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‘Vokietija kariaus iki pa 
skutiniosios"-Ka”*±

savo kareivių, turėsiąs ap
leisti Halicz’ą be mūšio. Ha- 
licz’o puolimas atidarytų ru
sams platų kelią į Galicijos

Iš Darbo Lauko EXTRA

Burnett’o bilius jau Kongrese
Austrai nebesulaiko rusų

KARĖ IKI PERGALĖS

Kancleris Bethmann-Holl- 
wegas sako, kad Vokieti
ja turinti kariauti iki pil
nos pergalės.

ZURICH, Šveicarija, lie
pos 10. — “Vokietija kariaus 
iki paskutinosios I Mes tu
rime kariauti ir pergalėti 
Taika be aneksijų ir kontri
bucijos nėra priimtina Vo^ 
kietijai.” Tokį atsakymą 
vakar davė taikos šalinin
kams Vokietijos kancleris 
Bethmann-Hollwegas reich
stago komisijos posėdyje.

Kancleris, beje, pripažįs
ta, kad tęsiant karę Vokieti
jai prisieis pergyventi-pane- 
šti naujų ja uždėtų sunkeny
bių. Bet to paties, girdi, la
ukia ir Vokietijos priešai — 
Anglija, Francija ir kitos. 
Vis dėlto, Vokietija turinti 
kariauti, kariauti kol bus at
siekta 
kitaip.

Kancleris, be to, aštriai 
kritikavo katalikų centro

reikalauja, kad visi tie ka
reivinio amžiaus vyrai-sveti- 
mšaliai, kur dar neturi- pir
mųjų pilietybės popierų, bū
tinai išsiimtų jas bėgiu 30 
d. arba jie bus išguiti-de- 
portuoti į senąsias savo tė
viškes — Rusiją, Angliją^ 
Franciją ir tt.

Bilius, be to, suteikia ne
girdėtai didelės galios pre
zidentui. Jisai leidžia jam 
mobilizuoti visus “svetimša
lius — ir neutralių ir kariau
jančių valstybių ateivius — 
nuo 18 iki 44 metų amžiaus 
verstinam darbui fabrikuo
se, kasyklose, ant ūkių ir tt., 
jeigu jie neišreikš noro pa-

as čia patektų dvi pirmos 
wth 31 sos geležinkelio linijos. 

Jos taigi padarytų rusus pa
dėjimo viešpačiais.

Mūšiai eina nelik Galici
jos fronte. Jie persimetė 
taipgi ir į kitas rytinio fro
nto vietas — šiaurėje. Rusų 
karės ofiso pranešimas sa
ko, kad vakar rusai pradėję 
užpuldinėti vokiečius ir Ry
gos Dvinsko fronte. Kol kas 
mūšių pasekmės dar nežino
ma, jos tečiaus rodo, kad ru
sai bando išplėtoti užpuola- 
įmąjį judėjimą visame fron
te.

Tai negirdėtas visoje šios 
šalies istorijoje pasikėsini
mas ant ateiviu laisvės.

RUSŲ VERŽIMĄSI 
NESULAIKYTAS.

pergalė. Ne
Sulaužė austrų-vokiečių li

niją 20 mylių fronte; Ha- 
licz’as pavojuje.

smerkė pan-germanistų už-

PETROGRADAS, liepos 
11. — Generolo Kornilovo 
armijų veikimas nesulaiky
tas. Tarpe Karpatų kalnų ir

RESPUBLIKOS ARMIJA 
PRIE PEKINGO VARTŲ.

Siūlo $100,000 už čang-Hsu- 
n’o galvą; pasislėpė “dan
gaus palociuje.”

PEKING, liepos 11.—Re
spublikos šalininkų armija 
jau prie Pekingo vartų. Ma-

jo, gen. Čang-Hsuno padėji
mas beviltis. Visi keliai jo 
pabėgimui užkirsti. Jisai to
dėl nusitaręs gintis iki pas- 
kutinosips, tuo labiau, kad 
respublikos šalininkai neža
da daryti su juo jokių cere
monijų, tariant kompromiso. 
Paskutinės žinios sako, kad 
laikinoji Kynų respublikos 
valdžia pasiūliusi šimtą tūk
stančių dolerių už Čang- 
Hsun’o galvą.

Washingtonui pranešta, 
kad čang-Hsunas, nerasda
mas kitokio išėjimo, nutaręs 
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užgrobimo svetimų teritori
jų ir kontribucijų. ties mylių fronte, rusai ne

sulaikomai veržiasi į priekį.

patenkinus jo priešų. priekį net iki šešiolikos my-

sutraukti savo kariuomenę 
t.v. “dangaus palociun” (te
mple of Heaven) ir karaliaus 
dvaran. Tai dvi puošniau
sios ir didelės istorinės svar
bos vietos. Jas, manoma, 
respublikos kariuomenė ne
norės sunaikinti ir todėl ra

ties rimtų priemonių.
Kitos žinios, beje

reikalu mimsterio Al. Zim- c

merman’o ir kanclerio

ch’o.

b i neto nariai. kancle-

kanclerio

rnąsi pastatė dideliu pavo- 
jun y t in svarbų militariu

licz’ą, t.v. raktą į Lembergą-

rankose, bet jo likimas yra

; Į zicijų^ norėdami apsupti tą 
miestą. Kol kas tatai jiems 
sekasi. Tą pripažįsta ir ofi
cialis austrų pranešimas.

