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RUSUOSE BUS SURAŠY 
tas Visas maistas.

Chicagoje ir apielinkėje— 
Giedra; maža atmaina tem 
peraturoje.

paryzie- 
a/ršuojan- 
gatvėmis 
Jams —

PETROGRADAS. — Vi
suotino Rusijos Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tarybų 
suvažiavimo posėdyj birž. 28 
laike kalba Emile Vanderve- v
Ide buvęs tarptautinio soci
alistų biuro pirmininkas, da
bar Belgijos ministeris. Sa
vo kalbą Vandervelde pabai
gė žodžiais:

'“Mes greitai pasimatysi
me su jumis tarptautiniame 
socialistų kongrese.”
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Rytoj bus prakalbos

iei gen 
jo viena

talijos miestų Venecij 
mesta daug Į ekspliod 
čios medžiagos — 1

tų reikalavimų, 
kelbė Rusijos 
r Kareivių Ats- 
, būtent, taika 

kont ribuci- 
kiekvienai 

ipie savo liki-

4. Vokietijos pavaldiniai ir 
visi tie ateiviai, kur dar ne
turi pirmųjų pilietybes po
piety.

Rein- 
sako- 

kad dabartinis Kynijos

Trumpai sug 
Inai paliuosuoti

Nori išgelbėti Lvovą-Lem 
bergą.

mi
Tūlo so 
redakci

paliuosuojami — bent 
nepersikeis jų gyveni- 

aplinkybės. Reiškia, ka-

PETROGRADAS, liepos 1 
— Pradėta surašinėti visos 
šalies maistas. Ta procedū
ra tęsis iki liepos 5 d.

Grasinama net užgriebi
mu, jei kas priešintųsi sura
gini maisto.

na tik daliniai susirėmimai 
dažniausia tarpe vienoš ii 
antros pusės žvalgų. Beje 
pastarajame fronte rusų ar

mai
Įtuo dar nepasitenkinę, 
i pavartojimo prievartos 
1 ramiai užsilaikančios 
inios, jie dar išardi 
I 

i cialistu laikraščio

OVACIJOS AMERIKO
N A MS,

LONDONAS, liepos 3. — 
Netikėtas rusų pasisekimas 
Galicijos fronte labai nuste
bino vokiečius, ir kartu da
ro jiems nemaža baimės dė
lei Galicijos sostinės, Lvovo, 
likimo 
sako, kad vyriausias vokie
čių armijų vadas, fieldmar- 
šalas Hindenburgas, skubiai 
v v kst as Galici i os f r on tan.

PETROGRADAS, liepos 3 
’— Pagalios atėjo iš Petro
grado oficialis pranešimas. 
Jisai sako, kad rusų armija 
jau pradėjusi 
mąjį judėjimą 
frontuos 
usios pergalės ji 
Galicijos fronte

visuose
Kol kas svarbia- 

itsiekė tik 
Kaukazo

Kensington avė., 12 vai. die
nos. Rengia 10 Roselando 
ir West Pullmano draugijos-

MILDOS SVETAINĖJE*

žymi, kad tie 
s a m s neap s a k o m a i 
kainuoja.

ROMA, liepos 3. — Ofici
aliai pranešama, kad perei
tos pėtnyčios naktį austrų 
orlaivių eskadra bombarda- 
yusi vieną puošniausiųjų I*

. k imas nuo re v o 
mų. Vokiečiai sa 
*ie to rusus priver 
ininkai — Anglių

ikos demonstraciją 
mons'e, kurią, kaip “ 
nų” skaitytojai 
pakvaišę 
jūreiviai

AMSTERDAM, Holandija* 
— Gauta žinių, kad 
ketvergą Duessel- 

kilo di- 
kuriose daly- 

svetimšaliai, dirbau- 
dirbtuvėse ta* 

Išardyta daug* 
išplėšta kelios* 

čiųjų gėrimų san-

landus, pn- 
nuo kariniu <■ 

pareigų pildymo bus tik se
kami asmens:

1. Visi federalės 
valstijų, teritorijų 
mbijos dirstrikto 
kai — policija etc.

2. Įvairių sektų kunigai ii 
klerikai.

3. Asmens, turini js tarnys

je dalyvauja ir lieluvia 
soseialistai. Tuoj bus pa 
skelbta jos veikimo prog 
rama.

Associated Press, beje, 
praneša, kad tarpe nesuska
itomos daugybės vėliavų ne
buvę nei vienos su “karingu 
parašu?' Visur tik “kovos 
dekleracijos prieš turtinguo
sius visuomenės sluogsnius, 
buržuaziją’' — sako telegra
ma.

dinasi, nori, kad Kynija lik 
tų monarchija.

Labai galimas daiktas, sa 
ko telegrama, kad Kynijojt 
kils civile karė 
Chang-Hsunas i 
maniai bandys 
ant sosto pavarytąjį Kynijos 
-despotą ir suteiks mandžų 
dinastijai galios plėšti? tos 

šalies gyventojus.

5. Pavietų ir miestų valdi
ninkai — policija etc.

G. Muitinių raštininkai ir 
darbininkai, tarnaujantis a- 
municijos arsenaluose ir lai
vyno dokuose.

7. Orlaivininkai ir pirkly- 
binio laivyno jūreiviai.

8. Visi vedusieji, kur turi 
plaikyt negalinčias aprūpin
ti save moteris ir kūdikius.

9. Sūnus, turintįs palaiky
ti savo našles motinas, senus 
bejiegius tėvus, ar likusius 
našlaičius-brolius, turinčius 
mažiau 16 metų amžiaus.

10. Dvasiškai nesveiki as
menis.

11. Nariai visų tų religinių 
sektų, įsisteigusių pirm, ge
gužės 18 d. 1917 metų, kurių 
religiniai įsitikinimai nelei
džia jiems imti dalyvumą 
karėje.

Paliuosuotieji delei virš- 
nurodytų priežasčių asmens 
vis dėlto galės būti paimEi 
kariuomenėn taip greit, kaip 
persikeis jų gyvenimo aplin
kybės: numirs žinomo as
mens palaikomoji motina, 
atsitrauks jis iš tūlos valdi
ško^ tarnystės ir tt.

Be to, asmens, norintieji 
gauti paliuosavimą nuo pil
dymo karinių pareigų, turės 
pristatyti sprendimo komisi
joms tam tikrus aiškiai pri- 
rodytus-patvirtintus afeda- 
vitus 
liuosuojdmi.

Parinkimo-verbavimo die 
na dar nępaskirta

Iš visuotino Rusijos Darbini
nkų ir Kareivių Atstovų

i Tarybų suvažiavimo.

Numetė daug bombų; nuo
stolių žmonėmis nepadaryta

ciai 
svetimšaliams dalyvauti ta
me plėšimo darbe.”

Policija, padedama karino-, 
meknės, areštavusi daug įta
riamų asmenų. Karinė val
džia, be to, išleido patvar
kymą, uždraudžiantį “val
kiojimąsi gatvėmis.” Taip
jau išakyta uždarinėti visas 
biznio įstaigas nuo 9 vai. van 
karo.

Kas iššaukė menamąsias 
riaušes

zidento Wilsono proklamaci
ja ir paraginimas sprendi
mo komisijoms (Executive 
boards) būti prisirengusio
mis prie paskirto joms dar
bo ir nurodo, kurie iš užsire
gistravusių birželio penktą 
dieną vyrų gales būti paliuo
suojami nuo karines tarnys-

pos 3. — Mūšiai už Lens da
rosi vis pasibąisėtinesni'. Vo
kiečiai atkaįrtotinai stoja 
kontrtaakosrįa ir mušasi už 
kiekvieną pėdą žemes, kurią 
nori 
Mūšiai 
nei na!
palaidoti 
vius

kuriuos pas 
Darbininku ir 
tovų Taryba, 
be aneksijos bei 
jos ir pilna teisė 
taujįii sprę 
ma. u

Išrinkta pildomasis komi
tetas, kuris greitu laiku tu
rės patiekti pilną veikimo 
programą.

Kiek galima spręsti iš pir
mųjų pranešimų, 
dalyvauja sekamos 
zacijos 
soči

WASHINGTON, liepos 3 
— Valstybės departamentas 
aplaikė iš Suv. Valstijų am
basadoriaus Pekinge 
scho, pranešimą, ku 
m a 
m i 1 i t a r i s t ų v a d a s, ge n
Chang Hsun, bandąs sugrą

K a r i uomen en ėm i m o d ien a 
gal bus liepos 15; visi turi 
but prisirengę, ir turin
tieji pirmas pilietybės po- 
pieras.

tų užpuolė susirinkusius Bo 
ston Commons'e taikos ša 
liniukus ir 
išardymui 
Telegrama 
mime 
be žmonių

Baltveidžiai užpuldinėja ne
grus; nušauta 20 negrų.
E. ST. LOUIS, Ill. liepos 

3. — East St. Louise ir vėl 
atsinaujino rasių riaušės. 
Susiorganizavusi baltųjų pa
kvaišėlių gauja — apie 6000 
žmonių — naktį padegė ne
grais apgyventą miesto dalį 
ir nušovė apie dvidešimt juo- 
dveidžių-negrų. Sužeistųjų 
skaičius siekias arti 40 žmo- 
nių.

Kadangi policija pasirodė 
esant bejiegė suvaldyti siau
čiančią minią, tai skubiai ša
uktasi kariuomenes pagel
bės. Pribuvus kariuomenei 
tuoj tapo paskelbta kares 
stovis ir areštuota apie 300 į- 
tariamų ar pagautų užpuoli
me baltveidžių.

