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Chicagos Lietuvių Darbininkų 
nasisTaryb 

Susirinkimas
ne

Dalyvauja 114 delegatų, atstovau 
jaučių viso daugiau kaip 8000 

organizuotų lietuvių darbininkų

Chicagos lietuviai darbi
ninkai, susispietusieji į įvai
rias draugijas, kuopas, ra
telius ir kliubus, parodė, 
kad jie yra ne tiktai darbi
ninkai, bet ir žmonės, su- 
prantantjs savo reikalus ir, 
kartu, pergyvenamojo laiko 
svarbumą.

Tatai paliudijo vakar įvy
kęs Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos įsteigiama- 
sai susirinkimas “Aušros” 
svetainėje, 3001 S. Halsted

Amerikos Lietuviu Darbi- c

ninku Tarybos laikinasis ko
mitetas buvo pilnas vilties, 
kad į jo šaukiamąjį draugijų 
atstovų susirinkimą Chica
gos Lietuvių Darbininkų 
Tarybai įsteigti atsilieps 
daug Chicagos lietuvių dar
bininkų draugijų, bet vis dėl
to, matyt, nesitikėjo, kad 
tiek tų organizacijų atsiliep
tų. Susirinkimui jis paėmė 
“Aušros” svetainę, kurion 
nedaugiausia svieto tegali

nuo vietos organizacijų.
Irwin St. John Tucker, 

kalbėjo, žinoma, angliškai. 
Jis gabus kalbėtojas ir žino, 
ką kalbąs. Pasak jo, šią 
respubliką valdo pinigų vei- 
špačiai — Morganai, Rocke- 
felleriai. Tariamasai šalies 
galva, prezidentas, yra tik 
titė jų rankose. Ir kongre
sas yra titė jų rankose. Kon
gresas nebe žmonių atsto
vai. Žmonių balso jis nebe
girdi. Jis daro tai, ką pini
gų viešpačiai diktuoja. Del 
to ši šalis įsivėlė karėn. Dėl
to turime priverstiną karei
viavimą. Dėlto siaurina
mos teisės žmonių, dėlto 
persekiojiami ir vražymai 
laktas žodžio, spaudos. Taip 
toliau būti negali. Vietoj 
nešimo “laisvės ir demokra
tijos” Europon ir triuškini- 
mo prūsiško militari'zmo,

Chicago, Ill., Panedelis, Rugp.-August 20, 1917.

janti suviršum 8500 žmonių, 
savo susirinkime “Aušros” 
svetainėj rugpjūčio 19 die
ną, 1917, gavo žinių:—

Kad daugelis lietuvių, bu
vusiųjų pašalintojo caro val- 
.dinių, kurie nėra sudėję dek- 
daracijos, jog jie nori patapti 
Suvienytųjų Valstijų pilie
čiais, įvairių Chicagos boar
dų yra verste verčiami išsi
imti pirmąsias amerikiškas 
popieras, kad tuo budu juos 
butų galima imti kariuome
nėn;

Kad kurie-nekurie Chica
gos boardai nebuvo bešališ
ki lietuviams ir kitiems sve
timšaliams, neduodami 
jiems reikalingų blankų 
formų išleistų vyriausiojo 
provost-maršalo, kad tie, 
įkur reikalauja paliuosavimo 
nuo kareivijos, galėtų pas
kirtu laiku tuos reikalavi
mus įteikti;

Kad buvo atsitikimų, kur 
ateiviams visai neduota pa
liuosavimo nuo kareivijos, 
nežiūrint to, kad jie turi sa
vo šeimynas užlaikyti, ir kad 
vienas vietinių boardų pri
davė distrikto boardan dau
geli neturinčių nei pirmųjų 
ipopierų ateivių, visai nepai
sydamas jų reikalavimų pa- 

(Seka ant 4 pusi.).

NAUJA KONFERENCIJA 
...DARBO IR DEMOKRA

TIJOS REIKALAIS.

FRANCUZAI UŽPUOLĖ 
VOKIETIJĄ.

Kurią šaukia išmesti ar pa
bėgę iš Soc. Party rene
gatai, tikslu kenkti taikos 
šalininkų konferencijai 
Minneapolisė.

111 francuzų orlaiviai bom
bardavo Freiburgą, Bris- 
gau, Colmarą ir Freiscat- 
ti.

rugp. 20.—NEW YOR
Pabėgės iš socialistų parti
jos renegatas,j^ulas Chester 
M. Wright, pį|iskelbė save 
esant tokių ja| pabėgėlių ir 
išmestų iš partijos renegatų 
būrio laikinuoju sekreto
rium, kuris šaukiąs specialę 
konferenciją $Minneapolise 
rugsėjo 5 d. š|m. — “darbo 
ir demokratijos reikalais.”

Tos renegatų konferenci
jos tikslas es$s, kaip sako 
pats p. Wright, — “sunai
kinti pragaištmgą Amerikos 
Liaudies Tarybos konferen
cijos įtekmę” įįšios šalies da
rbininkus ir
vienyti-palenkti šios šalies 
valdžios pagelbai visus tuos, 
kur delei savo nežinojimo ar 
kitų kokių nors priežasčių 
stengiasi pakenkti jos, val
džios, pastangoms kovoje už 
“išlaikymą pasaulio demo
kratijos”, už karę. Trum
pai sakant, renegatų konfe
rencija kovosianti prieš Lia
udies Tarybą, kuri susėdan
ti iš vokiečių agentų išgamų 
•ir t.t.

io labiau su-
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TURKIJAI GRŲSIA 
REVOLIUCIJA?

PARYŽIUS, rugp. 20. — 
.Oficialis francuzų karės ofi
so pranešimas sako, kad per
eitą subatą 111 francuzų or- 
laivininkų bombardavo ke
turis Vokietijos miestus — 
Freiburgą, Brisgau, Colma
rą ir Freiscatti. Viso tose 
keturiose vietose numesta 
35,100 sv. ekspliod. medžia
gų—bombų, kurios prida
rę didelių nuostolių priešui. 
Pav., veik visiškai tapo su
griauta vokiečių orlaivių di
rbtuvė Freiburge ir šiaip 
nemaža valdžios budinku ki- v 
(tuose miestuose. Užpuoli
kai, be to, sunaikino .septy
nis vokiečių orlaivius ir vie
ną balioną. Patįs gi neteko 
dviejų orlaivių.

DIDELĖ EKSPLIOZIJA 
KANADOJE.

t-—*

Caras ištremta Siberljon
KARĖS STOVIS GRAI

KIJOJE.
SUĖMĖ 41,300 RUSŲ 

BELAISVIŲ.
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ATĖNAI, Graikija, rugp. 
20. — Atsiųsta iš Graikijos 
sostinės telegrama sako, kad 
pereitą subatą visoje Grai
kijoje tapo paskelbta karės 
^stovis.

Priežasčių telegrama ne
paduoda.

Rusai neteko daug karės 
pabūklų.

CARAS IŠTREMTA 
SIBERIJON.

rugp.PETROGRADAS
20. — Pagalios oficialiai pra
nešama, kad buvęs Rusijos 
caras ir jo šeimyna tapo per
kelti iš Carskoje Selo į Ta- 
bolską, vakarinėje Siberijo-

chicagiečiai atsiliepė į tą pa
šaukimą, viršijo visas laiki
noj# komiteto viltis.

šešibsdešimts įvairių lie
tuvių darbininkų organiza
cijų steigiamąjin susirinki- 
man atsiuntė 114 išrinktų 
savo delegatų, reprezentuo
jančių, daiktan paėmus, vi
so 8,500 nariu!

To Chicagoj dar nebuvo. 
Tokio atsitikimo niekados 
dar nebuvo jokioj Amerikos 
lietuvių kolonijoj.

lietuvių darbininkų seimas.

Chicagos lietuviai darbinin
kai pažengę priekin, kaip 
pribrendę jie įvairiems poli
tikos ir visuomenio gyveni
mo klausimams svarstyti, ir

juos svarsto.
Susirinkimą vedė Kl. Jur

gelionis. Priėmus dienos

gaitis, A.L. D. Tarybos laiki
nojo komiteto pirmininkas, 
davė pranešimą apie to ko
miteto veikimą, taipjau apie 
ALD.T. tikslus ir uždavi
nius.

Po to delegatams buvo 
perstatytas Chicagos Peop
le’s Council (Liaudies Tary
bos) pirmininkas, d. Irwin 
St. John Tucker, kurs buvo 
čiajau atsilankęs pasižinti 
su lietuviais, su jų veikimu. 
Ir kad jis pamatė svetainę 
kimštinai prisikimšusią Chi
cagos lietuvių organizacijų 
delegatų, jis negalėjo atsi
stebėti. Ir jis užreiškė, kad 
jam dar netekę matyt Chica
goj nei tarp pačių amerikie
čių kur tiek delegatų butų 
kada nors susirinkę vien

sirupinti tą laisvę ir demo
kratiją pirmiausia. įsigyti 
namie. Jeigu valdžia visai 
pasidarė kurčia ant žmonių 
balso, tai priversti ją jų bal
są išklausyt nėra kito kelio, 
kaip tik žmonėms organi- 
zuoties ir susiorganizavus 
patapti ta jiega, kokią turi 
dabar Rusijos darbininkų ir 
Kareivių taryba. Kaip ten 
ji dabar, tik dėka savo orga
nizacijai, pilnoj savo kontro
lėj laiko valdžią, taip turės 
įvykti ir čia: susiorganizavę 
žmonės privers galų gale va
ldžią pildyti ne tai, ką jai 
piniguočiai diktuoja, bet ko 
žmonės nori. Žmonių orga- 
nizavimos jau prasidėjo ir 

i plėtojasi sparčiu žingsniu. 
O tai yra People’s Council— 
Liaudies Taryba.

1 Jo kalbą palydėjo garsus 
aplodismentai.

Iš Pagelbos Komisijos šau
kiamiems į kariuomenę na
rio, d. K. Gugio, pranešimo 

.paaiškėjo, kad šaukiamieji 
kariuomenėn lietuviai daug 
^nuoskaudų turi pakelti iš ša
lies taip vadinamųjų exemp
tion boardų. Ypatingai 
daug nusiskundžia tų, kur 
nei pirmų amerikiškų popie- 
rų neturi. Kai kurie prie tų 
boardų tarnaujantieji žmo
nės įvairiais grūmojimais ir 
gąsdinimais verčia ateivius 
įimties pirmąsias popieras, 
kad tuo' budu padarius juos 
^privalomais kareivių tarny-

Tokiems dalykams paaiš
kėjus, Tarybos susirinki
mas priėmė sekamas protes
to rezoliucijas, sutaisytas 
anglų kalba (paduodame 
vertime): 

f

Rezoliucija prieš boardų 
elgimąsi su ateiviais.

/ Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba, reprezentuo-j jai.
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UŽSMAUGĖ ANGLIJOS 
GELEŽINKELIŲ DARB.

STREIKĄ.

plčto- 
Nebe- 
ligos 

kurio-

Darbininkams nevalia kovot 
už pagerinimą savo dar
bo sąlygų — sako Lloyd 
George valdžia.

. OTTAWA, rugp. 20. — 
Telegrafas praneša, kad Ri- 
gaude, Kanadoje, pereitą 
subatą ištiko didelė eksplio- 
zija Curtis ir Harvey amu
nicijos dirbtuvėje. Sulig 
pirmųjų pranešimų, užmuš
tųjų skaičius siekiąs apie 
,250 žmonių. ^Sužeistų esą 
daugybė. Nuostoliai siekią 
kelių mil. dolęrių, kadangi 
dirbtuvė esą veik visiškai 
sugriauta.