vakar i

T v A. a

nekantriai laukia sekamojo

f role Kornilovo armijos suė-
I mė 16,000 austrų-vokiečių

BURNEITO BILIUS 
JAU KONGRESE.

traukiančius austrus už Lu- 
kovitza upės. Rusai čia atė

Duoda prezidentui galios 
mobilizuot svetimšalius ve- i le atrėmus austrų-vokiečių 

kontratakas.
Nepaprastu savo pasise-

I kimu, pasak tūlų karės rei
kalų žinovų, rusai veik visai 
atkirtę vokiečių armiją, va-

I dovaujamą gen. Bothmern, 
I nuo trečiosios austru armi-

— Immigracijos reikalų ko
misijos pirmininkas Burnet- 
tas pagalios pasiūlė atstovų 
butui savo bilių, kuriuo nori
ma suvaržyti visi kareivinio jos. Pastarosios vadas, gen. 
amžiaus vyrai—ne-piliečiai

Bilius, kaip jau žinoma,1 siąs pražudyti didelės dalies
' Kirbach’as, jeigu jis nenorė-

MALŠINS STREIKOU- 
JANČIUS ANGLIA

KASIUS.

Kam reikalauja didesnių 
algų.

Neims kariuomenėn 
tų, kurie turi tikai 

pirmas popieras

Tananevičius liudytojų suole

sisukti nuo laukiamos baus
mės, mirties bausmės.

Betgi nežiūrint to, vienas 
respublikos orlaivių vakar 
bombardavo karaliaus palo-

Paskutinės žinios sako, 
kad mušyj ties Langfangu 
u ž m u š t a 500 Č a ng- Hs u n ’ o 
kareiviu. Kiti pasitraukė.

PASKANDINO DU VO
KIEČIŲ ORLAIVIU.

LONDONAS, liepos 11.— 
Oficialis Londono praneši
mas sako, kad užvakar ap- 
gi n k 1 u s a n gi ų sk r a i d u o 1 i s 
netoli Islandijos nušovęs-pa- 
skandinęs du vokiečių orlai
viu. Keturi orlaivininkai 
paimti belaisvėm

PASKANDINO PRANCŪ
ZŲ LAIVĄ.

žuvo 51 žmogus; 380

Oficialiai pranešama, kad 
Viduržeminėje juroje pas
kendo didelis franeuzų lai- 
ivas Caledonien. Paskendi
mo priežastis nežinoma; gal- 

i but nuo minos, o gal nuo pa
siųstos vokiečių submarines 
torpedos. z

LEXINGTON, Ky., liepos 
11. — Pareikalavus Clay an
glių kasyklų savininkams iš 
čia pasiųsta milicijos būrys 
—“malšinti” streikuojančius 
Clay kasyklų baronų vergus, 
kur reikalauja didesnių al
gų. Nors streikas tęsiasi 
kuotvarkiausia ir angliaka
siai visais galimais budais 
vengia betvarkės, vis , dėlto 
samdytojai reikalauja ka
riuomenės, ir gana. Jų tik
slas aiškus — nori kariuo
menės pagelba išardyt dar
bininkų “užsispyrimą.”

Washington, liepos 9. — Val
džia nusprendė, kad tie ateiviai, 
kurie turi išsiėmę tik pirmąsias 
pilietybės popieras, taigi kurie 
nėra dar pilni piliečiai, nebus 
imami kariuomenėn.

Valdžia taip nusprendė dėlto, 
kad neįvyktą nesusipratimą su 
toms valstybėms, kurią piliečiais 
tebesiskaito “deklarantai” (išsi- 
ėmusieji tik pirmąsias popie-

Bet jeigu tokie deklarantai 
laisvu noru norėtą stoti kariuo- 
menen^tai jie bus priimami.

PAGAVO VOKIEČIŲ SUB- 
MARICĄ.

JONO M. TANANEVIČIAUS 
BYLA.

Jonas M. Tananevičius liudytoją 
suole. Esą viskas buvę gerai 
barike. Bando mesti kalte ant 
savo darbininką. Prasidėjo 
“cross examination.”

organizavo

Advokatas klausi^:

Iš CHATTANOOGA 
STREIKO.

I.W.W. paima streiko vedi
mo reikalą į savo rankas.

CHATTANOOGA. — čia 
pribuvo I.W.W. organizato
riai, kurie nori,suorganizuo
ti uniją ir vesti besitęsiantį 
audėjų streiką, K o r e s p.

VOKIETIJOS SOCIALIS
TAI REIKALAUJA 

TAIKOS.5 *

Lenkijai turi but suteikta 
neprigulmybė; reikalauja 
Belgijos atstatymo.

STOCKHOLM, liepos 10.- 
Atvykę į čia kairiųjų Vo
kietijos socialistų delegatai 
paskelbė ilgą memorandu
mą, k u r išdėstoma 
kairiųjų Vokietijos soci
alistų pažiūros kas del busi
mos taikos. Memorandumo*. 