Riaušės prasidėjo jau va
kar pavakarėje. Pakvaišė
lių būriai pradėjo užpuldinė
ti negrus, kurie nerodė jo
kio pasipriešinimo. Ir pen
kis jų nužudė. Manyta te- 
čiaus, kad tuo visa ir užsi
baigs. Naktį tečiaus jos į- 
dukimas pasiekė augščiausio 
laipsnio, kuomet tapo sude
ginta apie 20 negrais apgy
ventų namų ir be pasigailė
jimo skersta bėgantįs iš jų 
negrai.

Užpuolime, sako, dalyvavo 
ir moters..

Vėliau negrai pradėjo prie- 
išinties. Nebežiūrėta nieko. 
Susispietę saugesnėse vieto
se jie nei iš tolo nebeprisilei- 
do baltveidžių. Tuo budu c*
tapo nušauta vienas baltvei- 
dis detektivas ir keli sunkiau 
ar lengviau sužeista.

Negrai skubiai apleidžia 
miestą. Bėga Missouri val
stijom Begalinė eilė moto
rinių karų, sergstimų valsti- 
jine milicija, gabena juos 
skersai Mississipppi upę. Ką 
jie ten veiks ir kur dings — 
nežinia.

Va rd a n s u t r i 11 š k i n i m o
'rusu militarizmo” ir pa

milo demokra-

Piliečiai ir svetimšaliai dar
bininkai pakėlė riaušes 
Duesseldorffe.

strų garvežius.
Galicijoje, sako Petrogra

do pranešimas, rusai smar
kiausia bombardavo austrų 
pozicijas apie 20 mylių fron
te, tarp Stri|»a ir NazyvkaĮtek 
upių. Vienoj vietoj jiems pa 
vvko sulaužyti austru-vokie 
čiii liniją. J jų rankas 
pateko Koniticzv kaimeli

;^u juo Kanu vyKsta ir gen. 
Ludendorf.

Spėjama, kad vokiečiai 
bandys surengti tame fron
te kontrofensivą, tikslu iš
gelbėti' Lvovą, linkui kurio 
dabar veržiasi gen. Brusilo-

PARYŽIUS, liepos 3. — 
Paryžius rengia amei4ko- 
nams ovacijų. Ryto ten bus 
“amerikonų diena” — liepos 
ketvirta. Paryžius žada pa
minėti ją kuoiškilmingiau- 

siai, pagerbimui šios šalies, 
stojusios talkininkų pusėn— 
prieš vokiečius, 
prie gen. Pershin 
mu atisųsti Paryžiun vieną 
batalijoną Suv. Valstijų ka
riuomenės. Pershingas su
tikęs. Taigi ryto 
čia i kels ovacijų m 
tiems" "Paryžiaus 
dėdės Šamo kareįA 
švęs “amerikonų dieną

paveržti iš jų anglai, 
nesiliauja nei dieną L

Nespėjama net 
kritusius karei-

AnglaiJ matoma, daro 
visa, kad išvijus vokiečius iš 
miesto. Norfe ir labai nežy
miai, vis dėlto jie žengia prie 
tikslo. Vakąr naktį jie ir 
vėl pasivarėjapie 700 jardų 
linkui Lens. |

Vokiečiai pakosi atlaiką 
anglų antpuolius.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

rie betgi spėja, kad ji bu 
liepos penkioliktoje.

Be abejo, valdžia 
sveikų t.v. kareivinio 
žiaus vyrų juk nepaims 
kariuomenę. N u r o d yt o s i o 
augščiau taisyklės liečiąs 
tik tų asmenų, kur bus jiil 
nai 
koliai 
m o 
riuomenėn bus paimta toli 
gražu ne visi pripažinti svei
kais ir tinkamais kareivinio 
amžiaus vyrai. Vis dėlto 
jie nebus liuosi nuo pildymo 
tų pareigų, vadinas, jei pa
sirodys reikalas, galės būti 
paimti kariuomenėn, jei ne 
šį, tai kitą, trečią ar ketvirtą 
kartą — kaip valdžia matys 

lincu.

1. — t fraikijos v 
biai mobilizuoja 
nę. Telegramos 
šiomis dienomis 
karinėn tarnystėn 
1917 metų rekrutai, 
pasiųsti į Salonikus 
muisi.

orgam- 
linis anglų 

alistų skyrius Bostone, 
Jaunų socialistų lygos sky
rius, estų socialistų skyrius, 
Bostono ir Roxbury žydų so
cialistų skyriai, Motinų Ly
ga, I. W. W. italų skyrius, 
Amalgamated Clothing Wo
rkers unija, United Jewish 
Tardės, latvių skyriai, Dar
bininkų lyga, LSS. GOta kuo
pa, So. Bostone, ir daugelis 
kitų organizacijų.

Konferencija, beje, nutarė 
surengti nedėlioję didelę ta- 

Com- 
Nauiie- € 

žino, išardė 
milicionieriai ir

PETROGRADO DEMON
STRACIJA PRAeJO 

RAMIAI.
Juodašimčiai nedrįso pasiro

dyti; šalin imperialistinė 
kare! Mes reikalaujame 
taikos! šaukė demonstra
ntai.
PETROGRADAS, liepos 

2. — Darbininku ir Karei- 
vių Atstovų Tarybos suren
gta demonstracija pagerbi
mui revoliucijos aukų praė
jo ramiai. Tūkstančiai Pet
rogrado darbininkų ir karei
viu ramiai maršavo miesto 
gatvėmsi linkui Marsovoje 
Pole nešini raudonas vėlia
vas sekamais parašais: Ša
lin Valstybės Durna ir V. 
Taryba!” Šalin imperialis

tinė karė!” “Mes reikalauja
me pertraukt tautų skerdy- 
nę visuose frontuose ir pra
dėt taikos tarybas.” Ir daug

pereitą
dorffe, Vokietijoje 
dėlės riaušė 
va ve ii 
eis įvairiose C v
me miestex'
dirbtuvių/ ir
svaigi
krovo

Kas\idomiausai — pilie* 
telegrama, “leido

mmasi mat, kad daliniai už
puldinėjimai ant juodveidžitį 
nevirstu visuotina skerdyne*

Baltveidžiai, kai]) ir pa
baigoje gegužės mėn., pasi
ryžę “išvalvti miestą” nuo 
i) i g i ų i u d ari) i n i nkų-negrų, 
kurie buk atkviesti čia tiks
lu sulaužyti laukiamus bal
tųjų darbininkų streikus ir 
jų unijas.

G y ve n a m e d vi d e ši mtame 
šimtmetyje ir laisvoje, kul
tūringoje Amerikoje!

Adresai.'

HAOJIENOS, 1S40 S0UT3 HAL3TED STREE 
CHICAGO, U_L.INOISČ 

TELEF8QXS CJI.A4. »5M

pietų.

BLINSTRUPO SVETAI
NĖJE, 4501 So. Hermitage 
avė. 2 vai. p.p. *

MELDAŽIO SVET., 2243
W. 23rd PI., 7:30 vai. vakare.

A.C.W. of A. UNIOH 
U ALL, 1579 Milwaukee avė. 
7:30 vai. vak.

YUKNIAUS SVET., 14 sC 
ir 49ave., Cicero, III., 7:30w,

Šias prakalbas, išimant pi
rmąsias, rengia išvien Chice- 
gos Lietuvių Draugijų Sąju
nga ir L.S.S. VIII rajonas.

Kalbės geriausi kalbėtojai 
ir aiškins darbininkų pad** 
jimą ir jų reikalus dabarti
nėje karėje. y

MIIUIIIIM

BOSTON. — šiomis die 
nomis čia buvo sušaukta d i 
dėlė visų tautų 
skyrių ir įvairių 
jų bei pašalpos oi 
konferencija, kur 
gta t.v. Workingmen’s Coun
cil — Darbininku Taryba. 
Taryba atstovauja virš 20,- 
000 organizuotų Bostono da
rbininkų, jų tarpe ir lietu
vius.

Bos t o n o D a r b i n i n k ų T a - 
r y bos veikimo programas 
galutinai (lai- neišdirbta, ji-

i L»iirvrij’i~rrr *w -**’**«**'*5>f«-*-**~*»‘.jiJiijAmeiWnwwIrn '*n' r ■-* -** *

Price 2c.

Valdžia, be to, įveda šalyj 
:arės cenzūrą. V adinasi, 
re n a1 i a m as i d r i e k r u v i n os

! I t > 
čių namų 
užmušta.
Austrų orfcviaį, beje, ; 
įkė ir du l$tu miesteliu 
urano i'i
Kad atsit|isus austrams, 
Jų orlaiviai bombardavę 
amoningąjjį austrų mies- 

pavartojo spėką tą Trieste, i 
jų susirinkimo, 
sako, kad susirė- 

sužeista didelė daugy- 
os šalinin

kų. Pakvaišėliai, be to, spė
ka privertę “konskripcijos 
priešininkų vadus” pabu
čiuoti flagą.

Jei tikėt paduodamai čia 
užpuolikai
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TON, liepos 2.
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I'Tk j • • w • *Partijos žinios

Sveikatos Skyrius i

Mont

nors

/jaut

.. .. . Or* S- 
Hp-P' 11. ’

algos padaroma j 5 

rakandų

Pastebėtina 
atmaina.

