimą. Pikniko vieta bu
vo Michigan (uty.

Chicagos policijos viršinin
kas Schueller rengia permainas

up

Užsimušė.
Statant namus prie Fullerton 

ir Bacine ave. darbininkas John

sum re.

keliolikos stambesniųjų malu-

Naujieniečiai!

Antras Naujienų Bendrovės

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

GEO M. CHERAUCKO DARŽE (

Pajieškau savo brolio, S. Eibučio; 
pirmiau gyveno Kensingtone; 2 me
tai atgal kaip nebežinau kur jis yra. 
Jis pats ar kas jį žino malones pra
nešti man, už ką busiu labai dėkin
gas. Jonas Ei but i s,
2834 W. 36 Place, Chicago, Ill.

Aš, ST. STOŠKUS, PRANEŠU, 
kad labai norėčiau matyti savo vai
kus. Kitos motinos parodo tėvams 
vaikus, buk tiek gera, nors sykį į 
mėnesį duok man pasidžiaugti vai
kais, arba nors ant valandos. O su 
gyvenimu, tai aš negaliu priversti 
jus. žinot gerai. Ar nemalonu bu
tu vaikams gauti dolerį ir daugiau? 
3343 S. Halsted St., Chicago.

REIKALINGAS janitorius ir por
teris prie saliuno ir pirties. Vienas 
gali atlikti tą darbą. Pastovus dar
bas atsakančiam žmogui. Alga $35 
iki $40 j mėnesį ir visas užlaikymas. 
1101 Madison str., Gary, Ind.

REIKALINGA langų plovėjai. At
sišaukite į 69 W. Washington st., 
Room 333, Chicago.

REIKALINGA senukė arba senu
kas del prižiūrėjimo dviejų vaiku
čių. Malonėkit atsišaukti šiuo ad
resu.

807 Lincoln ave. Rockford, Ill.

PARDAVIMUI

PARDUODAMA—PIGIAI 2 
mūrinis namas. Randa $36 
je. 1828 S. Peoria St.

.$500 1NMOKĖJUS

aukšly

NUPIRKSI 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. Tel. PROSPECT 4133/

$400 1NMOKĖJUS ,3.50— 6.50 
3.75—4.00
6.50— 7.50
2.25— 3.00
1.25— 2.25
1.50— 2.25
2.50— 3.25
2.50— 3.00

Miltai, kvietiniai geriausi .. 14.70 
Ruginiai, baltieji ............... 10.00

tamsieji.......... ...........................9.25
Cukrus, 100 svarų ........... 8.15—9.40

Javai
Kviečiai 2.27—2.55; komai 

1.86’Zs; rugiai 1.88; miežiai
I. 42; avižos .62—.67.

šienas
Motiejukų 13.00—21.50;

16.50—17.50; paprastos rųšies
II. 00.

Kur randasi brolis Joe. Uraska; 
pirmiau gyveno 96 N Howard str., 
Akron, Ohio. Tėvas guli ligonbutyj, 
brolis serga. Kas jį žino arba jis 
pats malonėkite atsišaukti.

William U rask a
Westville, HL, Box 668

PARDUODAMA pigiai jaunas ge
ras arklys. Kam reikia kreipkitės 
šiuo adresu: 8530 S. Vincennes ave., 
Chicago, Ill.

NUPIRKSI PUIKIA 7 KAMBARIU 
MURINE RėZIDENCIJA 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 $4000.
FREDERICK H. FROEMKE & CO. 
1709 W. 59th st. Tel. PROSPECT 4133

1.85—

dobilų 
9.00—

Gyvulių rinka
CHICAGO, RugpjuČio 15, atgaben

ta galvijų 13,000; veršių 2,000; kiau
lių 16,000; avių 9,000. Paduodamos 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig

9.50—15.00; karvės
veršiai 9.00—11.00.

Kiaules sulig svarumu,
18.00; paišai 13.00 15.00.