Curtis Harvey amunicijos 
dirbtuvėj dirbo apie penki 
tūkstančiai darbininku — 
vyrų ir moterų.

LONDON, rugp. 20.—Pe
reitą subatą Aglijos geležin
keliu darbininkai — mašini- 
štai ir pečkuriai—, priklau- 

— dabartinė valdžios santįs Associated Society of 
Locomotive Engeneers and 
Firemans unijai, viso apie 
40,000 žmonių, pareikalavo 
aštuonių valandų darbo die
nos. Darbininkai pagrūmo
jo streiku, jei nebus išpildy
ta jų reikalavimai.

Dabar pranešama, kad 
Lloyd George’o valdžia, pa
sinaudodama kadaise priim
tu amunicijos įstatymu, už- 

SKIRTIES NUO RUSIJOS, draudė geležnikelių darbi
ninkams streiko pagelba iš- 

autono- reikalauti pagerinimo savo 
darbo sąlygų. Dai pin
kams, beje, leidžiama įteik
ti savo reikalavimą... darbo 
ministeriui, kuris turės nu- 
ispręsti — reikalinga suteikt 
jiems aštuonių valandų dar
bo diena, ar ne.

Ten pat, beje, pasiųsta ir 
keli Mikalojaus dvaro nariai. 
Visi jie bus saugioje kariuo
menės priežiūroje.

RUSIJA KARIAUS IKI 
GALO.

Taip tikrinąs premieras 
Kerenskis.

ATĖNĄI, Graikija, rugp. 
20. — Ir atsilikusioje, karės 
našta prislėgtoje, Turkijoje 
pradeda lūžti reakcijos le
dai. Telegramos praneša, 
kad pastaruoju laiku Turki
joje pradėjo sparčiai 
ties “maisto dvasia.” 
pakenčiamas vargas, 
ir kitokios nelaimės,
mis Turkijos liaudį apdova
nojo dabartinė karė, spiria 
ją jieškoti išėjimo iš visa to.

Jei tikėt atsiųstai telegra
mai 
politika nepasitenkina netik 
beturčiai, kurie yra užvis 
labiau apiplėšiami, bet taip
jau ir pasitikinčiųjų klesų 
žmonės, buržuazija.

IIČILV LIC41 Ll/JOlLyo CXjJLV 

metus laiko, revoliucija Tu- 
ki joje bus neišvengiama.

UKRAINA NENORI

Reikalausianti tik 
mijos.

PETROGRADAS, rugpj. 
20. — Ukrainos delegacija 
užreiškė laikinajai valdžiai, 
būtent, kad Ukraina nema
nanti skirties nuo Rusijos. 
Visa ko ji reikalausianti, tai 
suteikti jai autonomiją ir 
leisti turėt savo nacionalę a- 
rmijd,.

SUNAIKINO 114 VOKIE 
ČIŲ ORLAIVIŲ.

•. LONDON, rugp. 20. — O- 
/ficialis anglų admiraltijos 
.pranešimas sako, kad Šiauri
nėje juroje ištiko susirėmi
mas tarpe anglų ir vokiečių 
kariškų laivų — torpedų nai
kintojų. Anglai išėję perga
lėtojais, sako Londono pra
nešimas. Gerokai apgadin
ta vokiečių torpedų naikin
tojas ir kiti minų gaudyto-

Anglai neteko 40.

ANGLŲ KARĖS STO
VYKLA FRANCIJOJ, rgp. 
20. — Sulig United Press 
pranešimu pereitą savaitę 
talkininkai nušovė 114 vo
kiečių orlaivių. Iš jų 62 vi
siškai sunaikinta, o 52 pa
gadinta, veikiausia nepatai
somai. •

Anglai tuo pačiu laiku ne
teko 40 orlaivių.

i

BAISUS MŪŠIAI FRAN
CU OJ.

Kova eina 200 mylių fronte
LONDON, rugp. 20. — 

Po to, kai gen. Haigo pulkai 
užėmė augštumą No. 70, tą 
taip vadinamąjį “raktą į 
Lens,” mūšiai šioje vietoje 
pasiekė augščiausio laipsnio. 
Vokiečių pulkai neatlaidžiai 
atakuoja anglų pozicijas no
rėdami išmesti iš ten prieši
ninką. Kol kas vokiečiu už- 
puolimai atmušama. Vis 
dėlto, Londono pranešimas 
sako, kad vokiečiai sutraukė 
ties Lens 80,000 geriausios 
savo kariuomenės. Todėl la
bai galimas daiktas, kad jie, 
nežiūrint pasibaisėtinų nuo- 
stolių? bandys atsiekti tiks-

' Kad neleidus talkininkam 
sutraukti daugiau kariuo
menės Lens sektore, vokie
čiai pradėjo bombarduoti 
francuzų pozicijas Vosges 
kalnuose, Alzacijoj ir Lota
ringijoj, ir Aisne fronte. Pa
ryžiaus ir Londono praneši
mai sako, kad baisi kruvina 
kova tęsiasi virš 200 mylių 
(fronte.
»■■»... .il.,,. m*.    » ii |  -Į
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LONDON, rugp. 20.—Te- 
Jegramos iš Londono prane
ša, kad premieras Kerenskis, 
atsakydamas į Lloyd Geor- 
ge’o kalbą kas del karės tę
simo, tarp kita užreiškęs, jo- 
gei Rusia, nežiūrint susidė
jusių nepatogių jai' aplinky
bių, vis dėlto yra pasiryžusi 
tęsti karę — iki paskutinio- 
.sios. Sako: “Rusija dės vi
sų pastangų, kad apveikus 
dabartines sunkenybes ir tę
stis karę bendrai su savo tal
kininkai, idant užtikrinus 
žmonijai patvarią taiką” ir 
tt.

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Debesiuota; truputį šilčiau.

Augščiausia temperatūra 
vakar buvo 77 lapisniai; že
miausia — 60 1.

f

LONDON, rugp. 20. — 
Tik-ką tapo paskelbta vokie-/ 
čių laimėjimai rytiniame 
karės frante. Sulig Berli-. 
no pranešimu, nuo liepos 19 
d., t.y. to laiko, kuomet pra
sidėjo rusų vijimas iš Gali
cijos, vokiečiai suėmė 41,300 
rusų kareivių, jų tarpe 665 
oficierių. Be to, į pergalė
tojų rankas pateko 257 ka- 
nuolės, 548 kulkosvaidžiai, 
191 bombų mėtytojai, 50,- 
000 šautuvų, 25,000 kaukių 
(maskų) apsisaugojimui 
nuo troškinančių gazų, 14 
apginklių trokų, 2 apginklių 
traukinių, 6 prikrauti viso
kiu išteliumi vagonai, 26 lo- 
komotivai ir 218 tuščių va
gonų.

Vokiečių nuostoliai' karei? 
viais betgi yra didesni nei 
rusų, pastebi Londono pra
nešimas. Jisai sako, kad’ 
nuo liepos 1 iki 13, t.y., laike 
rusų užpuolimo ant austrų, 
į jų rankas pateko 35,000 vo
kiečių kareivių, jų tarpe 834 
oficieriai, 93 kanuolės ir 493 
kulkosvaidžiai. Tuo pačiu 
laiku Rumunijos fronte su
imta 10,000 belaisvių. Viso 
tuo budu pasidaro 45,000.^ 
Vadinasi, rusų laimėjimas 
viršija vokiečių visais 4000 
♦vyrų. Bet užtaigi vokiečiai 
laimėjo didelę daugybę rusų 
karinių pabūklų ir apie 10, 
000 ketvirtainių myl. žemės.

ŠIMTAS DEŠIMT MILIO-
- NŲ KAS MĖNESĮ. 
Tiek kainuoja Portugalijai 

dabartinė karė.
LISBON, P or tuga 1 i j a, 

rugp. 20. — Ir mažutę Por
tugaliją slegia dabartinė 
karė. Telegramos praneša, 
kad Portugalijos išlaidos 
karės reikalams siekia šimto 
dešimts milionų (110,000, 
(000) dol. kas mėnesį.

STOCKHOLM, rugp. 20.- 
Danijos pirklybinių ' laivų 
savininkai ir jūreiviai šiomis 
dienomis nutarė reikalauti, 
kad vokiečių valdžia atlygin
tų už paskandintus jų lai-
VU S.

RUSAI PRADĖJO 
OFENSIVĄ.

Veja turkus Kaukazo 
fronte.

PETROGRADAS, rugpj. 
20. — Oficialia karės ofiso 
pranešimas sako, kad rusų 
armijos Kaukazo fronte ir 
vėl atnaujino ofensivą. Iki 
šiol į rusų rankas jau pate
ko keliatas kaimų ir tūlas 
skaičius karės belaisvių.
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JAPONIJA BUS ATSTO
VAUJAMA STOCKHILMO 

KONFERENCIJOJ.

Išrinko delegatą j konferen
cija; valdžia, tur but, ne- 

x suteiks pasporto.

TOKIO, rugp. 20. — Iš Ja
ponijos sostinės Tokio atėjo 
smagi žinia. Ir Japonijos 
socialistai nutarė dalyvauti 
Darbininkų ir Kareivių Ats
tovų Tarybos šaukiamoje ’ 
tarptautinėje socialistų ko
nferencijoje Stockholme. Sa
vo atstovu konferencijoje 
draugai japonai pasiskyrė 
d. Katajamą. '

Manoma, kad ir Japonijos 
valdžia paseks savo talkinin
kių — Suv. Valstijų, Angli
jos ir kt., pėdomis — atsisa
kys suteikti d. Katajama- 
mai pasportą.

GENEVA, Šveicarija, ru
gpjūčio 20. — Iš Berlino pra
nešama, kad Vokietijos a- 
»municijos ministeris, gen. 
Groener, rezignavo. Jisai 
pasiųsta karės frontan. Jo 
vieton busią paskirtas,

; but, gen. Scheuch.
tur
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Skaitytoju Balsai Dienos nuotikiai

AR SOCIALISTAI BAILIAI

AUKAS AIKŠTĖN!
Telephone Canal 1506

MEDŽIOJA

Skaitytojų pastabos
O savo užmiršo

Draugiškas prasergėjimas

Ir-gi Patriotas

u z

©k

Iš svetimtaučių

Kazimieras Gugis
no
me

žinote, 
geras

Pastebėtina 
Socialistų 
pergalė.

[Už išreikštas šiame skyriuje nuo 
mones Redakcija neatsako.]

Gomperso suvis į 
Darbininkų 
Tarybų.

dalykų 
tai čia 

atžaga- 
prieš

Mfato OflMNH 
m ■. *MtMi M. 

itn-WMrMk 
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šnipai 
išduo-

ma:jų organui 
prikaišioja 
r kitokias

s ir savų 
motiną. Ir 
žmones su

ko vo j a ir

uri, lai 
o jeigu

gyvenimo
M. Punis.

Partija vis 
auga.

j ieškoto ją daugiau negu 
galima rasti 
įvairus kapitalist

Wm. 
kad 

Nors 
rėkia už ka-

Kodel socialistai 
; ir geri aus jie ei- 
arba duodas su- 

negu ėjus į tranšėjas ir

Agentūras, tei 
valdžią 
nelieki

nierikicčiai tu- 
aprupinti 
gyvenimo

mus, Kad ku 
“šmeižtus.” 
dyme nieko 
Patariame 
valdybai, 
nių vardo 
prie musų

kodėl Rooseveltas ne 
keturias dešini 
‘neišsemiamas’

paskelbda-
kad “imperalistinei

Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Ta- 
ryba įsikūrė.

pasiklausę pas LSS. 
Sąjungos komitetą - 
kus, pas drg. J. Šul 
taip? Jeigu tai]), tai 
ku su jumis, draugai 
ir autoritetus 
gos!