Jeigu darbininkai norėtų 
tai jie ūmai įkrėstų proto vi
soms valdžioms.

sočia 
ę pro 

lėle poli

P. Grigaitis, pirmininkas, 
Kl. Jurgelionis, padėjėjas;
A. Lalis, sekretorius;
J. šmotelis, kasininkas;
Nariai:
K. Gugis; *
T. Dundulis;
Julija žemaitė-Žymantiene.
Visais Amerikos Lietuvių Dar 

bininkų Tarybos reikalais pra 
šom kreipties sekretoriaus adre 
su: A. Lalis, 1840 S. Halsted st. 
Chicago, nr.

vi su te
galėtų

Darbininkų 
suvažiavimas

m a i<r i lįsk ai 
vadovų darbus

Ak was f ak ta

gose esti. Yra tai stovis (beveik

pasakyt 
taiko; 

Vokietija;

line 
gas 
Amerikoj, km 
lus karėn pasiliki 
priešininkė 
ina

savo reikali 
kad kimi 
įčiukai ne

įso, Kad 
hysteriją.

is, kad
v iena -

Bei pa
vėlinu pa-

apie karinga 
politika 
Jiems 
“vyčių

ta visuotina taika 
laidos veikė, 
tarptautinė vėl 
taptų faktorių 
mo patvarios 
lio valstybių.

nkai!
Kiekvienas darbininkas ir 

kiekviena darbininkė priva
lo būti darbininkiškos idėjos 
apaštalu.

Kunigų ir jų pasamdytų 
klapčiukų tėra keletas šim
tų išviso. O protaujančių 
darbininkų-dešimtįs tūksta
nčiai. Nejaugi tie darbinin
kai neįstengs “subytint” kle
rikalų gaują ir išplėšt iš po 
jų pragaištingos įtekmės sa
vo klesos draugų minias?

apibudina hys- 
jungtą psychosį 

osį su daugybe sy m p to
ri e visi symptomai rodo, 

nervai
nervų

suteikiame paskolą 
įrengimų, 

pdraudos pali*

kad jie Glasgow’e demons- 
tratyviškai uždainavo “Ra
udoną Vėliavą”, kada Lloyd 
George atvyko laikyt pra-

Šis patarimas uzsitarnau 
ja kuorimčiausios domos.

P r o t a u j a n t i e m s d a i ‘h i n i n 
kams reikia rupinties, kai 
kuodidžiausis jų klesos drau 
gų s 
m o.
naudoties

“Vvčiai
ir kiti kunigų suorg 
ir kunigų vedami 
kai seka paskui

gnni- O
asmenį ir 
pasitaisyt.

tai klaida. Hysterijos ata- 
užeina taip pat, kaip ir dru- 
itakos, ir jos negali būti as- 

Hysleriją rei- 
alint. o nemesi

eiti nonnnavi- 
Pildomasis Ko- 

jau išsiuntinėja

Vienas skaitytojas pi 
aš paaiškinčiau 
Dalykas yra t; 
nėra 
mi

Rinkimai Komiteto nario vieton 
Spargo.

derybas pradėti. Kad tik 
taikos sąlygos butų teisin
go®. O kada įvyks taika tei- 
jwngomis sąlygomis, t.y. ka
da Vokietija išeis iš karės, 
nieko nelaimėjusi, tai Vo-

jos žmonės jau žinos, ką

Kartu su mintim apie Dar
bininkų Tarybos įsteigimą, 
tarp chicagiečių gimė ir min
tis sušaukt visos Amerikos 
lietuvių darbininkų suvažia
vimą.

Suvažiavimas reikėtų 
šaukt būtinai, nes yra daug 
svarbių reikalų, kurie kito
kiu budu išrišti butų sunku.

Pirmas reikalas tai butų 
sutvarkymas šelpimo $arbo.

Lietuviai karės metu pri
steigė visokių fondų nuken
tėjusioms nuo karės šelpti; 
tie fondai veikė netoli treje
tą metų ir surinko iš visuo
menės nemažas sumas pini
gų. Bet ar visuomenė kon
troliavo tą veikimą? Ar ji 
šiandie žino, kur tos aukos 
padėtos?

Tiktai išdalies. Fondai, 
norėdami pritraukt prie sa
vęs publiką, turėjo daugiaus 
ar mažiaus taikyt savo vei
kimą prie jos reikalavimų 

ir davinėt atskaitas. Bet tų 
atskaitų iki šiol niekas ne- 
patikrinėjo, ir šelpimo įstai
gos nemažai yra papildžiu- 
sios darbų, kurie vargiai su
tinka su aukavusiųjų žmo
nių norais. Tiesioginės šel
pimo darbo kontrolės nebu-

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

3149 S. Morgan St, kerte 32 *L 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS
Moteriškių Vyriškų ir Vaik< 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: t 

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

Telephone Yards 687.

"elephone Humboldt 1271,
M. S AH U D M. D. 
Sena* Hum Gydytoja* ir Chlrwr*aa.

Specialiau** Moteriškų, Vyrilko tr 
Vaikiokų, taipgi Chroniškų IJjrt) 

OFISAS: 1679 Milwaukee Are, 
VALANDOS: 8:30 iki 10 ilryto; 
Kampa* North Ave., Kambary* 

1:30 iki 3 ir 7 :80 iki 9 vakare.

patariame socialistams ne ti
ktai ne vary t ‘vyčių’ iš savo 
namų, 
šviesti
yra jų darbininkiški

Kad visuomenė galėtų tą 
darbą kontroli uot tiesiogi
niu budu, tai ji turi but su
siorganizavus. Neorgani
zuotoji “viešoji opinija” yra 
ne spėka, kuri galėtų kont
roliuotojo funkcijas pildyti, 
o žaislas susiorganizavusių
jų būrelių rankose.

Darbininkų suvažiavimas 
galėtų sutvert ž; 
nizuotą jiegą mi 
menėje, ir ta ji|

Amerikos socialistai 
ir karė.

tai jiems tatai pasakė, tai 
jie nenorėjo tikėti. Negali
mas, girdi, daiktas, nes ku
nigai juk esą krikščionybės 
mokytojai ir geisti karės jie 
negalį! Socialistams prisė
jo atskleisti jiems darbinin
kiškus
dyti ištraukas iš klerikalų 
spaudos organų, kad paro-

padaryt savo kaizeriui.
Anglijos valdžia greičiau, 

kaip kitos talkininkų val
džios (išimant Rusijos) su
prato, kad ilgai vesti politi
ką karės lordų dvasioje yra 
pavojinga. Šitą supratimą 
jai suteikė Rusijos ir Angli
jos darbininkai.

Nesenai, kada talkininkai 
paskelbė savo atsakymus į 
Rusijos užklausimą apie tai
kos sąlygas, tai Rusijos Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų 

ybos organas aštriai at
šovė jiems: Neapgaudinėki
te savęs ir musų miglotomis 
frazėmis! Pii 
sites naikinti

teisingi 
galėdami surast tiesos, 
paskui įtarti 
tas įstaigas ir

Trijų metų
Amerikos lietuvių visuome
nėje gimė ir eilė svarbių po
litikos klausimų, reikalau
jančių atsakymo.

Tie politikos klausimai di
delei didžiumai musų visuo
menės šiandie tegali turėt 
reikšmės, kaipo darbininkiš
kos politikos klausimai’. Dar
bininkų suvažiavimas tad ir 
galėtų juos išrišti.

Brooklyno visuotinasai

Klerikalų pasekėjai neži
no, nei kur juos veda jų va
dovai, nei kokiu keliu jie tu
rėtų eiti. Taigi apšvieskite 
juos, susipratusieji darbini-

kaičius įgytų susiprati- 
Tuo tikslu jie privalo 

kiekviena proga. 
” “juozapiniai” 

mizuoti 
darbinin- 

savo vado- 
iK per savo nežinojimą, 
tesupranta 
? nenumano 

ai bei kunigų kl: 
ali but jų užtarėjais. Aklas 
^tikėjimas į “šventą” kuni- 
ų “stoną” atima iš jų gabu- 

žiurėt i savo

kų Lietuvos šelpimui, nega
li juk kęsti, kad tos aukos 
butų eikvojamos pašaliniems 
tikslams arba kad bent pa
liktų kokia abejonė del jų 
suvartojimo.

Stoka kontrolės ant aukų 
rinkimo ir suvartojimo de
moralizuoja žmones. Jeigu 
pinigai suvartoti ir teisingu 
budu, tai, kol nėra aiškaus 
patikrinimo, tol priešingos 
kiekvienam fondui srovės 
turi progos daryti jiems pik
čiausių priekaištų. Ir kas 
tokiame atsitikime bus spre- 

r tie priekaištai yra 
ar ne? žmonės, ne

ima
• visai nekal- 
veikėjus.
karės bėgiu

žodžio gimda, k 
jog tai moterų Ii 
m ilsu la ikais vyr 
me pat skaitliu j, kaip ir moters. 
Civiilzacija su jos visais mo
dern iškumais taip įtempė žmo
gaus smegenis ir nervus ir taip 
stimuliuoja juos, kad hysterija 
darosi veik aplamų dalyku.

Kas yra hysterija? Tai nėra 
liga, kurioj butų permainos kū

rei pamatuoja tuo
tikinimu
yra ne kas kita, kaip lik kapita 
listinių klesų kova tarp savęi 
už pirklybinius interesus, ir kai 
los kares darbininkams, darbi•
ninku reikalams, darbininkų ko 
vai už savo teises ir ta 
d|i d ži a u s i ų pra gi i i sč i ų.

(Bus daugiau)

kos 
gio a likos, ir jos ir 
mens suvaldytos 
kia gydyti kiek į 
kuities ant asmens.

Lietuvių tautoj hyslerikų iki 
šiol buvo neperdaug. Mat, lu
tos tautos yra labiau linkusios 
ją turėt, ypač žydai ir lotynų gi
mines tautos (italai, franeuzai). 
Nors žmones mano, kad gimi
niu suėjimas šeimyniškan gyve
nimai! yra negalimas tik del re
ligijos ir papročių, tečiaus at
randama, kad, artimas kraujas 
šeimynose duoda didelį hysteri- 
kų (vaikų) skaitlių. Hyslerikų 
galima laukt iš alkoholikų levų, 
iš levu su

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgaii 
Ofisas 2359 S. Leavitt St.