Į tarp kita sakoma : Ūmus į- 
vykinimas taikos sąlygų; 
sušaukti internacionalę (va
lstybių atstovų) konferenci
ją visuotino nusiginklavimo 
klausimu; įsteigti verstinos 
arbitracijos tribunalą; su
teikti lygių teisių visų vals
tybių gyventojams, nežiū
rint tautų, rasių ir religinių 
skirtumų; panaikinti slaptas 
sutartis tarpe atskirų vals
tybių bei jų grupių; pakeiti
mas valstybių rubežių turi 
priklausyt nuo atsakomų ša
lių gyventojų ir neturi but 
vykinamas prievarta; priju
ngimai ir atlyginimai turi 
but nustatyti tais pamatais, 
kad kiekviena tauta turėtu 
teisės spręsti apie savo liki
mą; aksteigti Serbiją; pri
pažinimas Rusų Lenkijai sa- 
vyvaldos teisių nesutei
kiant tokių pat teisių Prūsų 
ir Austrų Lenkijai yra nesu
taikomas su teise kiekvienai 
tautai spręsti apie savo liki
mą; Alzas-Lotaringijos kla
usimas turi but pavestas iš
rišti tų provincijų gyvento
jams — referendumo keliu 
— kokiai valstybei jie nori 
priklausyti; sugrąžinti Bel
gijai pilną politinę ir ekono
minę neprigulmybę, ir atly-z 
ginti jos gyventojams už pa
darytus šia kare nuostolius, 
kas nieku budu negali but

Kurioj nebuvo nei vieno gy
vo jūreivio.

pertraukos gynimo advokatas pa 
šaukia dar vieną 
lą daktaią, kuris 
sanatoriumą ir tuo tikslu pirko
iš Tananevičiaus žemės plotą 
Biversidej, užmokėdamas $150,- 
000: — $75,000 tos sanatoriu
mo kompani jos Šerais ir $75,000 
morgičių. Beceiveris gi tuos Še
rus ir morgičius atidavė pirkė
jams ir atsiėmė žemę.

GALVESTON, Tex.—At
vykusio į čia tūlo Anglų pir- 
klybinio laivo kapitonas pa
pasakojo, kad nesenai anglų 
kariški laivai “pagavę” vo
kiečių submariną naujau
sios konstrukcijos, kuri ra
miai sau plaukiojusi Airijos 
pakraščiuose. Pasirodė te- 
čiaus, kad “pagautoje” su- 
bmarinoje nesiranda pei vie
no gyvo žmogaus. 5 
bmarinos įgula rastą

rimą tos sanatoriumo kompani
jos ir pirkimą žemės Biversidej.

Tcčiaus valstijos advokatui 
perklausinūjant, daktaras turė
jo prisipažinti, kad be “nupir-

risa su- 
užtroš-

IŠARDĖ KRUPPo\aMU- 
NICIJOS DIRBTUVES.

100 žmonių užmušta, keli ši
mtai sužeista; nuostoliai 
siekia kelių milionų fran
kų.

AMSTERDAM, liepos 11. 
— čia aplaikyta žinių, kad 
franeuzų orlaiviai, atlankę 
pereitą petnyčią Esseną, pa
darę didelių nuostolių Krup- 
po amunicijos dirbtuvėms. 
Dalis milžiniškosios karės 
pabūklų įstaigos esą veik vi
siškai išardyta. Nuostolių 
busią už keliatą milionų fra-

Žuvo taipgi nemaža ir 
žmonių, dirbusių tuo laiku 

(dirbtuvėse. Užmuštųjų ska
ičius siekiąs 100 žmonių; gi 
sunkiau ar lengviau sužeistų 

iesą net keli šimtai žmonių.

VALDŽIA PERKA ARMI
JAI MĖSĄ.

Chicaga bus supirkimo

WASHINGTON, liepos H 
— Pranešimai iš Washing
ton o sako, kad valdžia rem

bę mėsos, kad aprūpinus ar
mijos reikalavimus čia pat 
ir anapus vandenyno, Fran- 
cijoje. Daugiausia mėsos 
bus supirkta Chicagoje. čia, 
beje, speciąlė valdžios komi
sija įsisteigs ir savo centrą.

Komisija, beto, kviečia vi
sų šioje šalyje esančių sker
dyklų savininkus bendron 
konferencijon Chicagoje, 
kad pasitarus kas del mėsos 
kainų ir tinkamo jos prista-
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lenkąs-darbiminkąs) nesakė, kad 
j ūsų bankas svyruoja?

Ar jis nesakė tada, kad jū
sų bankas prie pirmo vėjo pa
plitimo gali griūti?

—Ne.
(Kad jis taip sakęs Tananevi- 

čiui, lai liudijo pats minėtas 
lenkas darbininkas. Jis gi, be 
to, pavadinęs Tanancvičių suk
čium). .

Toliaus prokuroras klausia,

vykių. Tananevičius teisinasi, 
kad buvę padaryti pagerinimai, 
o ir jo sprendimu ant tiek buvus

cinus banko manadžeris, pir
miau liudijo, kad tuo laiku Ta- 

; nanevičius norėjęs sutverti vai
si įj i n j banką ir, kad padidinus

kimo” (be pinigų) žemes ir pa
darymo pienų ta sanatoriumo 
kompanija nieko neveikė.

Valstijos advokatas klausia:
- Kaip jus pirkote tą žemę?

Kodėl jus pakėlėte kainas 
Riversides daržo ant $33.000, -— 
klausia prokuroras.

Padaryta daug pagerinimų,

menu (ar panašiai).

dami $75.000 Šerais ir $75.000 
morgičių?

— Turini t taip.
- Ar jūsų kompanija turėjo

Ar tie pagerinimai sieke 
$33.000? .

Atsako aplinkiniais žodžiais.

— Nežinau.
Kas buvo kompanijos iždi

ninku ?