Avįs ^nuo 9.00—15.00; erai 1 <1.00— 
17.00.

gerumu nuo 
8.00—10.75;

uno 16.50—

Pranešimai
Town of Lake Jaunuomenės (Jo

niai.—L.S.J.L. 1-moji kuopa rengia 
prakalbas tuo liksiu, kad įkūrus čia 
Lietuvių Socialistų Jaunuomenės 
Lygos kuopi). Prakalbos įvyks ket
verge, rugpjūčio 16 dieni) 8 vai. va
karo Blinstrubio svetainėj, kampas

Kviečiame vietos jauninu), abiejų 
lyčių, kuoskaitlingiausia susirinkti 
ir prisidėti prie steigiamos lietuvių 
socialistų jaunimo kuopos.

Socialist League centro sekretorius 
drg. Wm. F. Kruse; lietuviškai — 
medicinos studentas M. Strikol. Bus 
ir pramogų, būtent, dainuos P. Sto- 
gis, F. Jakutis ir kili.

Dar sykį: Town of Lake jaunime, 
Komitetas.susirinkit^,.

Roseland, 
nepaprastas 
nyčioj, 17 rugpjūčio, 7:30 
šros” mokyklų 10900 Michigan ave. 
Draugai, atsilankykite visi ir atsi
veskite naujų, kurie nori prisirašyl. 
Taipgi kuopa turi daug reikalų ap
svarstymui, belo bus renkami dele-

Ill.—LDLD. 
susirinkimas

79 kuopos 
įvyks pėt- 
v. v., ‘,Au-

Pajieškau brolio, Jurgio Jociaus; 
keli metai atgal gyveno N. S. Pitts
burg, Pa. Jis pats arba kas kitas 
parašykit man adresą. Turiu svar
bų reikalą. Stanislovas Jocius, 
900 Jenne St., Kenosha, Wis.

PARDUODU bučernę ir grosernę. 
Biznis išdirbtas per keletą metų. 
Apgyventa visokių tautų žmonėmis. 
Norintįs pirkti atsišaukite laišku į 
Naujienų ofisą No. 136.

AMATŲ MOKYKLOS

Pajieškau savo krikšto tėvo, Jono 
Mickuno, brolio Igno šeštoko ir švo- 
gerio Dominiko Kruopo. Meldžiu 
prisiųsti man savo adresus, turiu 
svarbų reikalą jums parašyti.

Povilas šeštokas,
41 Linden ave., DUQUeSNE, PA.

PARDUODAMA PIENINI 
J. SPARS,

4320 S. Rockwell st., (Iri c a go

PARS1DUODA BUčERNĖ ir gro- 
sernė už labai žemą kainą. Biznis

Pajieškau pažįstamu Antano Ka

Paeina iš kaimo Žuvinio, parapijos 
Simno, Krosnos gmino, Kalvarijos 
pav., Suvalkų gub. Prašome atsi
liepi i šiuo adresu:

riu greitu laiku parduoti, nes rei
kia stoti kariuomenėn. Ateik pažiū
rėt, nesigailčsr.
4540 So. Honore si

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKŲ! 
KUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo to*- 
mų, siūti naminius daiktus arba ap-i 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, WR 
išsimokins. Valandos dieną ariMl 
vakarais del jųsu parankamo. UI 
$10 išmokiname Jus siut visokia* 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Wester© art.

1850 Wells gatvt.
SARA PATEK, MOKYTOJA-

Chicago

Sheboygan, Wis.

Pajieškau savo pusbrolio

vielo, Paraudenio par. Meldžiu 
sišaukli šiuo adresu:

J ieva Bernackiehė.

sled si.

ai

DARBO barbernėj 
mis ir nedėliomis. 
lašykit šių ndresu:

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS PIRMOS 
KLESOS ZECERIS, pilnai 
suprantantis visokius spau
dos darbus, gerai suprantan
tis lietuvių ir anglų kalbas,

RAKANDAI

Jauna pora priversta paaukaut sa-

už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skaros, už $30. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekordais už $6(1.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės palirti nežiūrint kur jus gyve-
nat. Viskas variola vos 9 savaitėse 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kcdzie ave., arli 22-ros gal.,

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

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kcdzie avi, 

Chicago, Ill.