Valandos 4—6 Ir 7—9
Tel. Canal 3877

grupelei pritariant, vedama sis- 
tematinė šmeižimų kampanija 
prieš socialistų partiją neišven
giamai turėjo daugelį suklaidin
ti kas del socialistų partijos po
zicijos link karės. Tik iškeliant 
eikšten dokumentinius prirody
mus apie partijos poziciją nuo 
pat kares pradžios gali tą žmo
nių protuose pasėtą suirutę paša 
liuli, ir ši knygelė 
davinį atlikti.

Nuo pat dienos, 
poj tapo paskelbta 
šiandjie, socialistų partija visa
dos stovėjo griežtoj opozicijoj 
prieš karę. Lig pat musų šalies 
įsivėlimo karėn, socialistų parti
ja išlaikė pilniausį neutralumą 
link visų kariaujančių kraštų. 
Ir kiekvienu sykiu, kaip tik 
grūmojo pavojus, kad musų ša
lis gali but įvelta karėn, 
listų partija kėlė aštriausi 

Ji buvo vieniu
artija ir vienintelis galin- 
organ iz uotas j odėj i m a s

lagi šaliai j si vė
le ty v i karės 

l iek prieš įsiveli- 
karėn, tiek įsivėlus Suv. Val

stijoms į tą pasaulio skerdynę

Kadangi buvusis Nacionalio 
Pildomojo Komiteto narys John 
Spargo pasitraukė iš Partijos, o 
tuo palių ir iš Komiteto, tai jo 
vieton tenka pririnkti naujas 
Komiteto narys. Sulig socialistų 
partijos konstitucija komiteto 
nariai renkami referendumu, tai 
pirmiausia tur 
m as kandįdalų 
mitetas dello 
blankas kandidatams nominuo

ji be at- 
idant socialistų 
11 sign eb tų ir pa- 
i reikalu įsteigi- 

taikos tarp pasau-

savo vadovu c 
š socialistu.t'

1 motais buvo, kad 
viršininkai agituo- 

net siūlo val- 
į kariuomenę, 
tam i socialis-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

VodeviliauH Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
lOe, Balkonas 5c.

Nominuojant kandidatą rei* 
kia prisilaikyti šitokių taisyklių:

Nominuoja įnašai kandidatas 
turi but išbuvęs partijos nariu 
nemažiau kaip trejus metus be 
pertraukos.

Kiekvienas lokalas arba kuopa 
turi teisės vieną kandidatą no
minuoti.

Apie nominuotąjį kndidatą 
turi but pranešta Nacionaliani 
ofisui ne vėliau kaip ligi liepos 
31 d. š. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAR 
BININKŲ TARYBOS LAIKI 

NAŠAI KOMITETAS
Chk 

visuotinasai susirinkimas, įvy
kęs birželio 29, ir davęs pradžią 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybai, jos Laikinojo Komite
to nariais — ligi busimo 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybų suvažiavimo.— išrinko 
šiuos asmenis, kurie iš savo tar
po vėl išsirinks Komiteto valdy-

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

PI':,n>’ksta regčji- 
mas.

Lt,vartojam pa- 
JN^VJrvaerintq Ophthal- 
njL nionieter. Ypati-

nga doina atkrei- 
" piama j vaikus.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedaliomis nuo 10 iki 11 
dieni}.
4619 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.

Socialistų priešingumas Karei 
remiasi ne vien žmogiškumo ir 
artimo meiles argumentais, nors 
jie taipjau turi dideles svarbos.

Pasarga. — Naujienų 
Skyrių ves Daktaras 
vidas. Be straipsnių 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtą gauti šiokių ar lokių dak
tariškų patarimu. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Naujienos, Sveikatos Skyrius, 
1840 S. Halsted St., Chicago, 
Ill. — Bed.

a, negu im- 
autokratiją 

Vokietijoje, išnaikinkite ją 
namie!

Anglijos darbininkai taip- 
pat davė aiškiai suprast val
džiai, kad jie neis su ja iki 
kurvinų skerdynių “galo.” 
J ų nepasitenkinimas paga-

žinomoji visuomenės mokslų 
mokykla, Band School, socialis
tų vedama, išleido šaunią Alek
sandro Trachtcnbcrgo parašytą, 
Jknygelę: The American Sočia
is ts and the War — Amerikos 
socialistai ir karė. Tai chrono
loginis ir dokumentinis nušvieti
mas pozicijos, kurią Amerikos 
socialistų partija užėmė sulig 
|kare tiek/Europoj tiek Suv. Val
stijose. Morris Hillquit patiekė 
tai knygelei vėl gražų įžengia
mąjį straipsnį, kurį čia paduo
dame vertime.

TURĖKITE 
PIKI G U 
Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti, $5 iki $200.09. 
Moters ar merginos, ar vedę ar 

pavienios, senos ar jaunos, 
Mes skoliname del Stockyardą 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant 
minutes.

Paskola ant 
landas.

Mes taipgi 
ant pianų, sankrovos 
arklių, vežimų, ai 
šių ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba kų 
jus uždedate, mes norim darodyl 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu patirti, kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN 
COMPANY

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

Telephone Drover 2116. sfiT

visada įgimtas), kuriame žino 
gaus valia netenka jiegos su 
valdyti žmogaus pastangų. Vie 
nas rašytojas sako, kad hyste 
rija yra “stovis, kuriame idejoi 
valdo kūną ir pagimdo nesvei 
kas permainas jo veikimuose.’ 
Kitas rašytojas 
te riją kaipo “si 
ir neur 
mu.” c
kad nervai nesuvaldo kūno. 
Matyt nervų ir proto veikime 
nenormališkumas.

Kiekviena liga turi tam tik
rus ženklus. J'aip ir hysterija 
apsireiškia savotiškais ženklais, 
iš kurių mes pažįstame, kad 
žmogus turi ją. Taip vadina
mas hysteriškas temperamentas 
arba stovis proto visada randa
si pas hyslerikų. Reikia tik bis- 
kučio suerzinimo ir jis pilnai pa
sirodo 
sveiko proto 
tik nusimintų 
kia arba labai

yra užimtas savimi ir įieško 
sympatijos pas kitus. Ant ne
laimės, kili juo nepasitiki, ma
to jame saumylybę. Tuo tarpu, 
jis yra perdaug jautrus, viską 
padidina, ir jo draugų atsineši- 
mai į jį baisiai užgauna jį. Ne
galėdamas geruoju gaut gimi- 

bei draugų sympatijos, jis 
į prisimetimus: grąsi- 

nusižudysiąs, ką nors ‘blogą 
padarysiąs, prisimeta ligą, 

kad net ligos 
iro: vemia, arba 
pastirsią, arba 

m t odos, 
irba alpsta

Geras darbas 
geriems žmonėms.

“Naujienų” piknike, per
eitą nedėldienį, drg. K. Gu
gis savo prakalboje išreiškė 
sekamą įdomią mintį:

“Mes privalome elgties ki
taip ne 
gai
dinoms nelaikvt ‘ant burdo

1 liepos dieną Bostono da
rbininkai parengė taikos de
monstraciją. Į demonstra
ntų eiles įsiveržė būriai uni
formuotų kareivių ir j tiri n i- 
nky, ėmė mušt juos, min- 
džiot jų vėliavas, draskyt ir 
degint literatūrą. Tada atė
jo policija malšint riaušes. 
Daugelis žmonių tapo suim
ta* bet nė vieno kareivi » ar 
ba jurininko.

Tai yra “laisvė”!
Riaušes padarė kariuome

nė, ir ji ne tiktai nebuvo nu
bausta, bet policija dar su- 

*areštavo užpultuosius de
monstrantus.

Jau, pasirodo, Amerikoje 
ima viešpataut net ne kariš
ka valdžia, o uniformuotų 
padaužą kumščios.

HAiarSO ir GATT*
■ ■ 'M

Atsitikimuose, kur 
nervų žmogus 

hysterikas ver- 
susirupina; kur 

k nusišypsoti, jis lei
džiasi kvatot be susivaldymo. 
Pas jį juokas, verksmas ir rū
pestis iššaukiami niekniekiais. 
Jis išsigąsta pergreitai, pyksta 
stipriai ir atlieka tokius darbus, 
kurie kitam išrodo neprotingi ir 
už kuriuos jis pats paskui gai
lisi. Pastebėtina, kad hysteri
kas netenka galės apspręsti pats 
paprasčiausių reikalų. Jis klau
siusi patarimų, yra lengvas bi
le kur nukreipti, įspūdžius pri- 

didžiausiu jautrumu, 
kiek

“Naujienos” 
kartų nurodinėj 
miai ataušo paskutiniu lai
ku džingoistiškas karštis 
Anglijos valdžioje. Didžiau
sia jos akyplėša Lloyd Geor
ge dabar jau nesukauja apie 
iarę “iki galo” ir priešų 
“triuškinima.” v

Didelė atmaina to minis
trių pirmininko upe ypatin
gai apsireiškė prakalboje, 
kurią jisai pasakė Glasgoė 
w’e. Šitą jo prakalbą tūli 
laikraščiai Amerikoje api
budina, kaipo paraginimą 
Vokietijai pasakyt savo tai
kos sąlygas. Ir ištiesų ji tu
ri tokią prasmę.

P-as*, George, pavyzdžiui, 
jjžreiškė, jogei taika privalo 
out nustatyta tokiais teisin
gais pamatais, kad šalis ne
norėtų josios ardyt. Tolians 
jisai pasakė, kad “niekas ne
geidžia diktuot Vokietijos 
žmonėms, kokia turi but val
džios forma, po kuria jie gy
vens. Bet reikia ; 
kad mes pradėtume 
derybas su laisvi 
valdžia kitokiu minčių sto
viu, kitokiu upu ir jausmais, 
mažesniu palinkimu prie įta
rimų ir didesniu palinkimu 
prie užsitikėjimo, negu su 
tokia valdžia, kurioje, kaip 
jaučiame šiandie, viešpatau
ja agresyviu (užpuolančio) 
ir akyplėšiško Prūsų m Uita- 
rizmo dvasia.”