Ii $33.000?
(Atsakymo nenugirdau)
- Ar jus išleidote tiems page

rinimams $33.000?
- Ne.

Lai kuo jus vada volės pa-

Savo paties aprokavimu ki
limo vertes nuosavybių.

Morgan Parko lotų $3,900?
Aš pastačiau (rodos) tris

namus.
$25.000?

- Ne.
elete kainą

toj) $1.800? Juk ten rodos, jo-

Tanancvičiaus

už $25.000?

Ta n a n e v i Č i a u s “ c r oss 
examination.”

klausinejimui Joną M. Tanane- 
vičiu. Pananevičius, kuris iki

okatui spiriant klausimais, pra- 
eda rausti, nervuotis, matyt 
aučiasi nelabai smagiai.

Pastebėtina jo trumpa a t m in- 
s. Klausiant apie stambesnius 
irkimus ir pardavimus, lankiai 
ea įsimena nė metų. Neatsi-

Advokatas pirmiausia klausia, 
r jo bankas buvo gerame sto- 
vje 1912 m. ir kode! Ta na nevi-

ą, rodos net ant $52,000. 
Jau buvo liudyta vieno 
uris tvarkė tuo laiku

lenko, 
banko

pinigų). Tananevičius to 
si mena. Prisimena 
džius knv

neat
tik pa ro

kiu u si n ėja m a apie

Kiek kainavo pastatymas 
namo?

Tananevičius skaitliuoja, pas-

13,000 doleriu, c
Ar ne $5,900?

Ir jus apvertinote savo kny
gose tą namą $115,000?

—Aš manau jis tiek vertės.
Su šiuo klausimu užsibaigė' 

užvakarykšti teismo ^pasėdžiai, 
šioj žinioj paduota klausimai ir 
atsakymai nėra stenograma už
rašyti; paduodama yra tik tų 
klausimų ir atsakymų esmė, su
lig mano geriausiu atsiminimu,

Rpt
H

Chicagoje ir apielinkėje—
Giedra; truputį šilčiau. -

Skaitykit ir Platinkit 
NAUJIENAS



nukaitinti, sukritikuoti, pašicp-

bus, nors tie darbai butų daryti

rezultatais.
a t s i e i n a

sirodo visai atbulai; nenuveikia-

vo maisto, todėl kartumai tuo-kunft

Sekretorius: A. LALIS, 1810 S. Halsted St., Chiiago, UI.
nieji caro budeliai.

programas.
niekas

Ncprisidėjimu prie to švento

kilus savo locnos šeini vnos na-is-
tančios iš bado ir nuovargio Tė-

Minėtasai Karl Erdmann yra Todėl(pyloms) susiaurėjimas. Pilvo

pa-

šuviu į ligonio pilvų. Reikia su-
BAUDŽIA ADVOKATUS.

Teisėjas Barrett nubaudė ad-

susitvėrė kalės laiku iš
sman.

tikau
žmogui. Tečiaus žymaus veiki-

apie tai rašo:

baudė advokatų McGary $25 už

mes ap;
Tamsta ten

silsio, tūlų antiseptikų ir tinka
mo maisto. Treios-Devynerios

to radikalio socialisto pripaži
nimo.

Paskuolei. — Rašinėlio nega
lime suvartoti.

turėjo veikti, nes visada pirmie
ji ledai pramušt-pralaužt yra 
kur kas sunkiau.

Kame čia kaltė? Kur guli to
ji priežastis? Kad musų visuo
menė apkurto, lapo nejausmin-

džiumos politikai.-

J. J. C., Chgo. — Mes visai ne
žinome, kokios ten darbo sąly
gos yra Kittanning, Pa. Kas 
Naujienose buvo įdėta, tai tos

neturinčų kartumų, tai skilvio 
stimuliavimui jos nebūtų blo
gos, kada tas stimuliavimas yra 
reikalingas. Bet tūlos pilvo li-

karnas pasiskelbimas. Patyri
nėję, ar ten nėra streiko, ir pa
sirodžius, kad nėra, mes apskel
bimą priėmėme.
buvęs pora metų atgal. Bet kas

taip svarbios dienos, čia jau 
ne vadovų kaltė; čia pasiteisini
mo negali sau surasti; čia jau

į teismų aš su
ku rie pranešė 

liko atidėta, —

- radikališkame 
tyje “Die Zu-

uos šeimynos, savo tikrų vaikų 
ateičia nesirūpiname! Kuomet

— žiūrint kokios žolės vartoja
mos.

4. Kaulų skaudėjunas gali

Kaip klerikalai su savo Biels
kio, taip ir tautininkai su savo 
Kaspučiu tik be reikalo mėto

teisinosi Dowd.
Vienok nežiūrint to, jam pri

siėjo užmokėti $25 pabaudos.

šaukia Pildomasai Komitetas sava iniciativa, arba penktai daliai 
vietinių Tarybų reikalaujant.