Tą faktą turi įsi 
kiekvienas darbininkas 
žnotu savo
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organizavimo, 
šiol per savo

Atsakymas toksai: Socialistai 
supranta, kad karės yra veda
mos ne del laisvės ir gerovės vi
sų žmonių, bet del užgrobimo 
fabrikantams didesnių rinkų ki
tose ša 
žasčiu. c 
sa kant,

nes
Vadinas, bažnyčia, tai 

retežis, kuris pančioja 
Antras relė- 
Ten ne tiek

Musų spėjimas išsipildė. 
Liepos mėnesyje į Socialis
tų Partiją Chicagoje įstojo 
dar didesnis narių skaičius, 
kaip birželio mėnesyje.

Birželio mėnesyje Chica
gos Socialistų Partija padi
dėjo daugiau, kaip devyniais 
šimtais naujų narių. Tarp 
jų apie aštuonios dešimtįs 
buvo lietuvių.

Liepos mėnesyje Chicagos 
Socialistų Partija priėmė 

,daugiau, kaip tūkstantį nau
jų narių (1049); jų tarpe lie
tuviu 11 
partijos skyrių, tik žydų so
cialistų skyrius gavo dau
giau naujų narine už lietu
vius, būtent: 129. Po lietu
vių seka vokiečiai su 35 na
riais; paskui skandinavai — 
37, ir tt.

Šitos skaitlinės yra atsa
kymas tiems ponams, kurie 
del prašalinimo arba pasi
traukimo Gaylordo, Sinclai- 
ro ir kitų patriotų iš Soc. 
Partijos skelbia, buk ji “bai
gianti smukti.”

kad tik perteklius te
siu nčiamas Europon.
jis priešinas siunti- 

kariuomenės Fra nei j on.
s pamatuoja savo 
žodžiais Lincoln o,

i sėbrai, tur
ke) ias dėsi ni
tu Ha s jiems

vis 
darbininkai, ir dirbdavo 
savaites už dyką, kad tik

Aš prasergiu “bešališką teisė
ją” (drg. L. Pruseiką), kad jis 
apsižiūrėtų — butų atsargesnis 
su savo bešališkumais: su laiku 
galima visai netekti šalininkų.

važinėju po lietuvius 
er 15 metų, ir esu jsi-

Ne viena partija ir nė vienas 
žmogus tiek nesipriešina karei 
ir kitokioms žiaurybėms, kaip 
socialistų partija ir jos nariai.

komis matuoja 
jie taip pyksti 

bėdino” Win. II. Thom])

tai fabrikantai 
pradeda 

pešlies tarp savęs. Iš sykio peš
tynės eina diplomatiškai, bet 
paskui tai]) įsisvyruoja, 
brutališką spėką praded 
ti, t. y. paskelbia karę, 
gi toj karėj eis mušties, 
fabrikantai? Gine. Jie siunčia 
mušties savo darbininkus, tuos 
darbininkus, kurie pervirš pri
dirba turtų, ir dabar turi eit žu- 
dyties viens kitą, kad. gavus 
rinkų, kuriomis jų ponas fabri
kantas galėtų naudo ties.

Bet kaip jie darbininkus pri
verčia taip dar 
įsteigta valdžia

u visokie kapita- 
’ valdžios “šni- 

vadinti socialistus 
id jie nenori ka- 

ą priekaištą primeta

ka, j ieškokite išėjimo 
budu.”

Bet kodėl Wm. H. Thonipso- 
nas taip stoja už žmones? Ne
jaugi jis yra toks geras žmogus 
ir nejaugi jam rupi žmonių 
gerbūvis?

Kiek aš žinau, gal but jis yra

brolį
ateis
p ras, 
miršta ne del bailumo, bet kai 
po protestuodami prieš niekšy 
bę ir lira n i ją 
dėmėti

Drg. J. Pakarklis, bekritikuo
damas mane Kovoj, man pada
ro užmetimą, kad aš neva pri
pažįstąs vadovus (gal norėjo pa
sakyti autoritetus) — viršinin
kus, kas pas socialistus, Sąjun
goj, neturėtų būti, nes tai butų 
nelygybė, ir tam panašiai. Ge
rai, drauge. Jeigu taip 
jus “kairieji” užsipuldinėjat 
sumanytojų A. L. D. 1 
jie, tverdami tokią tarybą, 

arba
- viršuiin- 
:į. Ar ne 
aš ir sutin- 
bolševikai, 

din iš Są j nu

imtas 
galų, atstovaujančių 
dešimtis (60) Chica 
viu

n cio
iš Chicagos “in- 

ir viešai tas aukas pa- 
Tatai nepatiko Antrojo 

A psk ri čio vi r ši n i n ka m s.

Bet jos yra atsakymas ir 
(tiems r-r-revoliucionieriams, 
kurie Chicagos lietuviams 
socialistams 
“Naujienoms’ 
“oportunizmą 
nesąmones.

Jeigu ne ta demoralizaci
ja, kurią sėja miniose musų 
bolševikai, tai socializmo 
judėjimas lietuviuose, ChL 
cagoje ir kitur, dar dvigubai 
sparčiau augtų, kaip dabar.

organizacijos laukia geriau
sia ateitis.

Mes esame patenkinti, kad 
Chicagos darbininkiškoji vi
suomenė parodė tiek užsiti- 
kėjimo Darbininkų Tarybos 
sumanytojams, neveizint vi
sų neteisingų priekaištų, ku
rie jiems buvo daromi iš vi
sų pusių.

Linkime Chicagos Lietu
vių Darbininkų Tarybai vai
singų darbų ir raginame vi
sas šio miesto draugijas, ku
rios dar nespėjo išrinkti sa
vo delegatus, neatidėliojant 
prisidėti prie tos naujos or
ganizacijos.

Chicagos lietuviai darbo 
žmonės jau turi savo seimą. 
Steigkitės tokius-pat seimus 
ir kitų kolonijų darbininkai!

/sc; del materialių prie- 
Tos priežaslįs, trumpai 
susidaro taip. Kožnos, 
šalies darbininkai pri- 
k prekių (tavorų), kad 
s gyventojai neįstengia 

Fabrikantai priversti 
mažiau p ra mo

savo 
prekėms išleisti. O kadangi tų 
rinku

Pradėjus klerikalamas šaukti 
kad tautininkai atiduotų suau
kotus .pinigus badaujantiems, ii 
SLA. 185 kp. atsiminė, kad vie
ną tokių aukų yra globoj Ant 
rojo SLA. Apskričio valdybos 
kuri susideda 
leligentų 
skelbė. 
SLA
Jie pradėjo savo veidus rauky
ti ir Apskričio suvažiavime 
rugp. 12 d. pradėjo duoti įneši- 

opa atšauktų savo 
Jie tų aukų su Iru k- 

bloga nemato. 
Antrojo Apskričio 

kad ji neterštų žmo- 
ir ažuot kubinėj tįsis 

, tegu išvalo savo liz- 
patariame ponui ad

vokatui daugiau skaityti, ir jei
gu pats nesupranta, ar nemoka, 
tai tegul jam kiti paskaito musų 
pranešimą Naujienų-nr. 185, nes 
jis nesupratęs ir nepatyręs da
lyko drįso Antro Apskričio su
važiavime mus pavadinti šmei
žikais. Stepo Vaikas.

butų buvęs koks 
is žmogelis”, tai jau 

nepai-

dabar tik 
ulę, o Ke- 
nupuolę. 

Mat čia “bolševikiška” teisybė: 
jeigu jis nori, kad jam patinka
mi organai kiltų, tai jau ir rašo, 
kad jie kįla, nors jie ir pultų, t. 
y. tas prietelis nerašo taip, kaip 
yra, bet jis rašo taip, kaip jis 
ri kad butų, arba tiesiog — 
luoja. Meluoja netik pats i 
bet ir visiems sąjungiečiams. 
Aš žinau, kad jis meluoja, todėl 
kad aš 
kasdien
tikrinęs, kad kaip Keleivis taip 
ir Naujienos kasdien kįla, o Lai
svė ir Ko v 
ir nekįla.

Užsisakomoji kaina:
Cklctgoje, nešiotojams kasdien pri- 
Btatant į namus, moka:

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

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
Btelria, dienraštis siunčiamas pačtu 
•majams išanksto užsimokėjus: Me
tanu $6.00; pusei metų $3.50.

Tam vra 
•z 

mokyklos.
Kapitalistai šiandie savo ranko
se turi ne tik turtus ir išdirbi
nio įrankius, bet ir mokyklas, 
laikraščius ir 
sėjus, šnipus ir pačią 
Vadinas, darbininkams 
niekas, kaip tik jo paties spėka.

Bet kad darbininkai savo spė
kos nepavartotų savo reikalams 
ginti, tai tam pirmiausia už
kerta kelią bažnyčia.

Bažnyčia, nuo 
mokina būti paklusniu valdžiai 
ir ponams, nes, sako, tokia Die
vo valia 
pirmas 
žmogaus išmintį 
žis, tai mokykla 
mokina žmogų apšvietus, kiek 
stengiamos įkvėpti militarizmo 
dvasios ir gerbimą tėvynės “did- 

O labiausia 
vertės tada,

Išskiriant patį kaizerį, turbūt 
pasaulyje nėra kitos ypatos, 
kurios džingoistų spauda taip 
nekęstų 
Win. H 
karštuoliai 
valdžia kalėj i m

Kažin 
išauklėjo koki 
lis vaikų, juk j 
turtas jam tai leidžia?

Jeigu patikėjus T. Roosevelto 
žodžiais, tai atrodo, kad jis nėra, 
toks didelis patriotas, kaip kad 
tūli žmonės mano.

F. A. Jančauskas.

*eį metų $3.00; trims menesiams 
fl.75. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
a»r kitur užsieniuose $8.00 metams.

ir neblogas žmogus, 
politikierius, ir jo 
“ne akmens.”

Tik, deja, negaliu pasakyt 
kur jis taiko šį kartą.

F. A. Jančauskas

Bet matant tą nepaprastą, 
beveik netikėtą, pasisekimą, 
kokį turėjo steigiamasis pir
mosios Lietuvių Darbininkų
Tarybos susinnRll| 
ma drąsiai pasaky

“Naujienose’' jau keletą 
kartų buvo aiškinta, kaip 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas, Samuel Go- 
mpers, bendradarbiauja su 
aršiausiais darbo žmonių en
gėjais įvairiose karės vedi
mui sutvertose įstaigose ir 
kaip jisai remia reakcinę 
valdžios politiką.

Labiausia jie pyksta, kad jie ne
gali jam įkąsti.

Gal but nei vienas laikraštis 
Suvienytose Valstijose neišpylė 
tiek karčių žodžių Wilsono ad
ministracijai 
Thompso 
can

Veda viaokiat reikalo*, kaip krimtnaiiiki 
taip ir civil ttkuota /etmtwe. Dara 

vwoWw dokwoentw f r papiera*.
Namų Ofisą*:

Mtl S. BalrtW a
Ant trečių lubų

Tai. Braver lilt

Pulkininkas Roose vėl tas ne
sirūpina, kaip vaikai esti išauk
lėjami ir kas su jais stojasi gy
venimo juroje.

Teddy Rooseveltas reikalau- •s

ja, kad vidutiniška kiekviena" 
amerikiečio šeimyna butų nuo 
12 iki 18 vaikų. Girdi, Suvieny
tų Valstijų turtas leidžia tai, ir 
tai esanti pareiga kiekvieno pat
rioto ir ištikimo piliečio.