Matote, kad čia jau visai 
kas kita, negu “triuškini- 
mas” ir “autokratijos grio
vimas.” Anglijos valdžios 
.galva jau pripažįsta, kad 
svetimos šalįs neturi teisės 
kišties į vidujinius Vokieti
jos tvarkymosi reikalus, ir 
kad Prusą autokratijos su
naikinimas nėra būtina ka
rės baigimo sąlyga. Butų, 
girdi, maloniau turėt reika
lą su laisvesne valdžia, ve
dant taikos derybas, bet jei
gu Vokietijos žmonės neper
keis savo valdžios, tai ne ką 
bepadarysi; reikės kadir su 
kaizeriu taikyties.

Labai gerai. Taika yra 
taip reikalingas pasauliui 
dalykas, kad del jos galima 
ne tiktai su kaizerio, o ir su

seimas, kaip pamenate, tu
rėjo irgi keletą politikos 
klausimų savo dienotvarky- 
je. Tarp kitko tenai buvo 
priimta rezoliucija apie Lie
tuvos laisvę. Su pasididžia
vimu mes, kurie tą rezoliuci
ją pasiūlėme ir gynėme, ga
lime šiandie pasakyti, kad 
didžiausių istorijos nuotikių 
sūkuryje apsireiškė tos re
zoliucijos minčių teisingu
mas. - Juk joje už pustrečių 
metų prieš Rusijos revoliu
ciją tapo paskelbta reikala
vimas, kad kiekviena tauta 
turėtų teisę spręst apie savo 
likimą, ir kad tos teisės mes 
reikalaujame ir . Lietuvai, 
prisižadėdami remti kiekvie
ną josios judėjimą, vedantį 
prie laisvės.

Visuotinasai Amerikos 
lietuvių darbininkų suvažia
vimas, atsistojęs ant to pa
mato, kurį padėjo minėtoji 
rezoliucija, galėtų padaryt 
žingsnį toliaus ir konkre
čiau (smulkiau) suformu- 
luot darbininkiškos visuo
menės poziciją tame klausi
me.

Be šitų reikalų, suvažia
vimo programan butų gali
ma įdėt da ir klausimas a- 
pie organizuotą pagelbą 
žmonėms, kurie norės grįžt 
po karės Europon, ir kitokie.

Šis suvažiavimas turėtų 
but kaipir įpėdiniu Brook
lyn^ seimo. Tiktai jisai tu
rėtu but geriau prirengtas 
ir tikslingiau sutvarkytas.

Musų visuomenė šiandie 
jau yra pakankamai pribre
ndus prie to, kad savo vi
suomeniškus suvažiavimus 
atlikus pagal išanksto ap
galvotą pieną ir su išank
sto išdiskusuotu programų.
Ir jeigu treji metai atgal 

musų visuomeniškam suva
žiavimui pakako “lietuviš
ko” vardo, tai dabar jam iš
pultų jau būti aiškiai darbi
ninkišku.

Atrodo, kad tinkamiausis 
laikas tam visuotinam dar
bininkų suvažiavimui butų 
trijų metų sukaktuvėse nuo 
Brooklyno seimo, kurs įvyko 
1, 2 ir 3 d. spalių m. 1014 m. 
Norint, kad dėlegatai su
gaištų mažiau darbo dienų, 
galima butų suvažiavimui 
paskirt 29 ir 30 rugsėjo ir 1 
spalių — subatą, nedėlią ir 
panedėlį.

Tas suvažiavimas galėtų* 
but kartu ir įsteigiamuoju 
Am. Lietuvių Darbininkų 
Tarybos suvažiavimu. Taigi 
jki to laiko kiekvienoje ko
lonijoje turėtų jau but susi
organizavusios iš visų dar
bininkiškų draugijų atstovų 
Tarybos. Ir suvažiavimo 
delegatai butų tų Tarybų 
pasiųsti.

minančiomis 
učių kokias 

nervų ar proto ligas.
Kaip jau minėjau, bys 

turi daugiau moters negu vyrai, 
ir ji tankiausiai apsireiškia jau
name amžiuj. Tečiaus prasidė
jusi jaunystėj ji tęsiasi į senat
vę, ir pas moteris “gyvenimo 
permainos“ periode labiau pasi
rodo. Kadangi turtingų levų 
dukters yra nepratę atsisakyt 
nuo visko to, ko jos užsimanėt, 
tai jos ir įpuola į hyslcriją per- 
greitai, kaip tik sutinka 
bežiavimų. Aplamai, 
nepripratusieji ją išvysto 
čia u.

11 k ros priežasties, kuri 
tų hysteriją, kaip matote, 
bet tūlos priežastįs priartina ir 
pa tankina jos atakas, apie ką šį 
sykį nekalbėsiu. (

Dr. A. Montvidas.

dima padaryti lai 
laikraščio nuineryj.

įlarysiu nors pradžią
kalbėsim daugiau.

gavusi nuo
jau parodo,

Bet ją turi
netoli tokia-

leidžiasi
na 
sa u 
Reikia } 
sy m plonius pada 
išblykšta, arba 
vartoja kokius vaistus 
kad parodžius ligą 
tyčia ir 11. Vargas vaikinui bei 
mergnai, jei į juos įsimyli hys
terikas. Viena, kad jis savo įsi
mylėjimą persiūto dievai žino 
kokiu dideliu daiktu, kita — jis 
arba ji eina ant prisimetimų, o 
kartais ir prie tikrų Iri 

Suprantama, draugai 
nes kaltina bysterišką 
mano, kad iis aali



DR. W. YUSZKIEWICZKorespondencijos
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Prakalbos
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Specialises Išpardavimas Marškiniu
tuokart gali
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Reikalaujama anglių

Daktaras WISSIG,ALLEGHENY RIVER Specialistas iš

MINING CO
Chicago, Ilk

Per 30 
metų ši
mtai iš-

Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn St.
1111-13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

Unijos mainos, geros gyvenimo sąly 
darbo sąlygos 
mainos, sveikos ir švarios, nėra jokio darbinio 
kams keblumo.

Prieš Pačto
Ofrni

2-ras augštas. 
eną.

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

os, geros 
pastovus darbas. Moderniškos

Mano mašina del užrašymo Jysų kraujo spaudimo, pa 
jiegos stiprumo ir gyvumo Jysų širdies.

Rašykite prašymą į kasyklų Superintendentą 
įmainąs. . * *

0r. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago. 

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

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

CARR BROS. WRECKING CO.
JOO3-3O39 S. Halsted SU, Chicafa.IIL

Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras 

Panedelio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

daug yra depozitorių, kuriems sunku atlikti 
savo bankos reikalus laike paprastųjų ban- 
kos valandų.

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

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8 v. 
rak. Nedėtiem 
nuo 10 iki L

apie Thomą 
pasmerkė 
Th. Mooney 
rinkta $25.75.

Antru atveju drg. Dusevičia 
kalbėjo apie darbininkų organi
zavimosi reikalus, ypač dabarti
niame momente.

žvirblelogijos Studentas.

ačiai pagarsėjęs lietuvių kal- 
Daktaras A. Montvidas įdomioje temoje. į šitą pikniką yra kviečiami lat- 
ai ir kitos tautos.

L.S.S. 22-ros ir 37=tos kuopų

Geo. M. Chernaucko Darže

egmuad-

AV*. »-4M 
iki vaka- 
PO pl«tR|

Taigi neleisk $1.00 
stovėti tarpe iųs ir 
sveikatos. Ateik pa
siteirauk

Prirenka visiems tinkamus akiniu# 
nuo j a ir patarimus duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2

TeL Haymarket 2434.

UŽSISEKf JUSIO8 IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
inkstų ir pūslėm, užnuodijimg krauju 

kausmus, skausmu* nugaroje 
Jeigu 

jums gali padaryti 
Patarimas dykai.

nuo 10 ryto iki 8 vai, vakare, Nedėliom* i1'
L, kampas 19-tos ra t., virtoj Bankas. *T<i

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- 
ninko, ketverga ir subatos vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
1564 MILWAUKEE AVE., Chicago, HI. 

TeL Humboldt 97.

I Dr. Povilas Žilvitis 1 
0 Lietuvis Gydytojas, Chirurgais 1 
| 3203 S Halsted St., Chicago. J 
I Tel. Drover 7179. |

Labai gaila lokių tamsių fa
natikų, kurie persekioja tuos 
žmones, kuri* 
jiems teisybę

State Bank of Chicago
Kalbame lietuviškai. 

Kviečiame atsilankyti lietuvius. 
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

DR. M. HERZMAN 
IŠ HUSUOS

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 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Šitą mėnesi $1.25 Marškinius parduosim po 85c
Taipgi kituose departamentuose yra daug bargenų.

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3123 S. Halsted St 

Ant trečių "lubų
TeL Drover 1310

DIR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialistas moterlšky, vyrišky, Ir vaiky ligŲ 
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 36 Str< 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 
po pietų ir vakarais.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kr# turi skaudamas arba silpnas akis, » 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare. 

ii’w 9 ryto iki 1 po pUL

rodo nenaturalį stovį, 
ir visai prašalina visą 
spėliojimo darbą. Jei
gu jus niekuomet pir
miau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų- 
kimo, jus neturėtumėt 
praleisti to stebėtino 
patyrimo, kuomet jus 
galite, kigyti vien tik 
už dalelę paprastų iš-* 
laidų. Ateikite |uojau 
pirm negu šis spoęia-

PROF. DOCTOR COATES
Beturčiai taipgi ateina pas mans ii 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
nš esmi expertas specialistas Jis 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tą atlikti. Negaišuok ir iiu- 
rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru
mas nyksta, kuomet jus turite ją savo 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pas 
mane I laiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus j sveikatą i trumpinu
sį laiką, ir už mažiausią mokesti del 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, Ir 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 
vėliausiomis metodomis ir už pigiausią 
mokestį del sumanaus patarnavimo ir 
pasekmingo gydymo.
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS 

DYKAIPROF. DR. COATES
430 So. State St., 2-ras augštaa, 

Prieš Siegel Cooper and Co.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St

The Bridgeport Clothing Company,
Chicago, Ill.