10. Delegatus suvažiavimai! renka vietų Tarybos, po vie
na atstovų nuo kiekvienų 500, arba dalies, vietos Tarybai priklau-

KRAŠTUTINYBĖS 
SUSISIEKIA.

dyti. Po tokio fiasko, mes už
girstame nusiskundimus, kad vi
suomenė neprisidėjo, šalta, ne-

kis mišinis ir taip skiriasi vienos 
nuo kitų, kad aš patarčau jų

sime minima “ 
gi tai reiškia?
skilvis turi įvairių'ligų ir visos 
ios kitaip uvdomos. Pilvo vė-

jų nereikia. Paskučiausiai, 
žmogus priima perdaug šitos

Šita grupė — lygiai kaip ir 
(Liebknechto, Mehringo, Zet- k 
kinos, Luxemburgaites, Ruh- reikšti daug Įcą. Džiovoj kartais

mann’o knyga apie “Angliją ir 
socialdemokratiją.” Paskelbi
me sakoma, kad knygos auto
rius esąs radikalis social-demo-

1.” Ką-

.‘X 7'

si es

lo negana.

t' 
įi

l

LAIKINASAI KOMITETAS:
A. Lalis, K. Gugis, J. šmotelis, T. Dundulis, J. Žymontienė-

N A U JIE N 0 S, Chięągo, UI Sereda, Liepos IĮ, 1917.
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Jų fotografija
Amerikos laikraščiuose

teisingiems pranešimams iš 
Rusijos. Karts nuo karto 
juose pasirodo ilgų ir vaiz
dingų aprašymų senojo Ru
sijos despotizmo ir tų nuož
mybių, kuriomis jisai kan
kindavo žmones.

despotizmo darbų ypatifigai 
dažnai yra minima politikos 
kalinių kankiniams. Laik
raščių korespondentai su pa

k i tąąy k į >e r se k i o j a m i caro

raščių korespondentai. Bet 
ar daugeliui tų skaitytojų

jau ir

stomis
nuteisė apie 120 jaunų Rock-

gistruotjes
metams i kalėjimą prie sun-

jancių organizacijų parei-

Tenai sakoma, kad, norint 
sutvert kurioje-nors koloni
joje Darbininkų Tarybą, or
ganizacijos, pritariančios 
tam, turi išrinkt atstovus, po 
vieną nuo kiekvienų 50 na
rių arba dalies;.tie atstovai 
privalo suseit ir išrinkt iš 
savo tarpo komitetą.

Organizacijos, įstojančios 
į Darbininkų Tarybą, moka 
po $3.00 metinių mokesčių 
nuo kiekvienų 50 narių arba

Bet į D. T. gali stot ne tik
tai organizacijos, o ir būriai 
žmonių, tam tyčia susidėju
sių į “Tarybos kuopas”. Tos 
kuopos tveriasi sekamai: Y-

gijoje keletas dešimčių žmo-

mą, i kuri jie gali pakviesti

rėjų, neturinčių progos pri
sidėt prie Tarybos, ir išsi
renka komitetą (pirmininką, 
sekretorių ir iždininką). Ši
tokiu budu susitvėrusi kuo-

prisidėjusių
nuteisė

nugabeno i bau

isvės“ ir “de- 
čempijonais,

1 kalinių ir stengiasi paro-

cker’iai”

nieką katorgoje.
O tie “slacker’iai” juk yra 

>ieji už 
o ne už

zmonės, nukentėjus 
savo įsitikinimus, 
kokius žemus darbu

pat, kaip tie, kuriuos kankin
davo Rusijos carizmas.

ir kapitalistinė spauda žiu
ri į juos, kaipo nusidėjėlius; 
bet kada jos stato juos ant 
vienos lentos su kriminalis
tais, tai jos parodo ne dau-

šiame numeryje paskel
biame Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos progra-

tuo tikslu, kad darbininkų 
organizaęijos, norinčios įsto-

tai padaryt.
Laikinasis Komitetas,

ucj įzl v/j v iv vej, vvv 
gina darbininkų organizaci
jas priimti jį kaipo laikinus

Apžvalga.
APIE PATRIOTŲ 
“PASIDARBAVIMĄ.”

ir paskelbė laikraščiuose režo-

vius, kaipo nie*kuo nesiskirian
čius nuo jų tautos žmones, šitų

a

Tie “

linti tarp anglų, nors verti
mas anglų kalbon labai neti
kęs, labai daug stambių klai
dų ir vieton “pakelti savo tau
ta svetimtaučiu akvse”, tie
“veikėjai” gali jų da daugiau 
pažeminti tokiomis rezoliuci-

Be to

viškųjų patriotų pcštukizmo

nepaliuosuota, o musų pa trio-

gali išrodyt svetimtaučiams?
Kas gi butų, jeigu tokiems
žmonėms

Mes tiems “lietuvių veikė
jams” pasakysime ve kų: su
glauskite ausis ir nusiramin-

Uncijomis svetimtaučių. Jei
gu ir yra tokių lenkų, kurie

patriotai,

le’s) grupė “Internacionalas” 
— atsisakė prisidėt prie Ne
priklausomos Socialdemokra-

jai nepakankamai radikalė. 
Grafas Reventlow — Julian 
Borchardt, puiki kombinaci-

ii, kad Nepriklausomoji Social-

Kautskio, Haases ir Ledebouro. 
Ji, mat, esanti “oportunistiška” 
tokiam' Borcliarditui, kuris sto

litaristų politikų kares vedime!
Musų “Kovai” “Naujienos” 

irgi yra “oportunistiškos*’, ir lo-

mėšiu, atakuodama Darbininkų

Sveikatos Skyrius

Pasarga. — Naujienų Sveikatos 
Skyrių ves Daktaras A. Mont
vidas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Naujienos, Sveikatos Skyrius, 
1810 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Red.