Kažin, kodėl Rooseveltas ne
reikalauja, kad j 
t uoliai auklėtų pc

Toks jo veikimas iššaukė 
griežtą pasmerkimą iš New 
Yorko Darbininkų Tarybos 
pusės. Ta Darbininkų Ta- 
.ryba, sudaranti kairį Liau
dies Tarybos sparną, iškėlė 
aikštėn atžagareiviškus 
Gomperso darbus ir paragi
no darbininkus priešinties 
jo užmačioms.

Atsakydamas į tai A.D.F. 
prezidentas padarė atkaklią 
.ataką prieš Darbininkų Ta
rybą ir prieš visą Liaudies 
Tarybą. Ilgokam praneši
me jisai tas organizacijas iš
vadino “anti - amerikoniš
koms” ir “pro-germaniš- 
koms”; prilygino jas prie 
kaizerio agentų ir paskelbė 
joms kovą. “Mes”, girdi, 
prieš jas “kovosime, kovosi
me iki kartaus galo.”

Panašią, tik šiek-tiek ne 
taip “tragišką”, ataką p. 
Gompersas padarė prieš 

-Liaudies Tarybą tada, kada 
ji dar tik buvo pradėjus or- 
ganizuoties. Jo šmeižimai 
tuomet turėjo tą pasekmę, 
kad į Liaudies Tarybą bėgiu 
keleto dienų įstojo apie pusė 
miliono New Yorko darbini
nkų. Ir įstoję, jie sutvėrė 
tenai Darbininkų Tarybą.

Dabar A.D.F. prezidentui 
jau priseina kovot prieš 
daug galingesnį priešą. Jo 
nauja ataka priešų eiles vei
kiausia dar labiaus padidins. 
Tad jo smarkavimas jam tik 
pakenks. Jeigu p. Gomper
sas turėtų daugiaus nuovo
kos politikoje, tai jisai, ažuot 
karščiavęsis, patylėtų, iki 
dabartinė audra praeis. —

Jeigu atsižvelgt į 
stovį pas lietuvius, 
matome irgi didelę 
reivių neapykantą 
Darbininkų Tarybą. Bet pa
stebėtina, kad aršiau net už 
atžagareivius kovoja prieš 
Lietuvių Darbininkų Tary
bą patįs “kairieji” — bolše
vikai. Šitų Darbininkų Ta
rybos priešų argumentai, ži
noma, yra šiek-tiek kitokie, 
negu “dėdės” Gomperso. Jie, 
pav., neapeliuoja į ameriko
niško patriotizmo jausmus 
ir neprikaišioju Tarybai tar
navimo kaizeriui. Bet, iš 
antros pusės, “dėdė” Gom
persas neprikaišioja (bent 
viešai) Liaudies ir Darbinin
kų Taryboms “dolerių”.

Katrų priekaištai yra šva
resni, tegul sprendžia skai
tytojai.

kada jose įvedama mokinimos 
kareiviško muštro. Tuo žvilgs
niu, tai mokyklos ir virsta kuo
ne paprastomis kazarmėmis.

Bet jeigu žmogus tuos dvejus 
— bažnyčios ir mokyklų — re
težius sutrauko, ir pamato pa- 

visai kitoj šviesoj — tai 
tokį karžygį valdžia 
varta, o jeigu neina, 
pasmerktas.

Tai ve kokiu budu 
tai priverčia darbininl 
kariauti.

Dėlto tai socialistai ir prieši
nas karėm, kurios yra vedamos 
turtuolių interesais. Ir jie prie
šinas ne iš bailumo, bet iš įsi
tikinimo savo sąžinės.^JBailųs 
yra tie, kurie klauso savo neką 

ir eina žudyti noi 
ir savo tėvą 
laikas, kad; 
kad socialistai

. ........................ ...............................  II I,.....■u.........
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poziciją prieš karę 
ma 
karei neduosim nė vieno cento, 
nė vienos gyvasties, o darbinin
kų klcsai atiduosiu! viską.”

Ir kad ji tokią poziciją užėmė 
ir laikosi jos, t 
listų agentai i 
pai” ėmė 
“bailiais”, 
riant i 
ir lietuviams socialistams kleri 
kalai. Kuone kiekvienam ku 

prašoma, bul 
priešingi to 

bijo”, o ne iš per

Wm. II 
no organas Republi 

Bet džingoistams nepasi 
sužinoti, kas rašo redakci 
pastabas. Kuomet 

reikalavo, kad redakcij;
tų jo vardą, gavo tokį atsaky 

“Mes imame pilną atsakomy
bę už juos ir jeigu kas nepatin- 

legaliu

Pereitą seredą buvo “pir
mieji rinkimai” (primary 
election) Daytone, Ohio. 
Tuose rinkimuose socialis
tai milžiniška balsų didžiu
ma sumušė buržuaziškas 
partijas.

Stipriausis socialistų kan
didatas, drg. Barringer, ga
vo 11,017 balsų, .jo oponen
tas iš demokratų partijos 
gavo. 3,383 balsus; “pilie
čiu komiteto” kandidatas v
gavo 7,314 balsų, o nepri
klausomu
cialistų balsų skaičius yra 
kone lygus visų kitų partijų 
balsams, sudėtiems į daiktą.

Socialistai savo agitacijo
je laikėsi griežtai prieškari
nės pozicijos ir smerkė da
bartinės valdžios politiką. Ir 
piliečiai savo balsais parodė, 
jogei jie pritaria socialis
tams. šitą faktą dar pabrė
žia menkas balsų skaičius, 
paduotas už demokratus.

Taigi Daytono rinkimai 
turi didelę reikšmę. Iš jų 
pasekmių matyt, ką mano 
žmonės apie karę, apie kon- 
skripciją, apie žodžio laisvės 
varžymus, apie socialistinės 
spaudos persekiojimus ir ki
tus wilsonines “demokraty- 
bės” žiedus. Pagal jas gali
ma numanyt, kokių rezulta
tų socialistai turės šį rudenį 
New Yorko miesto rinki
muose, Clevelando ir kitur.

Dayton davė persergėji
mą valdžiai ir toms klesoms, 
kurios jai diktuoja politiką. 
Ir tą persergėjimą buržua
zijos spauda suprato. Day- 
ton’o laikraštis “Daily 
News” rašo, kad socialistų 
pergalė balsavimuose rodo, 
jogei dabartinė valdžia ir 
jos politika yra nepopulia- 
rės miniose. Toliau jisai sa
ko: “’The News' dar kartą 
užreiškia, kad prieš socialis
tus reikia kovot suvienyto
mis jiegomis. Kad sumušus 
juos, reikės įtempt visas sa
vo spėkas.”

Truputis kinkų drebėjimo 
ponams kapitalistams bus 
labai sveika ir jiems ir žmo
nėms.

Meluoja sau ir visiems 
sąjungiečiams.

“Kovos” num. 32 koks ta 
mandi’uolis, pasislėpęs po slapy 
vardžiu “Sen Raito”, rašo kelio 
nes įspūdžiuose, kad iš socialis 
tišku laikraščiu tai C
Laisvė ir Kova esą pal 

Naujienos 
bolševikiška

vėliau ir 
ka karė reiškia, ir jis 

kad tie patįs 
prieš karę ir

niginiam Drauge 
socialistai 
del, kad j ii 
sitikrinimo

Dabar, pažiūrėsim, ar išlikro 
socialistai loki yra bailiai, kaip 
juos piešia.

Kla ilsimas: 
priešingi karei 
na kali 
šaudyti 
šaudžius kitus darbininku

Pagal pakvietimą Laikino
jo Komiteto, išrinkto 29 d. 
birželio masiniame Chicagos 
lietuvių mitinge, vakar į 
“Aušros” svetainę susirinko 

dele- 
šešias 

gos lietu- 
organizaci-

Musų “bolševikai” tankiai pa
sididžiuodami giriasi, kad pasi- 
dėkojant jiems tai soc. “priva

lsčiai (ypatingai Ke- 
r turi daug skaityto

jų todėl, kad jie jiems priagita
ve jų. Jeigu taip, tai kodėl, po 
plynių, jus nepriagituojat skai
tytojų Kovai? Ak Kova, pav., 
su Keleiviu tai vra kuone viena- v
mečiai, bet skaitytojų Kova turi 
tik apie ketvirtą dalį ką Kelei
vis turi. O jeigu tai
tai tąsyk ir jus esat oportunist 
ir social-patriotai, nes dirbat i 
sau, bet po svetimu stogu.

Ar taip jau daug biznierių, ar 
jau aš taip laimingas, kad ten
ka su jais taip dažnai mabdlfc

Susitinku vieną kriaJB| 
kontraktorių. Klausiu, k!^ 
biznis eina.

—Biznis ant bom. Vargiai* 
galima gyvenimas padaryti.

—Kodėl taip kalbi, kaip ne 
biznierius? Turėtum gėdytieji 
kalbėti tokiais laikais, kad biz
nis — bom.

- Koki jau čia laikai! Gal 
kam ir geri, bet mums lai visai 
niekai. Didelės firmos nenori 
mokėti už darbą geros užmokes- 
ties, o už maža negalima darbas 
atlikti, nes reikia; dar savo pri
dėti.

—-Kodėl jus pirma neturėda
vote nuostolių? Pirma vis gir- 
davotės, kad padarote gero pel
no, ir patvirtinimui tų faktų net 
])o kelis namus nusipirkote?

—Ne tie laikai dabar. Pir
ma atvažiuodavo grinorių iš Lie
tuvos ir siulydavos kas dieną 
nauji 
po dx 
gautų progos prasimokinti. Ir 
niekados netrukdavo darbinin
kų. Dabar jau kas kita. Jeigu 
ateina darbininkas, tai pirmiau
sia klausia: “Mister bos, kiek 
man mokėsi?” Jeigu pasakau 
kad noriu pirma išbandyti, kiek 
busi vertas, tai apsigrįžes ir ei
na. Jeigu darbininkų t 
darbo negalima gaut.
darbo gauni, tai darbininkų ne
gailima gauti. Taip niekados 
nėra tvarkos.

—Kodėl jus negalite užlaikyti 
visados darbininkų? — paklau
siau jo.

- Kad mes negauname pakan
kamai darbo. Mat, daug kont
raktorių, ir visi mes tai]) vargs
tame, nes didesnės firmos mus 
tai]) baisiai išnaudoja, kaip ir 
darbininkus.

—Bet jus išnaudojate 
bildukus. O jeigu jus 
kad išnaudojimas nėra 
daiktas jums, tai kam 
naudojate darbininkus?

*—Jeigu mes neišnaudotum 
darbininkų, tai mes ir gyveiųme 
sau neuždirbtume.

—Tai jus esate nelaimingos 
didžiųjų biznių aukos? Bet vis
gi norite but tokiais, kokiais- 
šiandie esate?

—Norėčiau pasiliuosuoti, bet 
negaliu... t

Toks lai paskutinis atsaky
mas. žvalgas.

Bendra suma narių, pri
klausančių prie tų organiza- 

, siekia 8,500.
ai vra skaitlinės, turin- 

reiksmę visuomeninia- 
lietuvių judėjime.

Amerikos lietuviai turi 
“didžiųjų” organizacijų, pri- 
skaitančių šimtus skyrių ir 
tūkstančius narių. Ypatin
go sujudimo momentuose 
Amerikos lietuviai darydavo 
ska i 11 i ngus se imtis, repre- 
zentavusius daugybes drau
gijų ir žmonių. Bet toks at
sitikimas, kad vienoje tiktai 
kolonijoje suseitų į daiktą 
atstovai tiek daugelio drau
gijų ir kuopų su tokia dau
gybe narių, tikslu ne vien 
pasikalbėti, o ir susivienyti 
bendram veikimui — tai dar 
pirmas Amerikos lietuvių 
gyvenime.