J. PETROWSKI

Aš jums
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 tikrą Neo-Sal- 
varsen, 914 ir 606.

Aš išlydau, kuomet kiti atsisa-

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 
TCMYKIT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND A VE.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 

Tel. Canal 5335

Jus nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu specialistas 
su daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėte.
VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai

Conifer Jefferson Co., Penna 
Seminole Armstrong Co. 
Chickasaw ” ” ”
Furnace Run ” ” ”
Cadogan ” ” ”

Birželio 24 d. drg. P. Kelme
lis dalino lapelius, kuriuose pa
rodoma daug teisybės tamsiems 
darbininkams.

Vienoje vieloje tamsus katali
kai užpuolė tą draugi 
metyli akmenais. Suž

Seredoj, Liepos-July
1917 m.

Valandos: 9 ryto iki 8 D R FIELD 
vakaro. Nedėliomis: 9 740 W. Madison gatvė, 

kampas Halsted gatvės 
Antras augštas. 
Chicago, 111.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ

Musų sistema ir ypatiškas mokinimas pa
darys jus žinčvu į trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpi- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jus mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti speciališkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą —■ bilo 
stailčs arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
.1. F. Kasnicka, Perdčtinis

118 N. La Salle gatvė, Kambarys 416-417. 
prieš City Hali

Didelis Lšpiirdavimas
Šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

tuviu visuomenę atsilankyti į mu
sų nepaprastai didelį išpardavimą, 
kuriame bus išpardaviliojama už la
bai nupigintas kainas visokie tavo- 
rai, kaip lai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, laketai ir visokį kiloki auk
siniai bei sidabriniai (taikiai.

Taipgi egzemi- 
nuojam akis 

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

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

rengė prakalbas. Kalbėjo vieti 
uis draugas Slesariunas ir A. Du 
sevičia iš So. Bostono apie svar 
Liūs momento reikalus.

Prieš prakalbas p-lė Žaba 
rauskiutė padeklamavo eiles.

Po įspūdingos A 
prakalbos apie k 
vietiniai draugai: P. M. Balsys 
K. Ustupas, J. No viekas ir W. J 
Dubendris, apie konskripciją.

Paskui tapo perskaityta rezo 
Uncija apie konskripciją ir pri 
imta vienbalsiai ir bus pasiųs 
ta kongresai!.

Dusevičia kalbėjc 
Mooney, kaip j 
kapitalistai. Aukt 
bylos vedimui su

NEMOKĖK MAN
Po priėmimo egza- 

minacijos, jei ji nevi
sai užganėdina jus, ne 
mokėkit man nė cento. 
Visai nėra nė skausmo 
nė pavojaus sąryšyje 
su X-Ray cgzaminaci- 
ja, ir dargi nėra rei
kalo jums nusivilkti 
drabužių. Užleidžiant 
ant uždangos šviesus 
aiškus paveikslas, pa
lis paaukavimas užsibaigs—ir leiskit X-Ray pasakyti tikrą teisybę apibl 
priežastį jųsų ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasaulyje del jus žinot,! 
ir jus taip ilgai nežinot. Bukit atsargus, suraski! tikrąją savo negalės, 
priežastį, ir sutaupykite, galima, mėnesius bereikalingų kentėjimų, yva-j 
rbių komplikacijų ar dagi pačią gyvastį.

VYRAI IR MOTERS
Kurie sergate, kenčiate ir nusiminę, pasinaudoki! šia didele auka, 

'l'iktai trumpam laikui aš suteiksiu X-Ray ir daktarišką egzaminacija 
už 1.00, daug expertu ima nuo $5.00 iki $10.00 Jus nebusite priversti 
gydyties. Aš duodu kiekvienam sergančiam vyrui ir moterei šioje a- 
pielinkėje progą žinoti ,ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau daug me
tų patyrimo pasekmingo gydymo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir pū
slės klintis, reumatizmą, dusulį, kraujo ir odos ligas, katarą, aidų, au
sų, nosies ir gerklės, chroniškų ir nerviškų ligų, ypatingai pasekmin
gas pilvo kliūtyse, taipgi privatiškų vyrų ir moterų ligų.

Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, silpną nugarą, .apsvaigimą, 
prie!varą, atsiraugėjimą gazų, skausmus pilve,, murmėjimų žarnose, 
nustojimą apetito, nuovargį, nusidėvėjimą, pajautimų, nerviškumą, ir 
palengvą nykimą, tai yra priežastis, kuri turi but žinoma.

Sis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri 
lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jus sergate ir norite greitai pa
sveikti, atsineškite šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X- 
Ray ir daktariškos egzaminaeijos už $1.00.

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS.

silpnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, 
ą mirtį, gali apsireikšti bilo laiku. Kaip 

randasi jųsų kraujo smhnai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm 
laiko senstate? Mano kraujo spaudimas pasakys. ATEIKIT, leiskite 
man išpasakot jųsų širdies ir kraujo sudynų paslaptis—’ 
ma bus jums tikrai patarti kas geriausia yra jums daryti

Ateikit tf VII 1 i Aš jus 
pas |g g KOI išgy- 

mane W H BOO dygiu

■ EXAMINACIJA
šis specialis paaukavimas tiktai trumpam laiKui

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane 

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X RAY EXAMINACIJOS

pasakysiu ar jus galite

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS
Rengiamas

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS^VYRŲ IR MOTERŲ 

nežiūrint kaip ---- ------------
SpecialiSkai gydo ligas pilvo, plaučių 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos s 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
čia ir persitikrinkite, kų ji 
išgydė tūkstančius ligonių,

OFISO VALANDOS: i 
I960 BLUE ISLAND AVĖ

;ų ir pūslės,
„j, skausmus nugaroje, koeėjioMk
kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite

Praktikuoja per daugelį metų. Ir

♦ *[*!* < * M # B m



UtarninkasNAUJIENOS, Chicago, Ill

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAIASMENŲ JIEŠKOJIMAI

ROSELAND

REIKIA DARBIN INKŲ
PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEMĖ

Pranešimaixinones

AMATŲ MOKYKLOS

įsnov

Komitetas

RAKANDAI

ISO11

111C

Pirmas Naktinis

PIKNIKAS
RANDAI

1917LIEPOS, 3 d
Geo. M. Chernancko Darže Banda VYRĄMS IR

atsilankymu

EIKITE TUOJAUS PAS

DAUTARA ROSSKomitetas

Pa ne

įėjo 
Be r g

vieta duonke- 
intaisys pečių

DEL PASITIKIMO RUSIJOS 
KOMISIJOS CHICAGOJE.

vienu
skausmo.

Vakar atvyko belgų 
komisija.

barberis 
ir n ėdė 
A įsi sau

utys pamojo į jį ranka 
Tamsia sekantis.

Stafford atsisėdo kėdėn

ATIDUODAMA randon puikus ka 
mbarys švariai užsilaikančiam žino 
gui.
3409 So. Union Avė., Cbicagi 

1-nias aukštas, priekis.

Rockford, Ill 
priešinili tares 
rengia 
socialistai. M a r ša vi nias

nenusiminkite, bet paduo- 
skolininką j musų rankai, 
būdą iŠ kurio skolininkai 
iki neatlygina skolas.
YRA ATDARAS DEL Y- 
ATSILANKANČŲ Panedči- 

Pėtnyčiomia nuo 1

Ketvertais ir Subato-

Turėdami bile kokius reikalus atlikti, 
‘ t i ar

laiškais ant žemiau nurodyto antrašo. 
SECURITY MERCANTILE AGENCY 

8231 South Halsted Street, Chicago, Ill.

CHICAGOS SPECIALISTAS
Insteigta 26 metai

; DLK. Gcdm. 
kp., LMPS. 2f 
r Pas. Klftibo 
Dr-tės, LMD

— Liepos 4 d. 
demonstracijas 

lietuvių, anglų ir švedų 
prasi- 

1:30 pp. nuo švedų soc. svet. 
e. ir 7 st. Lietuviškai "kai
li rg. T. L. Dundulis papras- 
ęietoj. Visi kviečiami daly- 

Komitetas.

MOLDERIŲ IR 
BENCH IB AIR 

. SMILTYS PJAUSTO- 
KOMPANIJOS NAMAS. 

AUG- 
DIR-

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western »ve.

1850 Wells gatvė.
SABA PATEK, MOKYTOJA.

S. G O’R 1) O N
1415 S. Halsted St., Chicago, Ill.

REIKALAUJAME 6 PARDAVĖJŲ 
Mokame augščiausią komišiną. Turi
me geriausias pardavojimo propo
zicijas Chicagoje.

Klauskite p-n o Zewert, 
Room 725, 111 W. Washington st 

, Chicago, Ill.

REIKALINGAS buferis, atsakan
tis savo darbe. Atsišaukite tuojaus 
adresu:

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

Chicago, UI.

Kreipėsi į ]: 
laimes negu 
dasku I vklos

Liet. Kriaučių S.P. Kliubo na 
rių susirinkimas, iš priežastie! 
liepos 1 d. šventės, lapo peikei 
tas j liepos 11 dienų.