Atsakymai į klausimus.
E. W. iš De Kalb, klausia:
1. Kode! aš daug skrepliuoju,

nerias su degtine bei vandeniu 
nuo pilvo ligos?

sus-

yra jaučiama kaulų smilki
nius. Taip vadinamam reuma
tizme, syphilyj, kaulų ligose ir

Krėtimas arba šiurpuliai bei 
darimasi šilta ir šalta rodo, kad

buti plaučiuose, plaučių plėvėj, 
širijyj, inkstuose. Tai svarbiau
sios vietos, surištos su šiurpu-

5. Pilnai sveikam žmogui ar-

su kiaušiniu, druska ir pipirais

tokis mišinys. Kiaušinis pasi
lieka kiaušiniu, piprai pasilieka

Alus gi atlieka Ui patį

c

dažniau, nes jų didesne dalis tu-

skauda del daugelio priežasčių

kietėjimas. Užsilikęs maistas 
pūva, bakterijos veisiasi, nuodai

ju ir nuodija nervus ir smege
nis. Moterų darbas ir gyveni
mo būdas neleidžia joms gana 
išsimankštinti ir jos neretai

sti tam laikui, nes jis mažina 
karštį ir, žinoma, turi psychiškų

Dr. A. Montvidas.

muose, dalyvauja balsavi
muose ir tt.

Jeigu kuriame mieste yra

Farybą (reikią ne mažiaus

jos tuomet visas duokles

jos gauna visokius praneši
mus.

Prie įstatų, kurie išspaus
dinta šiame “Naujienų” nu
meryje, kiekviena prisideda
nti draugija arba kuopa tu
ri teisės duoti pataisymų. Jie 
visi bus apsvarstyti suvažia
vime.

Baigdami, pastebėsime, 
kad prie Darbininkų Tary
bos jau yra prisidėję keletas 
stiprių organizacijų. Jau 
susitvėrė vienoje vietoje iš 
publikos, susirinkusios j pra
kalbas, ir “tarybos kuopa” 
pagal augščiaus aprašytą 
būdą. Tikimės, kad ta orga-

Jeigu kuriame mieste ke
letas draugijų norėtų įsteigt 
Darbininkų Tarybą ir geistų 
platesnių paaiškinimų apie

Laikinąjį Komitetą (sekre
toriaus adresu). Komitetas

kioms draugijoms pasiųst 
organizatorių (jeigu draugi-

Darbuokitės, draugai, dabar 
geras laikas žmones organi-

gales vadovauties ligi galuti
no Tarybos susitvarkymo, t. 
y. ligi visuotino Tarybos su
važiavimo.

Tie įstatai nustato Darbi
ninkų Tarybos principus ir 
uždavinius ir nurodo, kaip ją 
organizuoti. Atkreipiame 
organizacijų domą ypatingai 
j tą įstatų dalį, kurioje kal
bama apie vietinių Tarybų 
steigimo būdą ir apie įsto-' tai, kad pastarasis pasivėlino.

“od morza do ka su kiaušiniu, pipirais ir dru-
L . .. ■

morza.”

guli ateitis, bet revoliuciniam 
notėta rialui—socialistams.

6. Kodėl moterims galvas 
skauda dažniau ir ar sveika dėt 
prie jų uksusas?

Atsakymai:
1. Skrepliuvimas gali reikšti

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

musų tautininkai dabar jau ke-

mis, o ir dulkių. Reikia eit pas gydyto-

liavimas ir da dienos laike at
sikartojantis tankiai reiškia 
džiovų, kuri yra gana toli nuė
jusi.

KAS GYVAS — PRIE 
DARBO!

Amerikos Lietuviu Darbininku Taryba
Įsteigta Birželio 29, 1917. —-

PROGRAMO PROJEKTAS

Principai ir tikslai
I. Tarptautinė darbininkų santarvė. 4
II. Kuogreičiausia taika—be aneksijų ir kontribuci

jų ir tuo pamatu, kad kiekviena tauta turėtų teisės sprę- ' 
sti pati apie savo likimą.

III. Laisva ir demokratinė Lietuva:—
(Etnografinės Lietuvos Steigiamasai susirinkimas; teisė 

kiekvienai Lietuvoj gyvenančiai tautai laisvai plėtoties; visiška 
lygybe prieš įstatymus visų piliečių be tautos, kilmės, tikėjimo 
ir gi m ties skirtumo; atskyrimas bažnyčios nuo valstybės ir mo-

kimy laisvė; darbininkų apsaugojimo įstatymai: nustatymas 
maximum valandų ir minimum mokesties ir valstybinis ap
draudimas nuo ligų, nelaimių, nedarbo ir senatvės; lygi mo
kestis vyrams ir moterims už lygų darbų; valstybinis apdraudi
mas motinybės; priverstinas nemokamas mokslas vaikams; at
ėmimas dvarų žemės žmonių naudai; valstybinė nuosavybė

visuomeninio naudojimos įstaigų nuosavybė miestuose.)

Uždaviniai
1. Vienyti susipratųsiųjų Amerikos lietuvių darbininkų

.2. Kovoti su utilitarizmo pavojum, 
žmonių teisėms, ir remti taikos judėjimų.

darbo

Remti Lietuvos darbininku kovą už laisvę ir denio- c c c

Organizavimo budai
1. Amerikos Lietuvių Darbininkų taryba susideda iš lie

tuvių darbininkų organizacijų politinių, industrinių, susišel
piamųjų, kultūrinių etc., — kurios pritaria augščiau išdėsty-

kiekvienų 50, arba dalies, narių.

moka po tris (3) dolerius nuo kiekvienu 
rių melams.