Ir tai juk dar tik pradžia.
Plačiausi sluogsniai musų 

visuomenės dar nesuprato 
Darbininkų Tarybos idėjos. 
Dar tai idėjai visomis jiego
mis priešinasi žymi dalis 
musų žmonių, esančių kai
riame progresyvio lietuvių 
judėjimo sparne. Dar dau
gelis ir pritariančių organi
zacijų pačioje Chicagoje ne
turėjo progos susirinkti ir 
paskirti delegatus. Dar, pa
galios, tiek mažai buvo iki 
šiol spėkų įdėta į Tarybų or
ganizavimo darbą.

Įsivaizdinkite, kokios bu
tų buvusios pasekmės, jeigu 
visi tie asmens, ir tos įstai
gos, kurie, pagal tiesą, tu
rėtų prisidėt prie Darbinin
kų Tarybos 
bet kurie iki 
neišmanymą arba iš piktos 
valios trukdė Darbininkų 
Tarybos sumanymą, — butų 
rėmę jį ir padėję vykinti! 
Panašios, kaip Chicagoje, 
Tarybos butų jau įsikūrusios 
kiekvienoje stambesniojo 
lietuvių kolonijoje, ir šian
die jau dešimtįs tūkstančių 
musų darbo žmonių stovėtų 
po tos organizacijos vėlia-

kaip Chicagos majoro 
Thonipson’o. Nekurie 

reikalauja, kad jį 
patupdytų, o 

kad reikią jį “nulin-

nors “meni 
senai butų jį nuslopinę 
sanl, ar jis teisybę kalbėjo a 
ne. Tokie dalykai dažnai deda •z 
si “laisvose šalyse”, 1 
k ra Ii j a” viešpatauja 
esti arkliu 
ma. 
ant to 
son'o ‘

N agi k a re i |) ra s i d ė j u s, 
H. Thonlpsonas permatė 
žmonės tos karės nenori, 
daugelis “patriotų 
rę užkimdami, bet majoras per 
mato, kad anksčiau 
jie pažins 
taipgi permato 
karštuoliai rėk 
valdžią keletai metų praslinkus. 
Taigi jis stojo prieš karę ir prieš 
valdžios politiką.

Jo nuomone 
retų būti pirmiausiai 
maistu ir kitomis 
reikmenimis prieinamomis kai 
no m is, ir 
gali būti 
Labiausia 
mui 
Tlimopsona 
nuomonę 
Washingtono ir Monroe; girdi, 
Amerika — amerikiečiams; Su
vienytos Valstijos neturinčios 
tiesos kištis į Europos kivir
čus, ir parėmimui tos nuomo
nės cituoja žodžius Washingto
no ir Lincolno.

Džiugų spauda net iš kailio 
neriasi ir tvirtina, kad Thomp- 
sonas pažeminąs garbę Lincol
no ir Washingtono, minėdamas 
jų vardus. Thompsono toki 
atyda į Suvienytųjų Valstijų po
litiką turi tokios įtekmės, kaip

■MM**-



Korespondencijos TURĖKITE

SYSTEM

CROWN PHARMACY

Cleveland, Ohio

30% mokesties pakelta
MROt

nuo Sausio 1-mos dienos

Gydytojas ir Chirurgas

AKINIŲ
Jeigu

CEDAR RAPIDS, IOWA

HERRIN, IL1

Patarimą

WfSSIGDaktaras
Seno Krajaus

VALPARAISO
UNIVERSITY

mu 
nai

Lgzeminavimą Visai 
Dykai.

taisymais visuose skyriuose, kurių yra dvi 
jutcnt:

Jusy kojos reikalauja tyro 
oro ar išvėdinimo, kitaip 

jos sušunta jusy avale

jt^BLUE ISLAND AVĖ

BARZDASKUČIAI kariuo
menėje uždirba daug pinigų. 
Mokykitės šį amatą dabar ; 
ima vos keletą savaičių lai
ko išmokti; visas kursas $15, 
ir jie sugrįš, jei jus eisit į 
karę—iki pasibaigs.

Yra daug sergančių žmonių, kurie reikalauja specialisto patarnavimo už kuri 
taipgi nereikėtų daug mokėti už pasitarimų. Del labo tokių ypatų aš suteiksiu

vadinamos 
vadinamos 
ad gir tasai 

įas 2121 N. WESTERN AV 
CHICAGO, ILL.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St,, Chicago

1 "e 1 epho n e Yards 5194.

Registruota Akušerka
Mrs. Antonina Shusho

Vyk prigimtį per duris, ji 
grįš per langą.

GERESNĮ UŽPELNĄ 
Lengvesnį ir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, jaigo esi tinkamai išsilavinęs. 

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengviai ir už mažų 
užmokcsn|. Mokina Anglų kalbos iki augft- 
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystčs, 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
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntus„2c. mark, persiunti
mui gauni pilnų APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G.J.Leveskls, 3311W.61 PI.Chicago

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroi 

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-r« GATVĖ

ei j os reikalams.
Reikia tikėties, kad musų 

draugija toliau daugiau ką ge
ra nuveiks.

Turiu paminėti, kad mes pri- PER TRIS SAVAITES TIKTAI. Bus didelė pagelba tiems visiems, kurie reikalau 
ja patarnavimo žinovo specialisto. a

Wasserman Kraujo Bandymas, Pilnas Šlapimo Analizavimas, mikroskopinis ®p 
žiūrėjimas, arba vartojimas Vaccines, Serums arba Bacterins bus suteikt už per
kamų kainų kuomet reikalinga.

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

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

rai apmokamų vietų į trumpų laikų. Jus gau 
eit privatiškas instrukcijas ir praktiškų paty
rimų

Mes
kiname siūti 
prosyti. —

JOS

Jeigu kas turi šiuos simptomus, 1
kirmėlaitę, o jeigu norima ji prašalinti ant visados laike 5-ių va
landą, tegul tuojaus atsišaukia j mane.

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

Dr. Oakwood
1645 W. 47 ST., ARTI MARSHFIELD AVE., CHICAGO.

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

VALPARAISO, INDIANA
ĮSTEIGTAS 1873

TJNIVERSITETAS Įsteigtas tą minčia, kad kiekvie- 
nam jaunuoliui ir jaunuolei davus progos prieina

momis lėšomis Įsigyti nuodugniai praktinio mokslo. 
Kad tokia Įstaiga buvo ir yra reikalinga, parodo jau tai, 
kad nuo pat jos Įsteigimo kas metai atsiranda vis di
desnis ir didesnis skaičius lankytoją.

Universitetas pastatytas puikiausia visais mokslui 
reikiamais 
dešimt-du

J eigų 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 

reikalingas aki nip.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 melą pa
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jąsą akią ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

TEMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekus 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5335

Turiu patyrimą moterų ligose 
Teisingai patarnauju prie gimdy 
mo 
žiūrėjimo ligoje savęs ir savo kū
dikio, atsišaukite j A. Shusho, nes 
mano patarnavimas užganėdins 

kiekvieną moterį. Suteikiu rodą 
dykai kiekvienai. Atsišaukite

^843-45 South Kcdzie Avenue 
CHICAGO, ILL.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Tel. Central 6890-6391. Atdara: Utar- 
ninko, ke tv erg a ir subatos vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
JSH MILWAUKEE AVE., Chicage, HL 

Tel. Humboldt 97.

Prirenka visiems tinkamus akiniu*, e*MUMdhi 
nuoja ir patarimus duoda dykai.
780-88 Milwaukee Ave., arti Chteaga Aw. *hn| 
luboe. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki S 9*

TeL Haymarket 248L

stos Centro Cbicagoje, bet del 
apsunkinto susi nešimo privers
tos buvome atsisakyti ir steigti 
vietinę. Tatai kviečiame visas 
vietos moteris ir merginas rašy- 
ties musų draugijon, nes kur 
vienybė, ten galybė. Veikime

L. D. A. Draugystė (geriau 
butų paduoti visados pilną drau
gijos vardą, o ne vien tik pirmą
sias raides. — N. Red.), įsteig
ta 1917 metų sausio 10 dieną,

’elephone Humboldt 1273.

M. S AH U D M. D.
Bena* Rasas Gydytoja* ir Chinurgaa. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų įdarą.

OFISAS s 1579 Milwaukee Ava. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; 
Kampas North Ave., Kambarys JMHI 

1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare.

Kitas 
taipjau saunas svaigalų naikiu- 
tojias, gėrė toliai, koliai protų 
pragėrė. O netekęs proto ėmė 
daužyti rakandus. Panašių at
sitikimų čia, šiame miestelyje 
nestoka.

išvien! — Draugė.
$5.00 priėmėm ir pasiųsime 

kur skirta. — N-nu Adm.

DR. 11. S. WHITNEY
505 S. State St., kainp. Congress st. CHICAGO, ILL, 

Ofiso Valandos: 9 ryto iki 8 vakaro; nedaliomis 10 ryto iki 2 po pietų.

A PIRK SAU visas Plomba vajimui reik- 
B menis tiesiai už "wholesale" iN&M* 
x Mes parduosime visiems.

S Lovinlhal Plumbing Supply Ccl,
T 1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Ave.
y Kalbama lietuviškai.

y -fa* * -tnrr * BUM * WRlHrWIUP "f 'lUmP1 "Ii11 V WHIP W 11

tai da- 
slengiasi užsisa- 
gerimų iškalno. 

užsako tris 
i ištikimas agen- 

un penkias. Kno
ts tebi, kad

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

vinie
me “sporte” lietuviai
nepraleidžia progos

Kiekviena kūno dalis reikalauja 
tyro oro, to pat reikalauja ir kojos. 
Jus negalite basi vaikščioti, lodei 
vartokite Pedisin’ą, kas reiškia tyrą 
orą Ijusų kojoms.

Jis atgaivina nervus ir neleidžia 
kojoms prakaituoti, susti, vištakėms 
ar nuotrupoms augti. Jis prašalina 
visokį nemalonų kojy dvokimą. Var
tojimas labai paprastas. Nereikia 
kojy plauti ar ką kitą daryti, užten
ka tik apibarstyti Pedisinu kojas kas 
rytas ir blogumas bus prašalintas.

Vienas didelis pakelis, užtenka ke
liems imnesiams, kaštuoja lik $1.00.

Užsisakykit sau Pedisino tuojaus. 
Rašykit (?)

Telephone Drover HU

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

Specialiai** Moteriškų, Vyriškų, Vaškų 
ir visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po platų. T—i va
kare. Nedaliomis 10—1 po pietų. .....
3354 S. HALSTED 8T„ arti M 8T. 

CHICAGO. ILL.

Aš Vartoju Tikrą Importuotų Prof. Erlich’o 
606=914

Priren^iamašis, Augštesnysis (High School), 
Pradiniai Metodai, Vaiky Darželių Metodai, Ko- 
mc-cįja, Fonografija ir Rašymas Mašina, Pa- 
pi Jhasis Mokytojams, Auklėjimas, Menas ir 
Mokslai, Biblijos Studijos, Inžinerija, Architek
tūra, Mokytojavimas, Agrikultūra, Retorybė, 
Muzika, Daile, Namą 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 mėty bertainiui.

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

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

ginsi
m ynų

Hot lai da ne viskas. Atsira
do kitokios rųšies vietos, ku
rios užima panaikintų smuklių 
vietas.
“mainos

Turime čia vieną 
žydelį. Tasai moka 
žiai apseiti su žmonėmis.