J. Kalpokas, rast

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, sinti naminius daiktus arba ap- 
redalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankamo. Ui 
$10 išmokiname jus siut visokius 
drabužius.

i
 TELEPHONE YARDS 2721

DR
Medikas ir Chirurgas J

3315 S. Halsted St., Chicago I

Jis matėte vakar, 10 vai. ry- 
koksai draiverys suvažinėjo 

aika ties 1919 Peoria 
c-

matėte, praneškite A. 
Brukniui nurodytu adresu.

Jos autorium
Wallace, kuris 
fronte vienuolikę menesių

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

Staffordui nieko daugiau 
liko daryti, kaip lik užme 
reikalaujamus pinigus. Jis

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų over ko tų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertes 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, nedaliomis ir va
karais.

REIKALINGA merginų arba mote 
rų prie abelno valymo, darbas pa
stovus, trumpos valandos. Mokės 
t is gera.

Presbyterian Hospital, 
1753 W. Congress Str. Chicago

puošė lupo pastebėtu, kad ant ve
lionio kojų neužmaula šiušiai 
(balai)” ir kad už tai moterįs 
paėmusius n a gan laido loja Pet
rošių.

Geo Launderbauer’s
1516 Clybournc

Poni Anna Haas, 1907
: KREIVOMIS AKIMIS

PARDUODU antrarankes lentas. 
Tarp tų randasi ir naujų. Rinkinys 
susideda iš padlaginių ir plačių 12- 
colių x12 pėdų lentų. Viso apie 6 
loadai.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gi v., Chicago, Ill.

PARDUODU arba išmainau mūri
nį namą; mainau ant mažesnio na
mo, automobiliaus, loto arba ant ko
kio nebūk biznio. Namas North- 
West daly], gražioj vietoj, arti dvie
jų karų linijų. Raudos neša $4 J į mė
nesį. Klauskite savininko: V. Ascila, 
1617 N. Robey St., Chicago, Ill.

REIKALAUJAME LE1BERIŲ, PA
SIUVUS, NUOLATINIS DARBAS. 
GERA PRADINĖ MOKESTIS NUO
LATINIU PAAUGŠTINIMU Už 
PRAILGINTA UŽGANĖDINTA PA- 
TARNAVIMA. ATSINEŠKIT OVER
ALLS IR ATEIKIT PRISIRENGĖ 
DARBAN.

THE BARRETT COMPANY, 
2900 S. Sacramento Ave. Chicago

BEI KALINGAS patyręs 
darbas vakarais subatomis 
liomis. Gera užmokestis 
kite tuojaus.

REIKALINGA vedusi pora arba 
našlė moteris ant ruimo ir prižiū
rėt dienomis , vaiką 2‘Zj metų. At
sišaukite laišku arba ypališkai po 
numeriu 930 W. 33rd si. 1-mas augš- 
tas priekis, J. B.

PARDUODU greitai saliuną, du 
arkliu, vežimą, pakinkius. Pardavi
mo priežastis — važiuoju į kitą mie
stą. Taipgi PARDUODU gerą jauną 
karvę labai pigiai.
<8530 S. Vincennes Ave., Chicago, Ilk

BI J KALAUJAME mėsos pjausty 
lojo, lietuvio, tuojaus.

Standard Market
1300 So. Main st., Rockford, Ill

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

Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page
rintas 606 ir jo gydymo sistema bus priežasčia jūsų greito pasvei
kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite į Daktaro Ross’o 
priežiūrą. t e # ....

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
sugrąžinti 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 pas daktarą nuo savo ligų.
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, ILL.

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

VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, NcdCliomis 10 iki 1, Taipgi Pane- 
delio, Sercdos, PCtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

Pereita subata ivvko konle- 
€ C C *

vencija, kurioj buvo svarstoma 
kaip sutikus Rusijos komisiją 
trečioj dienoj, tai yra, kada vi
sos Rusijos tautos galės dalyvau
ti sutikime. Konferemijoj daly
vavo daugiausia rusu ii 
ganizacijų atstovai 
atstovų nuo čeclu 
Nuo lietuvių buvo 
uis ir B. Balutis.

REIKALAUJAM darbininkų an 
fanuos del surinkimo aviečių-rasp 
berries. Darbas lengvas, lyras oras 
labai tinkamas del senų moterų ar
ba visų, katrie nebegali sunkiai dirbt 
Užmokestis taipgi gera. Galima už 
dirbti nuo $1.50 iki $3.00 per dieną 
Taigi kas norit i 
nigus, ras; ‘ 
Yorko 75cBabickas. Dainuos LMD 

do” choras.

MUSŲ BUDAS ATGAUNA — NEAT- 
GAUNAMAS SKOLAS VISOSE 

DALYSE AMERIKOS.
Mes iš j ieškome ir atgauname viso

kias skolas visose dalyse Amerikos, be 
skirtumo kokia skola nebūtų ir kaip 
sena su pabikiais.

Musų budui atgavimo skohj nėra 
skirtumo kur jųsų skolininkas gyve
na ir kaip toli nuo jųsų ar musų— 
musų pasekmingas būdas pasiekia sko
lininkus visur, nes tam tikslui mes tu
rim visose dalyse Amerikos korespon
dentus, kolektorius ir advokatus prižiū
rinčius mus reikalus visose apielinkėse.

Nedaro skirtumo kaip sena skola ne
būtų ir kiek vargo prįdėjote prie savo 
skolininko, 
kite savo 
mes turim 
neištrūksta

OFISAS 
PATIŠKAI 
liais, Seredomis 
po pietų iki G vakaro 

Utarninkais, 
mis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro._ 

kreipkitės j musų ofisą ypatiškai

PARSIDUODA FABRIKAS Wet 
Wash Laundry, vienas geriausių bi
znių, mašinos naujausiai intaisytos: 
elektriką, šlymas; viskas naujai in- 
taisyta. šita Wet Wash Laundry 
geriausia pinigų dirbtuvė. Darbini
nkai visi gerai išlavinti. Parsiduoda 
labai pigiai, už 12-ką šimtų. Da
bar $500 cash, o kitus ant lengvų 
i.šmokcsčių. Kas pirmesnis, tas gaus 
fabriką. Matyki! savininką

Mr. Paul E. Krauleidzy 
Krauleidzy Laundry Company, 

3349 S. Hermitage avė. Chicago 
2-ras augštas, užpakalyj

Pajieškau Alekso Slaseril savo se 
n o] o bartenderio. Aš noriu, kai 
Tamsta sugrįžt umei prie manęs. Ta 
misfa pats ar kas kitas jį žinąs la 
atsišaukia k 11 ogre i č i a u s i a i.
Jonas Smith. Tefft, Indiana

Phone 506-31-1-Kouts, Ind.

Taigi toje brošiūroj pataria 
ma visa’s galiniais budais kovo 
Ii su musėmis; kontroliuoti ji

GERIAUSIS PASAULYJ International pro 
sas Įkaista per save vartojant gasoliną, ke 
rusiną arba alkoholį, tesudega už 1c per^ 
valandas. Sveria svarus, gvarantuoja 
me Jeigu nepatinka, galima sugrąžinti, c 
mes sugrąžiname pinigus. Kaina su prisiun 
limn $5.00. Adresas:

The Lithuanian Mail O. House, 
3343 So. Halsted St., Chicago, Ill.

(ireiciau as eisiu i pcKla 
kad mokėsiu penkis dolerius 
tarė Stafford.

Tuosvk barzdaskulvs išsiėme

REIKALAUJU gero'barberio. Pa
stovus -darbas. Arba jeigu kas nori 
pirkti, parduosiu labai pigiai.

J. Jankus, 
1951 Canalporl avė., CJiicago, III.

UŽDIRBK $1000 BE DARBO.
'Turi but parduotas arba išmainy

sime ant loto Chicago] arba Gary, 
Ind., 2-jų pagyvenimų naują mūrinį 
namą lietuvių apgyvento] vietoj. 
Buk pirmas prie tos progos, daug 
peln\ si. Rašvk arba ateik pas •

CHANDLER, HILDRETH & CO.
56 W. Washington st., Chicago

PARDFODl’ šešių kambarių mu 
rinį namelį. Elektros šviesa. Par 
duosiu pigiai iš priežasties važiavi 
mo ant farmų. Cash $800. Eikli 
sius $1050 po $15 kas mėnesį pri 
skaitant nuošimtį. Atsišaukite' ad

Bissel I 
ant ga- 

ipart sugadinimo

REI KALAUJAME darbininkų 
prie* varstoto ir surankiolojų 
siu prie pielycių.

Mason Davis
77 tO So. ("Jiicago avc

Vakar atvyko Chicagon bei 
gu komisija. Ją pasitiko mil's 
to tarybos išrinktieji delegatai 
Tos komisijos tikslas — užmeg 
sli tarp Suvienytu Valstijų ii 
Belgijos artimesnius ryšius.

REIKALINGAS vaikas apie 16 mc 
tų plovimui indų vakarais.

* ('.andvland.

Konferencija išrinko p 
jį komitetą komisijos į 
mid. Komitetas rūpinsis visais 
pasitikimo reikalais. Komitetai!

, Telephone Drover 9691

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Bpecialbtas Moteriikq, Vyrlikq, Vaiki 
Ir vigų chronilk^

Valandom: 10—11 ryto, 4—-5 po pietų. 7—8 va
kare. N ėdė Įlomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 8T„ 

CHICAGO, ILL

Pereitos sercdos 
buvo idėla žinute €
apie Įvykusias birž 
luves tūlo Julijono Bcnečiuno

Naujas lietuviškas Hydro- Mas
sage Institutas.