5. Pusę tų mokesčių vietii

įstojusioji Farybon, 
50, arba dalies, na-

• !

JŲ 1

/ 
M 1J1

VU.c

savo reikalams.
aryba susideda nemažiau kaip iš trijų (3) atsto
jus tų vietų, kur negalima sudaryti Tarybų, ga-

(3) dolerius metams.
7. Vietos Tarvbos reikalams vesti atstovu SAiMrinkiinas 

išrenka komitetą.
8. Amerikos Lietuvių Darbininkų Tarybos Pildomasai Ko-

vienoj apielinkėj. Tarybų suvažiavimas nominuoja dvigubą 
skaičių kandidatų, iš kurių vietų Tarybos visuotinu balsavimu 
renka Pildomų j į Komitetų.

Pastaba 1. — Didesnieji lietuvių gyvenamieji centrai gali 
šaukti savo apskričių konferencijas.

Pastaba 2. — Reikalui esant, Pildomasai Komitetas šaukia*

Redakcijos Atsakymai - - - - - - - - -

į patriotų pusę. Todėl nėra nie
ko nuostabaus ir tame, kad jisai 
parašė tokią knygą. Bet “Die 
Zukunft” praneša, kad įžangą 
tai knygai parašė Julian Bor
chardt, vadinamosios “Spartako

rim ir pinigų ir darbininkų.
Nebetoli diena “Apdraudos ir 

Sveikatos Savaitės”, — kurių 
Pildom. Taryba SLA. apskelbė, 
o ar su j ūdom, ar subruzdom 
prisidėti prie musų SLA. kuo- 
pos, ir iš viso peties pasidarbuo-

kūrikas svarbesnis, nes tai sau, 
ne (kitiems dirbam. Atbalsių 
vienųk iki šiol negirdėti! Dėl
to? Jei mes tvirtinant, kad mu
sų vadovai, kurie stovi prie gy
venimo vairo, tuo taip opiu ir 
svarbiu klausimu neužsiima, tai( 
kas mums draudžia ateiti į SLA. 
kuopos susirinkimą ir prisidėti

ko turim apie 2 mėnesiu.
Tad pajudinkim vyrai žemę, 

išdirbiam planų agitativiškicms 
vakarams, idant sulaukus “Ap- 
draudos ir Sveikatos Savaitės” 
prirašytumėm keliolikų tūks
tančių naujų narių į SLA. — 
Duokim progų plačiajai liau
džiai apsipažinti nuodugniai su

ja, kuri visus globoja ir neskirs
to mus j dievotus, bedievius, lai
svamanius ir tt.

Kas gyvas — prie darbo!

Dr. A. L. Graičunas.

sai kas kita būti dabar.Gera 
butų, kad kas iš ten pat, iš Kit-

A. Olszewskiui, Chgo. — Jūsų 
atsakymų i šerno Draugų Kuo

' . ........ ! »■■■■ IB..... _ .

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”
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Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicage. 

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

DCHNGOUR BIT

vienas

vOflflMLWMW.DuM

APTIEKA

37 kp. pusmetinis susirinki-

Nusipirk Mošties

1709 So. Halsted Si

Tel. Drover 7042 Dr. A. R. Blumenthal
L. D. L. D. 70 kp. bertaininis susi-

DR. W. YUSZKIEWICZ

cas V. Vasys

iki 
po

Bridgeporto Vaiky Draugijėles su
sirinkimas įvyks šiandie, liepos 11 d.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nekėliomis pagal sutarimą.

4712’So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės,

Cicero, 111. 
susirinkimas,

A TELEPHONE YARDS 2721

j OR. J. JONI HAITIS 
I Medikas ir Chirurgas
0 3315 S. Halsted St., Chicago

30 v.v. Pakšto svet., 1837 — 14 st. Vi
si nariai ateikite. Komitetas.

Draugės ir draugai, paėmusieji pa- 
avinėjimui rengiamo pagerbimui

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojau, Chirurgą®
3203 S Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

yštt£ ?

Racine, Wis. L.D.L.D. 65 kp. susir

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamai! arba silpnus akis, ar 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus 

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
NwWttww 9 rvto iki 1 po piet. 

I...— —.......        t — Į—. Į I. U I .—.I .„-.B... ,

neparduotuosius malonėkite sugrą
žinti ligi ateinančios pelnyčius Kast. 
Norkui “Naujienose” arba komite
to nariams, iš kurią gavote.

Koncerto rengimo Komitetas

Telephone Drover 969S

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Hpecialiata* Moteriškų, Vyriškų, Valka 
Ir virių chronišką ligų.

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7-—@ va» 
kare. Nedeliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST- 

CHICAGO. ILL.

QtBH' W ♦
X ’elephbne Humboldt 1278.

IM. S AH U D M. D
■i Senas Husas Gydytoja* ir Chirurgas. 
w Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir
T Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
fiį OFISAS: 1579 Milwaukee Av».
X VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto;

Kampas North Ave., Kambary* 
1:30 iki 8 ir 7 :80 iki 9 vakar*.

TKIBINGXAUSIA IR GKRIAUSIA 
JLIKTUVI9KA

i——

K. Grikšo svet., kainpns 150 ir 
heot avė. Draugai, nesivoluo- 

Čedasietis.