Da turiu pasakyti, kad 
LSS. kuopos Waukeganc 
klauso 50 narių, bet nė vienas 
tų “mainų” nelanko. J. M.

jei Ūks, priimsiu atgal.
Ale kur čia tau liks’ šešios 

dienos savaitėj be nedėldienio, 
o da nedėldienis septinta diena 
ir dar šventė, ogi da svečių at
silanko — na ir nelieka ir tų 
extra dviejų skrynių. Tai taip 
žmoneliai ir ūžia. Panašiai ei

ti e tuvių šei-

mokindamies.
taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo- 

rankoves ir kišenius daryti ir 
Dieninės ir vakarinės instrukcijos. 
F. KASNICKA, viršininkas

Priešais City Hali
Kambariai 416-417. 118 N. La Salle Street.

| i)R G. M. GLASEI
I Praktikuoja 25 metai 

Gyvenimas ir Ofisas
i 3149 S. Morgan SL kertė 12 «&.
I Chicago, Hl.
I SPECIALISTAS
i Moterišką. Vyriškų ir

Taipgi Chronišką Ligą 
OFISO VALANDOS:

Į iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po bM 
| ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nrdėllo- 
| mis vakarais ofisas uždarytai 
į Telephone Yards 5S7.

Ge iausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokią daik
tų, kaip lai: laikrodžių, žiedą, levor- 
vcliy ir kitokią. Kas ką pirksit pas 
mane, tai aš viską gvarantuo.įu 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodos 
gausite nuo šio laiku.

Taipgi priren- 
Akinius.

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. U z savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, aki y specialistas, 
PETER A. MILLER, optician 

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

menesj 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 

Po valstijos priežiūra 
3y2% j mėnesį

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

nimų.

mamomis
skislymėlis yra pardavinėjau 
skiepuose; geria jie susėdę 
apstoję aplinkui boilerius; užsi
darę, užsikamšę; geria kur nors 
šandėse, susėdę ant anglių, be 
jokios šviesos, prirukytoj, pil
noj smarvės vieloj. Viduj pri
lindę, prisikimšę žmonių. Gir
tuokliavimas neišpasakytas, jei 
galima butų palyginti, lai pasi
rodytų dar gal aršesniu negu 
kad buvo seniau, smuklėse. 
Skirtumas tik tas, kad vieloje 
baro anglių tonas paverstas, vie
loj veidrodžio boileris ąrba pe
čius, vieloj dainų arba šukavimų 
garsai š-š-š-š-š-... jeigu kuris 
nors girtuokliaujančių pakelia 
savo balsą: mat dabojamos, kad 
kas neužgirstų. Ir vėl tyla.... 
kaip mainose.

Visų tautų žmonės Waukega
ne mėgia “mainas.” Bet fin- 
landicčiai pralenkia regis visus. 
Pirmų vietą jie užima ant prog
reso kelio, pirmą ir girtuoklia- 

Gal kiek atsilikę yra šia- 
nors ir jie

Speci £i 1 istas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUHIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Sp«eialt4lcai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 

odos ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklė* skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
Ala ir perattikrlnkite, ką Jis jums gali padarytu Praktikuoja per daugeli metų ir 
Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFI8CL YALANpOS^I^nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėliotos iki 12 dieną. 
... .- kampas 19-tos gat., viršuj Banko#. Tel. Canal 8263.

Skoliname pagal įstaty 
mišką mokestį

$25   871/oC
50.........1.75

net juokas ima, kaip jie gyve
na, kaip moka save kontroliuo
ti. Štai neperdaug da senas lai
kas, kaip čia buvo smuklės atda
ros. Žmonės gerdavo smuklėse, 
šokdavo, muzika grieždavo, 
triukšmas būdavo toks, kad net 
gatve einant su draugu negali
ma būdavo susišnekėti del jo. 
Pora metų atgal tapo nubalsuo
ta uždaryti smukles. Bet dabar 
kas pasirodo? Ogi vietoj viešo 
girtuokliavimo, vietoj sveikes
nių ir geresnių gėrimų, vietoj 
sveikesnio ir tyresnio oro, žmo
nės daug bjauresnius gėrimus 
geria, daug bjauresnėse vietose, 
kvėpuoja daug labiau suterštu 
oru.

Pirmiausia
t u o k 1 i a v i n 1 a s k i ek v i en o j 
Kadangi smuklių nebėra 
bar kiekvienas 
kyli, pasirūpinti 
Žmogus, pavyzdžiui 
skrvnes alaus 
tas palieka ji 
met užsakytojas 
jisai prašęs tik trijų skrynių, tai 
agentas atsako “niekis.” Girdi,

Du vaikinu, lietuviu, važiavo 
pergreitai motorcikliais. Juos 
policistas sulaikė ir užsirašė pa
vardes. Bet vienas sulaikytųjų 
padavė ne savo pavardę. Ke
lioms tečiaus dienoms praslin
kus policijai pavyko surasti kal
tininką, kurs teisėjo nuospren
džiu turėjo užsimokėti $10.00 
bausmės ir teismo kaštus.

S. J. M.

a Naudokitės visi iš progos, 
2 Knygos Štnką Dovanai? 

Visiems tik per 10 dieną; 
ateikite ir dažinosite, kaip jas 
reikia gauti tuojaus visai dykai, 
arba rašykite, tos 2 knygos yra 
reikalingos visiems lietuviams,

BOOKS SUPPLY HOUSE
3048 Sv Wallace St. Chicago, HL

Ar jus kuomet nors mėginote pasi
gydyti be pasekmių. Tas galima būti, 
kad jus gydetės 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 aš 
apsireiškimus įvairių ligų, bet aš 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 medikaliais gabumais, naujausiomis inetodomis. Ma

no fpeciališkumas visų chroniškų ir nervų ligų kaip: Gonorrhea, dabartine arba il
gai stovinčią. Varicocele, Stricture, Prostatitis, Piles, Syphilis, Hydrocele, Neuras
thenia, Inkstų ligos ir Kataras.

; Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgo 

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

TeL Canal 3877.

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir iarnu, ger~ 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos

' skaudėjimo, nustojimo apetito, 
Šalčio galvoje, ect., ect., Sutai- 
somas išdirboju labai pagarsėjusio

PAM-EXPELLERIO-
Beno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje per pus© šimtmečio—>350 
už bonkutų visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš

« F. AD. RIOHTKR UO.
SVM Mm

Nustebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimą jau laike dviejų 

iki keturių valandų.
Jeigu kas jūsų kenčia nuo kąspininės kirmėlai

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

, Tūkstančiai žmonių turi vidu-
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 
neturi apie tai mažiausio suprati- 

/ 1 mo *r klaidingai gydosi visai nuo 
f( kitos ligos — visai be mažiausio

h palengvinimo ligos.
® Geriausiu prirodymu buvimo

kąspininės kirmėlaitės žmogaus vi- 
dūriuose yra glitingas mėšlas iš 

dalies kąspininės kirmėlaitės.
Žmonės, kenčiantįs nuo tos bai- 

sios ligos nuolatos skundžiasi di
deliu vidurių skaudėjimu, jiems rodosi, kad kas pri
eina prie gerklės ir norisi vemti, tankiai niežti nosį 
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.

tas ištikriHų turi kaspininę

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą,
nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akiu,
Tau skauda akys,
skaitant raides susibėga Į krūvą,
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių,
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi

Vyriškų Drapanų Bargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$Š0 iki $50, dabar parsiduoda po 315 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš* 
tų overkotŲ.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O RD ON
* S. Halsted St, Chicago, HI.

O TG
k\\
UTATSYTAS Jš fprmulos- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

Nesenai čia atsibuvo krikšty
nos vieno svaiginančių gėrimų 
“pardriačiko” kūdikio. Minėtą
jį asmenį vadina “padračiku” 
todėl, kad likus šiame miestely
je uždarytiem saliunam, jis pra
dėjo užsiiminėti svaigalų paru- 
pinimu norintiems išsigerti.

Žinoma, kaip pas padriačiką, 
tai svaigalų buvo sunaikinta ne
mažai.

Gaila lik, kad ir kaikurie 
sų draugai padėjo jiems 
kinti.
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NAUJIENOS, Chicago, m Panedelis, Rugpj. 20^ 1917.

(Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos įsteigia

masis susirinkimas).

jautiems kongresmanams ir 
senatoriams Washingtone ir 
vietos spaudai.

(Tąsa nuo 1 pusi).

liuosuoti, tuo budu padary
damas jiems nereikalingo 
vargo ir išlaidų,

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba yra tos min
ties, kad tokie ir panašus 
vietos boardų pasielgimai y- 
ra aiškus peržengimas duo
tos jiems galios, ir yra prie
šingas dvasiai tų įstatymų ir 
taisyklių, Suvienytųjų Vals
tijų prezidento išleistų bir
želio 30, 1917.

Todėl šita Taryba nutarė 
protestuoti ir protestuoja 
prieš tokį vietos boardų pa-
sielgimą, ir prieš visus as
menis, kurie kariuomenėn 
ėmimo ir karės įstatymus 
pavartoja kaipo įnagį lietu

biųjų šios šalies pakalikų, kurs 
per visą karės laiką vedė niek- 
šiškiausią agitaciją už Amerikos 
įsivėlimą Europos karėn, dabar 
suskato rupinties siunčiamų ir 
pasiųstų į mūšių laukus karei
vių reikalais: įsteigė tabako fon
dą kareiviams! Ar bereikia di
desnio pasityčiojimo? Trejus 
metus rėkte rėkė, kad ir šios ša
lies valdžia pasiųstų jaunų vy
rų į skerdynes, o dabar, kai 
jau tie vyrai tapo pasiųsti, tasai 
begėdiškas laikraštis sako: “Vy
ručiai, kad jums butų lengviau 
mirties laukti, tai ve mes jum 
tabakėlio parupinsim.”

Save susižeidžia, kad 
išvengus drafto.

ty! inneapolise,

viams ir kitiems svetimša
liams spausti.

Šios Rezoliucijos kopijos 
nutarta pasiųsti Illinois val
stijos gubernatoriui ir vie
tos spaudai.
& Rezoliucija prieš ėmimą 
itariuomenėn svetimšalių.

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba savo susirin
kime rugpjūčio 19, 1917, 
“Aušros” svetainėj, Chicago, 
Ill., vienu balsu priėmė seka
mą rezoliuciją:

KADANGI kaip lietuviai 
taip ir kitų tautų ateiviai ne- 
piliečiai, gyvenantieji Su
vienytose Valstijose, netu
rėjo jokių politinių teisių iš
sireikšti nei prieš nei už pa
skelbimą karės, ir jų balso 
jokiu klausimu negalėjo nei 
tiesioginiu nei netiesioginiu 
budu išgirsti atstovai Suvie
nytųjų Valstijų kongrese;

KADANGI svetimžemių 
teisės tiek taikos tiek karės 
metu turi but aplamai ap
saugotos tarptautinėmis tei
sėmis, o ypatingai 'sutarti
mis su kitomis šalimis;

KADANGI kongresan pa
duodami įvairus įstatymų 
sumanymai, kuriais norima 
svetimšalių teises suvaržyti, 
o ypatingai, kad padarius 
juos privalomais tarnauti 
kariuomenėj priešais jų;ų 
norą, ir tokius sumanymus 
remia ateiviams neprilanki 
šios šalies spauda; todėl

TEBŪNIE NUTARTA, 
kad Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Taryba protestuo

ja prieš visokį siaurinimą 
tarptautinių teisių santikyj 
su svetimšaliais, nes tai ne
teisinga ir priešinga geriau
sioms šios šalies tradici
joms;

Tebūnie toliaus nutarta, 
kad šita Taryba protestuo
ja prieš visokius pasikėsini
mus padaryti svetimšalius 
privalomais kariuomenės 
tarnystei, be atsižvelgimo į 
tarptautines teises, ir reika
lauja, kad svetimšaliai bu
tų paliuosuoti nuo tarnavi
mo kariuomenėj sulig tais
įstatymais ir taisyklėmis, 
kaip kad Suvienytųjų Vals
tijų prezidento paskelbta 
birželio 30, 1917.