I Dr. A. R. Blumenthal |

AKIŲ SPECIALISTAS 1 
Akis egzaminuoja dykai I 

Gyvenimas yra g 
\ tuščias, kuomet 1

I’ranyksta ref[ė}i- g 
j m a s.

^(>s vartojam pa-
gerintą Ophthal- I 

a/ mometer. Ypati- j 
n$a doma atkrei- I

* T piama į vaikus, j 
Valandos! nuo 9 ryto iki 9 v®- i 
karo; nedėliomis nuo 10 iki 11 2 
dieną. j
4649 S. Ashland Ave. J

kampas 47 į

Ludwik Bernatowicz 3111 Wall st 
Tony Cheladonis 3338 Auburn ave 
Joseph Cikas 938 W 34 st 
John Chernauskis-3417 Auburn 
Victor Gurski 3040 Poplar st 
Anton Glowacki 924 W 32 st 
Charles Jailuskis 3202 Auburn 
Frank Kalpas 3333 Mosspratt
William Klastauskas 3314 S Morgan 
Ludwig Kibort 3308 Morgan st 
Tony Lawrence 3141 Auburn ave 
Joseph Mulowski 3084 Lyman st 
Frank Monstowich 827 W 33rd st 
Frank Murawsky 2700 Archer ave 
Martin NievViadomski 1228 W 32 st 
W E Pacenowski 924 W 31 st 
Michael Palus 917 W 33 st 
Vincent Petrokaitis 3328 Morgan st 
Vincent Ponkiewicz 3236 Morgan si 
Adrian Rudowicz 3210 Wall st 
Theo. Baikiewicz 3136 Racine 
Stanley Rogala 1337 W 31 st 
Walter Remus 938 W 34 st 
James Saudargas 3210 S Halsted st 
Stanley Sinkiewicz 3229 Wall st 
Vincent Silteris 732 W 19th st 
Anthony Žilvitis 3262 Morgan st 
Teofil Zwyna 32325 Fisk st 
Joseph Zill wis 3329 Morgan st 
Vincent Piasccki 3152 Mospratt si 
Frank Zawacki 8725 Houston ave 
Peter Dykstra 329 W 109 st 
(' G Judeikis 10032 Indiana ave 
John Samulius 10500 Indiana aye 
Cyprian Trusina 10604 Langley ave 
James Jaras 1919 S Racine ave 
Jos P Gerchus 1644 Blackhawk st 
Kazimir Rutkowski 1414 Dickson si 
John Stankiewicz 1449 Elston ave 
Walenty Kaplauski 1058 Fry st 
Frank Jucis 652 Madison st 
John Egertas 1826 Canalport ave 
Anton Petrulis 2024 S Peoria st 
Charles Donis 2032 Mohawk st 
Charles Winkaitis 4942 Hutchinson s 
Peter P Bartuska 3651 Schood st 
Anthony Drygas 3618 George st

Roseland, Ill.—LMPS 25 kp. lap
kričio 11 d. 1917, rengia metinėms 
kuopos sukaktuvėms didelį koncer
tą, kuiro pusė pelno skiriama Rusi
jos revoliucijos reikalams. Prašome 
kilų draugysčių lą dieną nerengti 
pramogų, kad neužkenkus idėjos 
darbui. —Rengimo Komitetas.

vę su 10-čia darbininkų.
Atsišaukite tiktai laišku, 

pažymėdami amžių, kiek tu
rite patyrimo, kokią reko
mendaciją, kur paskutiniu 
įlaiku dirbote ir kiek į valan
dą norite užmokesnio.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted st., Chicago

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 u$ 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-mas fialas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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 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.