Gydome reumatizmą, Lumbago 
sustingusią nugarą, kulšis, rankas 
visas chroniškas kraujo ligas, ink
stų ir kepenų ligas, elektriką, kar
štomis guro pirtimis, mokslišku ma- 
sažiu ir vaistais. Daktaro apžiūrė
jimas dykai, jeigu jus gulite lovoj 
musų daktaras ateis pas jus. Pašau
kite Garfield 8150

Rusijos svečių pusi likimui ko
mitetas nesirengia daryti jokių 
ypatingų iškilmių. Pasilikimo 
dienoj ketinama turėti milžiniš
kas mitingas Municipal Pier sa-

Svarbios prakalbos paminėji
mui Suv. Valstijų Neprigulmy- 
bės die nos ir kartu pareikalavi
mui panaikinimo įvestojo Su
vienytose Valstijose priverstino 
kareiviavimo rengiamos 12-kos 
Roselando ir West Pullmano

Taipgi sekančios ypalos:
Emile John, 4317 Lincoln
Stanley Stock, 2039 No. Oakley a v.

NEBŪKITE
Jo jus visai apaksite 
jūsų išvaizdos.

^FRANKLIN O. CARTER
.Akių specialistas ir chirurgas.

120 So. State St. Visas 2-ras augštas.
Valandos: 9 iki 7 vak. Nedaliomis 10 iki 12.

20 METŲ ANT STATE GATVĖS

TURIU PARDAVIMUI mažus ra 
kandus — po vieną arba visus kar
ai. Atsišaukite greitai.

A. Dobkevič,
1113 So. Halsted st., Chicago, 111

f
 PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- X 

rnenis tiesiai už “wholesale” kainas. ■
X Mes parduosime visiems. X
B Levinthal Plumbing Supply Co., i 
T 1637 W. Division St., Chicago, J
■ Corner Marshfield Ave. A

Kalbama lietuviškai. J

ATIDUODAMA randon du kamba
riai del blaivų žmonių. Garu šildo
ma, elektros šviesa, visi patogumai, 
be valgio. 3-čias augštas, priekis. 
3221 So. Emerald avė. Chicago 

Tel Yards 3278. -

Rusijos komisija s 
Bachinrtjrvu prieš 
važiavo Amerikon atstovauti 
Naująją Rusiją del specialiu rei
kalų, neužilgo ketina atki'l auti 
i Cbicagos miestą. Chieagoje ji 
gal bus gale sekančios savaitės, 
ir išbus čia tris dienas.

S
TEL. Canal 2118 Z
Dr. A. L. VUŠKA i

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS X
1749 So. Halsted St., Chicago, Ill. X 

Kampas 18-tos gatv.

I 1 IBIO

Pries gydymą.
Lietuviai šie dabartiniu laiku 

te. A4'-fmsikalbėkitc 
A. F. Šindelar 
Mary Jackson

Kreivos akys išgydyta
Be vaistų arba

REIKALINGAS pastovus barberis 
Darbas ant visados; užmokestis ge
ra. Atsišaukite tuojaus:

Jos. Gedraitis, 
1433 Adams SI., Garv, Imi

Cicero, III. — Seredoj, liepos 
4 d., įvyks prakalbos Pakšto 
(Jukniaus) svetainėje. Prakal
bas rengia LSS. VIII rajonas su 
pagelba vietinig LSS. 138 ir J. 
LS. Lygos 2 kp. Kitos darbinin
kiškos draugijos taippat malo
nėkite dalybau ti

Pajieškau švaraus ir ruimingo ka 
mbario aštuonioliktos arba Bridge* 
poilo apielinkėje. Geistina, kad bu 
tų viela del piano. Turintis lokį ka 
mbarį atsišaukite* laišku ligi ketvir 
lai liepos šiuo adresu:

Win. Žemaitis,
1810 So. Halsted si., Chicago, III

Pajieškau savo pusbrolio Jurgio 
Šalimo ir pusseserės Elenos šaluny- 
lės, Kauno gub. ir pavieto, Balnivos 
kaimo, Vilkijos parapijos. Meldžiu 
aisišaiikl’i šiuo adresu:

Ado!tas Matusiavičia, 
1216 — 7ib avi*. Molini*, III. JAUNA PORA turi parduoti tuo

jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Player Piano, Ca
binet, I)honograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

Mrs. Robins,
2910 North Ave., 1-mas augštas prieš 
Humboldt Park, Chicago

Kia kaina. (Irganizacijos, ku
rios dalyvaus sveikinime, turės 
prisidėti pinigiškai prie salės pa
puošimo ir muzikos nusamdy- 
mo.

PARDUODU už nebrangią kainą 
bučernę ir grosernę arba išmainau 
ant namo. Biznis gerai išdirbtas per 
6 metus. Kas nori gerą biznį gauti, 
malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

J. Žalis,
2219 Lake sl., Melrose Park, III.

RANDAI šloras su dideliu fialų. 
Žiem-vakarinis kampas 45-los gatvės 
ir Fifth avė. Puiki 

» Savininkas 
nebrangi.

A. Petrai is 
351 b Street 

Tel. Drover 2463

REIKALAUJAME prityrusių lei- 
berių į scrap vardą. Gera mokes
tis. Pastovus darbas. Kreipkitės j

Leopold Cohen Iron (k)., 
31-ma gatvė ir Homan avė. Chicago

podėlius ir kitus 
auksinius išdir

binius?
Ar užganėdinti 

auksoriaus bei 
laikrodininko 

darbais?
Ar užganėdinti 

kuriems pririnko 
AKINIUS?

ir apielinkės lietuviai ge- 
^Tai ži n o

K. NURKAITJ
1617 N. Robey Str., Chicago. 

Prie Milwaukee ir North Ave. 
Tel. Humboldt 4613.

REIKALAUJAMI
PAGELBININKŲ ‘ 
SQUEEZER 
MA DYKAI.
—UŽDYKA PERNAKVOTI.
ŠČTAUSIA MOKESTIS. VĖSI
BTUVĖ, ARTI EŽERO.--

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

Is luisijos zmomų Chieagoje 
daugiaus’a yra lietuvių, neskai
tant lenku ir žvdu, kurie turės 

c %. c

savo atskirą dieną. Tnigi tre
cioj pasitikimo dienoj daugiau
sia lietuviams išpultų dalyvauti. 
Tikrą rusu organizacijų yra la

ngu jos vienos le- 
niiyvautu, pasilikimas išeitų 
menkas. Visos lietusių organi
zacijos, kurios norėtų dalyvau
ti Rusijos svečių pasilikiiu<‘, tu
rėtų tuojaus pranešti apie tai 
Pasilikimo Pildomajam komi
tetui per K. J tirpei :on i, ‘>133

VIMNATINI8 REGISTRUOTAS RUSAS APT1EK0RIU8 ANT BRIDGEPORTO 

S U AUGIEMS
Akiniai aukso rimuose nuo 18.00 ir aw- 
tržčiau. Sidabro rėmuose nuo 11.00 ir 
augžčiau. Pritaikome akinius uidyk%. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervilktu- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuris rali 
būti praSalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ižtyrimas uždyką, jei perMi ar 

a skauda akis. Jei jos raudono*, iral- 
kfl va sopa, jei blogai matai, jei ak|* *U- 
įf psta, netęsk ilgiau, o jiekkok pagelbo* 
rf aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma »- 
U kiniai utdyką. Atmink kad mes kol- 
P nam gvarantuojam akinius ir klenkie- 

nam gerai prirenkam.
8. M. ME8IROFF, Ekspertas Optikas,

Jei Jus sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit paa mane. Al buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 16 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Gailu 
padaryti bile kokiu* rusiikua vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. AB eet> 
draugas įmonių 8. M. MEB1ROFF, 814» 80. MORGAN ST., CHICAGO, ILU

Po gydymo.
išgydyti nuo kreivumo akių, eiki 

prigimtoje knlboje.
Edward Geo Voss, 18,>0 Bissel sl 
P-ni Vanglrob, 2612 W. 21 PI.

LDLI). 79 ir 3 
kp., Lei. Polit 
Teisybės Jic’šk 
“Aido”, SLA. 1 
nian Improvement and Benefit 
Club; Įvyks Neprigulmybes die
noje, seredoj, liepos 4 d., 12 vai. 

rurncr Hali, 178-200

R FJ KALA U JA MIL 2 duonkepių 1 
mos ir 2-ros rankos 
3<83<8 So. Kedzie avi

Vyrišky Drapanų Bargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

daryti gatavi nuo $15 iki

ir zvuu, o nuo iieiux iu i\. .uir * v
lionis, bet komitetui palikt;
sa pasikviesti pagelbon dau

tikti Rusijos komisiją, l^uų 
sitiko Franeijos ir Itali jos k 
Bijąs. Rusijos komisijos p 
kiniui Chicagos miesto taryba 
yra paskyrus komisiją, kurion 
įeina apie 250 žmonių, įvairiu 
tautų, bet nei vieno

Chicagos miestas 
misijos pasilikimui

urioj raginama visomis 
omis kovoti su musė- 
enai paduodama tarp ki- 
kamas dalykas. Esą ep

iškai tliuola, kad iš vicfios muses 
pradedant nuo balandžio 15 d. 
iki rugsėjo 10 d. gali prasipla
tinti 5,598,720,000,000 musių.

Visiems žinomu, kad musės 
yra užkrečia m uju ligą išnešiolo- 
jos. Tuo atžvilgiu jos vra pa-

pranesa, Kad jis visai panašaus 
atsilikimo neturėjęs ir jokio na- 
bašninko vardu Julijono Benc- 
eiimo nelaidojęs. ,

Padavinėti laikraščiui neteisin
gas žinias yra negražus ir nedo
ras darbas. Todėl prašome la
bai korespondentų, kad jie bu
tų taip malonus nežeminti savęs, 
neužgaulioli nekaltų žmonių ir 
tuo labiau nediskrediluoli me
lagingomis žiniomis laikraščio.

*