Tebūnie nutarta, kad šitos
rezoliucijos kopija butų pa-Į Chicagos džiugų laikraštis 
siųsta šią valstiją atstovau- Tribune, vienas aršiausių stam-

Po šių rezoliucijų priėmi
mo sekė skaitymas ir priė
mimas A.L.D.T. Laikinojo 
Komiteto sutaisyto Tarybos 
programo projekto. Visas 
programo projektas primta 
ištisai, su mažu tik priedu 
apie siuntimą Tarybon dele
gatų nuo atskirų organizaci
jų.

Chicagos Lietuvių Darbi- 
1 ninku Taryba nutarė priši
ldė! prie People's Council ir 
(išrinko savo atstovus į Chi- 
'cagos Liaudies Tarybą, o 
’ taipjau delegatus į Liaudies 
t Tarybos konvenciją, kuri 
rugsėjo 1—6 dienomis įvyks 

Minn. Dele
gatais konvencijon išrinkta 
A.L.D.T. Laikinasai Sekre
torius A. Lalis ir d. A. žy- 
montas.

Paaiškėjus, kad Rytų val
stijose taipjau rengiama lie
tuvių darbininkų organizaci
jų, konferencija rugpjūčio 
.26 dieną, kurioj žada daly
vauti A.L.D.T. pirmininkas 
.d. P. Grigaitis, susirinkimas 
įteikė jam mandatą atsto
vauti konferencijoj Chica
gos Lietuvių Darbininkų Ta
rybą.

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos Komitetan 
išrinkta d.d.: A. Petraitis, 
K. Liutkus, S. Danilavičius, 
P. Jakavičius, St. Strazdas, 
W. J. Butvilas ir P. Čereška.

Atstovais į Chicagos Pe
ople's Council išrinkta dd.: 
K. Gugis, P. Dubickas ir A. 
Petraitis.

Priėmus dar Chicagos 
Liet. Darb. Tarybos tvarky- 
mos taisykles susirinkimas 
uždaryta apie 5 vai. vakaro.

Ryto įdėsime pilną to su
sirinkimo protokolą. 

■ Į. ------ -------- -- -.. .

chicagos
:: ŽINIOS ::

BRIDGEPORTAS.
Pelnyčius vakare, rugpjūčio 

17 dieną, LSS. 4 kuopa surengė 
Mildos svet. prelekciją iš svei
katos srities, kurią skaitė Dr. A. 
Monlvidas, aiškiai ir supranta
mai papasakodamas apie kaiku- 
rias limpančias ligas ir jų sim
ptomus. Plačiausiai aiškino a- 
pie lytiškas ligas, kuriomis šia
ndie' daugelis žmonių yra užsi
krėtusių ir kurių reikia labiau
sia. saugoties, kadangi jos labai 
sunkiai išgydomos.

žmonių susirinko pusėtinas 
būrelis ir visi labai ramiai užsi
laikė, kas reiškia, jog klausyto
jai buvo labai užinteresuoti, o 
kartu it' užgnėdinti.

Užsibaigus prelekcijai, buvo 
paduota raštiškai pluoštas klau
simų, j kuriuos prelegentas la
bai nuosekliai ir suprantamai, 
a ts<! k e.

Labai geistina, kad tokių pre- 
lekcijų butų daugiau ir tankiau 
rengiama. Tatai teiktų didelę 
naudą įdomaujantiems apie 
sveikatos užlaikymą. A. Dvylis.

“Geraširdžiai.”

Chicagos daktarai, dirbantįs 
exemption boarduosc, sakosi 
turį nemažai atsitikimų, kad 
imami kariuomenėn jauni vy
rai patįs save susižeidžia, idant 
išvengus drafto.

Chicaga visus pralenks.
Ėmimo kariuomenėn viršini

nkai tvirtina, kad Chicagoj pir
miau negu kokiame kitame mie
ste busią užbaigta drafto reika
lai. Majoras Chipcrficld tikisi, 
kad apie ateinantį ketvergę visi 
dalykai bus atlikti.

A. Shultz 25c, S. Kremk 25c., A. 
Dockiene 25c., V. Ston 25c., J. 
Tumosicnė 25c., K. Zimbulis 
20c., E. Mezariutė 20c., E. Mi
siūnaitė 15c, A. Kučinskaitei 15c. 
Smulkių surinkta $1.50. Viso 
—- $6.20.

Aukautojams tariu ačiū.
J. Vaišvilla.

Pasarga. Socialistų Partijos 
Laisves Gynimo Fondas aukų 
labai reikalauja. Draugai, ku
rie aukų rinkimu rūpinas, užsi
pelno didelio pagyrimo. Bet 
vieną dalyką reikia atsiminti: 
Išvengimui nesusipratimų su
rinktos aukos ir aukavusiųjų 
sąrašas turi but siunčiama ten, 
kam aukos skiriama, ir prašyli, 
kad įstaiga aukas priėmusi, pati 
laikraštyj paskelbtų. O jeigu 
patįs rinkėjai nori paskelbti, tai 
su siunčiamu redakcijai aukoto
jų sąrašu turi kartu atsiųsti ir 
aukas, kurias redakcija, paskel
bus laikraštyj, tuojau persiųs 
ten, kam aukos skiriama. Tuo 
budu bus šiokia tokia kontrole 
ir neįvyks nesusipratimų.

— N-nų Red.

Pranešimai

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau Kazimiero Kartono, pa

eina nuo Raguvos, iš Baltriškių Vien
sėdijos. Turiu labai svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas jį žino malonės pra
nešti—busiu dėkingas.

Antanas Pociūnas, 
1425 Seminary Si., Rockford, Ill

Pajieškau Jono Kiscliausko ir ()- 
nos Kiseliauskaitės; paeina iš Kau
no gub., Panevėžio pav., Karsakiškio 
parapijos, kaimo Pagegalos. Jie pa
tįs, ar kas juos žinot, malonėkite 
man pranešti, busiu labai dėkingas.

Jonas Nakvosas (M’akvosas) 
2850 W. 40 st., Chicago, Ill.

Pajieškau savo pažįstamų Waitke- 
vičiučių, Suvalkų gub., Pažeriu gm., 
Šunskų parapijos, Pilekalnio kaimo. 
Gyvena Chicago, III. Turiu svarbų 
reikalą. Lai atsišaukia šiuo adresu: 

Jonas Mikalauskas,
4622 So. Western ave., Chicago, Ill.

JIEŠKO DARBO
NOKIU GAUTI DARBO į bučernę; 

esu atsakantis tame. Kalini angliš
kai, lenkiškai, rusiškai ir lietuviš
kai.

Atsišaukite šiuo adresu:
B. J. D. Zhibinas, 

8112 Vincennes ave., Chicago, Ill.

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta paaukaut sa
vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, 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 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites’. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie ave., arti 22-ros gat., 
Chicago. XII.

TURIU paaukaut $165 seklyčioi 
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 victrola ir rekordai — 
už $55.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie ava., 

Chicago, I1L

NAMAI-žEMĖ 

SAVININKAS
TURI PARDUOTI INTO 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. FBOEMKE A CO. 
1709 W.59thst.TeL PROSPECT 4133

$500 INMOKĖJUS

NUPIRKSI MURINI NAMELI SU 
KARŠTU VANDENIU APŠILDOMA 
PO NO. 6026 S. WOOD STREET, 
LIKUSIUS KAIP REND A. KAINA. 
$3800.
FREDERICK H. FROEMKE & CO. 
1709 W. 59th st. Tel. PROSPECT 413>

AMATŲ MOKYKLOS

Rengkitės! Naujieniečiai!
Antras Naujienų Bendrovės

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS 
t

įvyks Labor Day, Rugsėjo 3, ’17
GEO M. CHERAUCKO DARŽE

Lyons, Ill.

12 metų vaikas apiplėšė 
daktarės ofisą.
ant $1,000.

Indiana Harbor, Ind.—-L.S.S. 217 
kp. pusmėnesinis susirinkimas įvyks 
panedėlyj, rugp. (Aug.) 20 d. A. Mi
kutavičiaus svet., 2112—137 st. Pra
džia 7:30 v. vak. Visi draugai malo
nėsite atsilankyti paskirtu laiku. 
Bus nominuojama Sąjungos viršinin
kai. Yra ir daugiau svarbiu reika
lų apsvarstyti. —P. Matonis, sek r.

PAJIEŠKAU DARBO prie biznio 
(storo) už darbininką; moku ketu
rias kalbas, biskį ir rašyt galiu. Ma
no adresas *

Adolph Gillis,
725 — 92 Pl. Chicago, Ill.

JIEŠKO kAMBARIV
PAJIEŠKAU RUIMO pas švarius 

žmones, su valgiu ar be valgio, ne
toliau kaip trįs blokai nuo Madison 
gatvės. . Kas turit ruimą praneškit:

B. Blinstrub,
2448 W. 47 St., Chicago,

REIKTA DARBININKŲ^

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 flatas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago._____

TIKTAI $500

Ar daktarė ofise? — už
klausė kokios 12 metų amžiaus 
vaikas, įėjęs į priimamąjį dak
taro May II. Barker ofisą, 1405 
Peoples budinke.

-Nėra — atsakė moterškė 
laukusi daktaro priimame kam
baryj.

Vaikas įėjo į ofisą, pabuvo 
ten kiek laiko ir išėjo. Keletui 
minučių praslinkus, sugrįžo ir 
daktarė. Bet josios rankinis 
krepšiukas, kuriame buvo $1,- 
000 vertes brangakmenių, din
go kartu su vaiku. Dingo taipgi 
ir raktas nuo josios gyvenimo 
rezidencijos durių. 

t

Ateiviai skriaudžia. — Tokius 
! skundus paduoda kaikurie cxe- 
1 mption boardai savo viršinin- 
i kams. Girdi, ateiviai boardų 
■ narius įžeidžia n tįs. Chiper- 
field todėl paskyrė policislus į 
tuos boardus, kurie reikalavo, 
ir įsakė areštuoti kaltininkus. 
Vienok drafto viršininkai negir- 
džia ir nemato tų įžeidimų, ku
riuos tūlų exemption boardų 
nariai darė imamiems kariuo
menėn ateiviams. ,

Socialistiškųjų Organizacijų kon
ferencija rėmimui Rusijos revoliuci
jos išleido įvairių labai įdomių at
viručių su paveikslais—karikatūro
mis ant dabartinės kares, pieštomis 
garsiausių artistų. Organizacijos 
norinčios platinti tas atvirutes tesi
kreipia tuo reikalu į M. A. Stoląr, 
2608 Haddon ave., Chicago, Ill. Lė
šų padengimui, kreipianties reikia 
pridėti 25c krasos ženkleliais.

LSS. 138 kp. Mišraus Choro pir
ma repeticija po vakacijų įvyks utar- 
ninke, rugp. 21, 8 v.v. Tamulių no 
ir Gudgalio svet., 1447 S. 49th ave.