si

Apeliuoja į Distrikto Boardų
Steve Jodis 3313 Union ave 
Anton Petraitis 3230 Lowe ave 
Stanley Praninski 3121 Union ave 
Joseph Rinella 639 W 34 oi 
Joseph Šoris 3223 Emerald ave 
Jerry Simuntze, nėra adreso 
Peter Boradikis 3312 Union ave 
Joseoh Jacikas 819 W 34 si
Stephen VesbaloWich 2148 Keeley st 
Joe P Plankas 1319 W 107th st, 
William Gasporowicz 840 Elston av 
John Kaminski 948 Noble st

Turgaus Žinios
CHICAGO, Rugpjūčio 15, 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovų ^perkant Šeimy- 
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.
Sviestas, Creamery extra 

Prastesnis, sulig rųšies ..
Oleomargarinas, geriausias

38—39% 
32—38
27—28
21—23

20—33 ¥2 
‘ s—23% 
28—33

kuopa rengia nedėliojo,SLA. 129 
rugp. 19, „ .
Willow Springs mišką. Bus įvairių 
pramogų ,dainų etc. Važiuot reikia 
karais Archer Limit ligi stoties, pas
kui paimli Willow Springs karus Ii; 
gi miestuko: išlipus iš karo pasukti 
kairėn, kur bus vartai ir takas į pik
niko vietą. —Komitetas.

Brighton Park.—Pranešu visiems 
Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
nariams, kad susirinkimas įvyks ket
verge, rugp. 16, 7:30 vai. vak. T. 
Mažienio Svet., Kcdzie ave. kampas 
38 pi. Lošėjai malonėkite visi su
sirinkti laiku, nes yra gana daug 
svarbių reikalų, o be to, laikas pra
dėti rengties rudens vakarams.

—J. Gustaitis, Kom.

Roseland, Ill.—Teisybės Jieškoto- 
jų susirinkimas įvyks pėtnyčioĮj, ru
gpjūčio 17 d., 7:30 vai. vak. “Aušros” 
knygyne, 10900 Michigan ave. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti, nes 
yra svarbus reikalas. S. Kuranskas.

Nuo “Birutės.” — “Birutės” drau
gija rengia šioje nedėlioję savo an
trą draugišką pikniką, p. A. Misevi
čiaus darže, prie 79-los ir ežero 
kranto. “Birutės” draugijos nariai, 
rėmėjai ir svečiai kviečiami skait
lingai dalyvauti. Norintieji maudy- 
lies ežere, atsiveskite maudyklių ko
stiumus; Rengimo Komitetas.

Cicero, Ill. — L.S.J.L. 2-ros kuo
pos susirinkimas įvyks šiandie, rug
pjūčio 16 d., 7:30 vai. vak. Tamu- 
liuno ir Gudgalio svetainėj, 1447 So. 
49th av0. ' Draugai ir draugės, ma
lonėkite susirinkti laiku, nes turim

nauckas, rast.

Extra susirinkimas. — L.J.P.K. 
extra susirinkimas įvyks šiandie, 
rugp. 16, 8 v. vak., John A. Gruss 
svet., 1100 So. Central Park ave. 
Draugai, malonėkite visi susirinkti, 
nes bus svarstoma svarbiu dalyku.

—A. K. Karoblis, Seki’.

UŽRAŠOM ir PARDUODAM viso
kius lietuviškus laikraščius.