Drauges ir draugai, malonėkite 
susirinkti laiku, nes anksčiau pra
dėsim, anksčiau pabaigsim, ir ma
lonėkite atsivesti naujų narių, arba 
kas prijaučiate darbininkų organi
zacijai, tai nesibijokite ateiti ir pri
sirašyti socialistų choram

A. K. Linge, Org.

Lietuvių Laisvos Jaunuomenės 
Draugystės Choras pradeda savo re
peticijų vakarus. Pirmoji repeticija 
įvyks rugpjūčio 21, utarninke, 8 v.v., 
Mark White Square Parko svetainėj, 
S. Halsted ir 30 gtv. Jaunuomenė, 
vaikinai ir merginos, kviečiama pri
sidėti chorai), taipjau visi senesnie
ji choristai teiksitės atsilankyti Cho
ras laikys repeticijas minėtoj sve
tainėj kas utarninkas.

—Choro Valdyba.

Miko Petrausko-Birutės Koncer
tas. — šį rudenį “Birutė” rengia mil
žinišką koncertą gerb. p. M. Petrau
skui, kuris specialiai atvažiuoja tuo 
laiku Chicagon. Koncerte dalyvauti 
kviečiamos visos Chicagos artistiš
kos žvaigždes. Bus tai puikiausias 
koncertas, kokį lietuviai kada įsten
gė surengtiI. Koncertas bus vienoje 
puikiausių Chicagos koncerto sve
tainių vidurmiestyje. Vieta ir diena 
neužilgio bus paskelbta. J. Ilgaudas, 
“Birutes” pirm.  

240 virėju bus pasiųsta į lage
rius prie Bockfordo, kame bus 
mankštinami naujai paimlieji 
tarnybon kareiviai. Virėjų tar
pe randasi, kaip kapitalistiškoji 
spauda gieda, kaikurie pagarsė
ję Chicagos viešbučių virėjai: 
tai, girdi, kaip rūpinamasi ka
reivių gerove, jų patogumu.

KARIUOMENĖN IMAMI 
LIETUVIAI.

Be anksčiau paskelbtųjų Nau
jienose vardų, dar šie lietuviai 
lapo priimti kariuomenėn ir ne
reikalauja, ar dar nepadavė rei
kalavimo, kad butų paliuosuoti 
nuo k arei vi jos:

Tony Cinko 3320 E 90tb st 
Ludwick Czulewics 8711 Exchange a 
Anton Kozlawski 8234 Burley ave. 
Frank Manseda 8651 Baltimore ave. 
Bogdan Drakulis, 10714 Torrence av 
George Kriskas 3250 E 92nd st 
Mike Mackcwicz 1305 W Ohio st 
John Shlettcras 732 W 119 st 
Joseph Wisinski 3416 Lawdalc av 
Frank Baguszewski 2335 Frankfort a
Frank Baguszewski, 2335 Frankfort s

AUKOS
Socialistų Partijos Laisvės Gy

nimo Fondui.
11. S. M. dirbtuvėje surinkta 

aukų Soc. Partijos Sekretoriui 
Adolpbui Germeriui, kurs yra 
patrauktas teisman už kritikuo
jančias valdžią prakalbas. Au
kavo šie draugai:

J. Vaišvilla $1.00, P. švelnis 
50c., A. Philips 25c., K. Kalai- 
niutė 25c., L. Valliuliutė 25c., V. 
Mickevičiūtė 25c., H. Fogel 25c.,

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimams kainos 

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

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų.- Jie įieš
ko įvairių progą. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas įieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir lt., 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 savo brolio, S. Eibučio; 

pirmiau gyveno Kensingtone; 2 me
tai atgal kaip nebežinau kur jis yra. 
Jis pats ar kas jį žino malonės pra
nešti man, už ką busiu labai dėkin
gas. Jonas Eibutis,
2834 W. 36 Place, Chicago, Ill.

Paieškai! Kaz. Beniulio, Kauno 
gub., ir Kauno pav., Seredžiaus pač
io, Armoniškės sodos. Turiu reika
lą, malonėkite atsišaukti.

Jonas Venclovas, 
712 Madison Court, Racine, Wis.

PAJIEŠKAU MOTERS prie stubos 
darbo, ir porai vaikučių pridaboti. 
Jauniausis vaikas 6 metą, todėl jo
kio vargo nėra, Mylinčiai moterei 
stubos darbą gera proga. Atsiliepki
te greitu laiku.
L M, 1530 West St., Rockford, III.

REIKALINGAS PIRMOS 
KLESOS ZECERIS, pilnai 
suprantantis visokius spau
dos darbus, gerai suprantan
tis lietuvių ir anglų kalbas, 
ir galintis užžiurėti spaustu
vę su 10-čia darbininkų.

Atsišaukite tiktai laišku, 
pažymėdami amžių, kiek tu
rite patyrimo, kokių reko
mendacijų, kur paskutiniu 
laiku dirbote ir kiek j valan
dų norite užmokesnio.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted st., Chicago

NUPIRKSI 6 KAMBARIU NAMELI 
SU EXTRA LOTU, 50x125 PĖDŲ, 
ANT KAMPO 57-tos GATVĖS IR S. 
SEELEY AVE. ELEKTROS ŠVIE
SA, MAUDYNĖ, CEMENTINIS BEL 
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

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKU* 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo 
rnų, sinti naminius daiktus arba 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, tam 
išsimokins. Valandos dieng arta 
vakarais del jųsą parankumo. U* 
$10 išmokiname Jus siut viacAta 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGE*, 
2336 W. Madison gat., Western vM* 

1850 Wells gatvt.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

----------------------------------------------------------------- --

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA'
Mokinama: angliškos ir lietav*- 

kos kalbų, aritmetikos, knygve*ya 
lės, stenografijos, typewriting, punte- 
lybos teisių, Suv. Valst. istonjoiL a^ 
belnos istorijos, geografijos, pontk 
kinės ekonomijos, piJietystfts, dailia- 
rašystfis.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 ilki tdM 
3106 So. Halsted St. Chicago, BL

REIKALINGA LIETUVAITE prie 
krautuves. Apie išlygas ir darbą pa
tirsite asmeniškai. M. J. Damijonaitis 
901 W. 33rd Str., kertė Auburn ave., 
Chicago.

REIKALINGI 3 GERI LIETUVIAI 
REAL ESTATE PARDAVĖJAI. PA
TYRIMAS NEREIKALINGAS. NAU
JA PIETŲ-VAKARŲ PUSeS SUB- 
DIVIZIJA ATSIDARYS RUGSĖJO 1- 
MA DIENA. DIDELIS KOMISAS. 
KREIPKITĖS
ROOM 526. 29 S. LA SALLE ST.

CHICAGO, ILL.

REIKALINGA VEDUSI PORA, mo
teris neinanti darban, prižiūrėti na
mus. Maža šeimyna: mergaitė 12 
metų. Aš esu akušerė ir man pri
sėdi a išeiti iš namų. Duodu kambarį 
už dyką. Atsišaukite į Mrs. P. Urbon, 
3313 S. Halsted St., Chicago, Ill.

REIKALAUJAMA vyrų cxemi- 
nuotojų prie moteriškų drapanų ir 
siutų.

MAURICE HIRSH and CO. 
302 S. Market St., Chicago, Ill.

REIKALINGAS jaunas vaikinas į 
advokatų ofisą. Atsišaukite į 

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

Chicago.

REIKALINGAS ANTRARANKIS 
KEPĖJAS PRIE JUODOS DUONOS.

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

REIKALAUJAME 2 lietuvių par
kai ir turėti biskį patyrimo. Gera 
kai ir turite biskį patyrimo. Gera 
mokestis ir pastovus darbas.

KLEIN BROS., 
Halsted ir 20 st., Chicago, Ill.

REIKALAUJU 4 kriaučių prie nau
jų siuvimo ir senų taisymo. Ge
riem darbininkam gera vieta*. Atsi
šaukite greitai.

Wm. B. Pateliunas, 
105 Milwaukee ave., Kenosha, Wis.

Phone 1461.

RANDAI
ATIDUODAMA BANDON puikus 

kambarys garu Šildomas, vienam ar
ba dviem vaikinam, su valgiu arba 
be valgio — ant 3čių lubi,.
3112 So. Halsted St., Chicago.

I’ARDAVIMUl

PARSIDUODA BUČERNE ir gro- 
šerne už labai žemą kainą. Biznis 
plačiai išdirbtas ir geroj vietoj. Tu
riu greitu laiku parduoti, nes rei
kia stoti kariuomenėn. Ateik pažiū
rėt, nesigailėsi.
4540 So. Honore st., Chicago

EXTRA MAINAS
Išmainau mūrinį namą ant loto, 

barzdaskutyklos, arba automobi- 
liaus. Namas North West dalyje, 
gražioje vietoje, arti 3-jų karų lini
jų. Norin lįs įgyti pigiai gerą na
mą, atsišaukite laišku ar ypatiškai 
vakarais pas

V. Ascillą,
1649 Girard st. Chicago, Ill.

$400 INMOKĖJUS

NUPIRKSI PUIKIA 7 KAMBARIŲ 
MURINI*: RėZIDENCIJA ANT PAU
LINA ARTI 59-tos GATVĖS. KARš- 
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

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuoja dykai 

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

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

kampas 47 St.EKSTRA! EKSTRA! EKSTRA!

[^“DILGELĖS”
Keliasi iš numirusių — Aleliuja! 

Nuo rugsėjo mėnesio pradės eiti 
iliustruotas juokų, satyros ir meilės 
mėnesinis žurnalas — “DILGĖLĖS”. 
Leidėju bus J. Neviackas. Redaguos 
“Dilgėles” Amerikos lietuvių juok
darių generalis štabas. “Dilgeles” 
skaudžiai dilgins visus dykaduonius, 
lietuvių darbininkų išnaudotojus ir 
tamsintojus.

Visi mylintieji fones tuojaus užsi
rašykite “Dilgėles”. Prenumerata 
metams tiktai 1 doleris. Pavienis 
numeris — 10c.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

J. NEVIACKAS,
149 Millbury st., Worcester, Mass.

PRANEŠIMAS SPRING 
FIELDIEčIAMS IR AP- 
LINKINŲ MIESTELIŲ 

LIETUVIAMS.
j Skaitykite šį apgarsini- 
J niQ ir apgalvokite. Jus ži- 
■ note gerai, kad tinkamai 
£ pritaikytas apsivilkimas 
? net linksmesni kiekviena r 4-
J padaro. O pas mane šian- 
* dien lamstai bus pasiųti ap- 
1 pedalai pagal tamstos norą. 
I Taipgi ir marškiniai viršu

tiniai ir apatiniai, vyriški ir 
moteriški, už labai žemą 
kainą ordeliuojami. Aš at
važiuoju tiesiai į namus ir 
atsivežu visokių naujausios 
mados prabų. Rašyk šian
dien kur gyveni, o aš ten 
pribusiu.

J. LATONIS, 
506 E. Monroe sto 

Springfield, III.

UŽRAŠOM ir PARDUODAM viso
kius lietuviškus laikraščius.

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

J
OR. W YUSZKIEWICZ

Telephone Yards

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan S L, Chieagv, 

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

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
•Kas turi skaudamas arba silpnas aki®. 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas

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

xv0 rvto iki 1 po pi*L

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

Gydo aštrias ir chroniškas lijras, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tlk 
8t. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai

I

DR. A. J. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moterišką, vyrišku, «r nlk| t<|- t
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St„ kampas 3fi 8t»
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryl 
po pietų ir vakarais.

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir Veneriškos Ligos

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

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

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 638

Dr. Povilas Žilviti*
Lietuvi* Gydytoja*, Chirurgas 
3203 8 Halsted SL, Chlcsg^k 

TeL Drover 7179.