1617 N. Robey st., prie Robey ir 
Milwaukee Avės.

'LIKTAI $500 DR. W. YUSZKIEWICZ
REIKALINGI AGENTAI

TRUMPOS VALANDOS, DIDELIS

PELNAS. GREITAI ATSIŠAUKITE

LIBERTY LAND AND 1NVEST-

MENT CO

NUPIRKSI 6 KAMBARIU NAMELI 
SU EXTRA LOTU, 50x125 PĖDU, 
ANT KAMPO 57-los 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. 59tb st. Tel. PROSPECT 4133

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kb« turi skaudam&B arba silpna® akla, M 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mua >

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*.
Ik- ww 9 ryto iki J po plat-

4616 S. WESTERN AVE., CHICAGO

REIKALINGAS barberis, nusima
nančio tame darbei Mokestis gera ir 
pastovus darbas. Prašom atsišaukti 

J. Giedraitis,
1433 Adams St., Gary, Ind.

REIKALAUJAME patyrusių par
davėjų (vyrų). Turi kalbėti angliš
kai. Gera mokestis. Pastovus dar
bas. THE 12th STREET STORE 
Halsted and 12th Sts., Chicago.

SAVININKAS
TURI PARDUOTI IN 10 DIENU 

SMAGUS NAMELIS PO NO. 6020 S. 
WOOD ST. Už $2800. ŠI. NUOSA
VYBE VERTA YRA $3500. 
APSIMOKĖS PASITEIRAUTI 
ŠIOS NUOSAVYBĖS.
FREDERICK H. FROEMKE 
1709 W. 59lh st. Tel. PROSPECT 4133

DENTISTAI.
Ateikite pas mus del susitalsymo 

dantų. Mes vartojame gcfriatisią 
auksą ir padarysime jums darbą ui 
mažą kainą.

TWIN CITY DENTISTS
virš E. and W. Clothing Storą^ 

SIOUX CITY. 1A.

JUMS 
SULIG

& CO.

TIK $200 GRYNAIS PINIGAIS

NUPIRKSI NAMA PO NO. 6217 So.

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Veneriikos Liros

Priėmimo valandos: 8 iki 10 dien*; 
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 688

REIKALINGAS jaunas vaikinas į 
advokatų ofisą. Atsišaukite į 

CAVETTE & WACHOWSKI, 
30 N. La Salle st., Room 1016-21 

Chicago.

TRIPP AVE. LIKUSIUS $15 MĖNE-

SYJ. KAINA $1350.

FREDERICK IL FROEMKE and CO

PAMATYKIT PONĄ PAWLOWSKI

DR. A. I. EPSTEIN

I i i'........... • '* O i '7' ■' » ’ ' '■<

REIKALAUJAMA patyrusių ope
ruotųjų prie moteriškų kaulų 
tų išvažiavimui už miesto, 
vus darbas ir gera mokestis, 
šaukite į

Maurice Hirsh & Co., 
302 S. Market st. C

1709 W. 59-ta GATVĖ
ir siu-
Pasto-

Atsi-
TELEF. PROSPECT 4133.

TIK $200 GATAVAIS PINIGAIS

NAMELIS ANT CEMENTO PAMA

TO PO NO. 5648 SO. SEELEY AVE

REIKALINGAS ANTRARANKIS
KEPĖJAS PRIE JUODOS DUONOS.

A. PETROŠIUS,
139 E. 107TH ST., CHICAGO

LIKUSIUS $20 MĖNESYJE. KAINA

$2500. VERTAS $3100. PERSITIK

RINKITE PATYS.

FREDERICK H. FROEMKE and CO
REIKALAUJAME GALANDYTO- 

.10. A i PAMATYKIT PONĄ PAWLOWSKI

1709 W. 59-ta GATVĖWORKS
2431 W. 14th st., Chicago, 111.

-----— TELEF. PROSPECT 4133

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialistas moteriukę, vyrišky. Ir nlk| 

Ofis»« ir Gyvenimai! t
3600 S. Halsted St., kampas 31 8tr.

Telephone Drover 4974.
OfifiKF atdaras iki 10 vai. ryto, 1—4 

po pietų ir vakarais.

TEL. Cann! 2118 - A

Dr. A. L. YlIŠKA- '
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS> 

1749 So. Hoisted St.,, Chicago,
Kampas J8-tos gatv. 1

Dr. Povilas Žilviti
Lietuvi* Gydytoja*, Chirurgą*
>203 S Halsted SU Cblear

Tel. Drover 7179.