Aš Alena

lyg ■ į i ' i . j

leidžiama visiems išsireikšti. Atsį 
lankykite skaitlingai, nes bus gali 
ma įslol į 22 kuopą. Kviečia Komi 
tetas.

30 v.v., Bašinskio svet., 731 W. 18th 
si. Visi nariai ir nares kviečiami 
dalyvauti būtinai. K. Kazlauskas.

eikite ir atsiveskite savo draugus ir 
drauges. Komitetas

H A LUTA R A3 CHEMICAL INSTITUTION 
žolė* nuo viaokių blogam*.

P. J. BALTRENA8, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, III

OR... Ah L EIPSTEIIN
GYDYTOJAS IW CHIRUHQAB

Specialistas moterišką, vyrišką. Ir valką l«gy»
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.

Tema: “Ar bus ge

AI
Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos

Jei kiti negali išgydyti, ateikit* pa* 
mane. Mano prietaisai, Radio-Scop* Rag- 
gi-X ir pilno įrengimo BacteriologiAka I«fc~ 
boratorija ir Kraujo 
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai »p-
• iimslu gydyti Jųsų ligą, jųsų sveikata Lr 
apėka bus Jum* sugrąžinta. Ateikit pa* 
tikrą specialistą ir ne prie imituotoje. 
Tikra* specialistas neklaus jus, kur jam* 
skauda ir kokią jus ligą turite, b«t ji* 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

Dr. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevatorp Kambarys 122 
Prieš North American Cafe.

39 S. Stale St. St. Kampas Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų.

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

Valandos 4—6 Ir 7—9
Tel. Canal 3877.

Sereda, Liepos 11, 1917

L. S. Sąjungoj

NAUJIENOS, Chicago, Ill.

Michigan valstijos LSS. XI 
kuopti atydai. oro

Sutaisytas i» tornn.ios- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoniDku,

* |Aįį * |p |

“SIS YRA LAIKAS DEL A 
MERIKOS ATITAISYTI JOS NEDO 
VENGTINĄ KLAIDĄ IŠLAIDUMO 
IR IŠDYKAVIMO. — Woodrow Wilson.

IOS KOMPANIJOS SUMANOMAS BUVO kuodaugiausii 
suteikti patarnavimų visuomenei. Visuose skyriuose 
buvo siundoma vyrai ir moters, įgyjama inetodos ir ma- 
jolai. kurie daleidžia operuoti ekonomiškai ir yra tvirti su geru pa- 

irisirengimu del ateitie: 

KAREI prisiartino

tarnavimu ir ganėtinu

EURO PIN EI u pirma reikala- 
patarnavimo.

SUTIKIMUI ŠIO NEPERMATYTO /XTSITIKIMO ši kompanija panaudo
jo savo atsargos įtaisus del patarnavimo. Ji padarė daug brangių prie
delių del įrengimo ; jos inžinieriai išvystė vietininkus del neišdirbtos 
medegos, kurios dauginus negalima gauti ; išlavino šimtus naujų darbinin
kų visus skyrius šios sisten įtartų pastangų už
laikymui telefono patarnavimo pavyzdžio sutikimui
Amerikoninio spartaus krizio.

NEŽIŪRINT
ponuoja pamatyti, kati telefoi abiejų, pirklybi-
nio veikimo ir Nacionalio apsigynimo, yra sutikta greitai ir pasekmingai, 
i>e “išiadumo ir išdykavimo" nežiūrint kokis sunkumas nebūtų!

Mes pasitikime, “kad jus truputį” prisidėsite prie gero ap
siėjimo su savo telefonu del išvengimo sugadinimų,* kurie 

gali sutrukdyti patarnavimų.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplerot 

C AR R BROS. WRECKING CO.
3-3039 S. Halsted St*, Chicago, UI

1 Cxtra Pranešimas
et i paveikslus trečio, antro ir 
metinių sukaktuvių apvaikš- 

čiojinių, o taipgi Bulotų ir Žemaitės pasitikimo 
>j), ir žinomojo musų rašėjo 
Vargšo, kreipkitės antrašu:

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Yards 1546.

f išradėjai
Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir jį 

parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimą 
i ką išrast ir kaip užpatentuot” ir rašytą Gvaranciją. Bandymai ir 
f egzam i nacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu- 

! sų randasi Washington’e, kur yra Departamentas Patentavimo.
AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (NS)

1 256 Broadway. New York, N.Y.

telefonas Canal 3737

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennaylvanijos Hospltalėae Ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms.
■iškal,

Kalbu lietuviškai, angliškai, ra 
lenkiškai ir alavokiškai.

1739 8. HALSTED 8T„ CHICAGO, 
Ant antrą lub<.

Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

sekmos biu-

Tokiu budu
Rajono prakalbų 

utas. Drg. P. Pekoraitis 
s sekančiose vietose: 
pos 22 d., nedelioj po pie- 
Mttskegon, Mieli.

pos 22 d., nedelioj vaka- 
(i ra nd Rapids, Mich.

apsireiškia csqs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
Žalčio galvoje, ect., ect., Sutai
somas išdirbėjo labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per puse Šimtmečio—25c. 
už bonkute visose aptiekosc, 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ 

< IK A». RICIITEK Ib <X>.
14—80 Wa*hl*jrfai» Shoe t, Ifotk.

\ir
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Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

imugioje ir tikroje Batikoje. .28 metua teisingai vedamoje Bankoja. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depoiitų 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR
prezidentas

JTTO KASPAR
vice-prezidentas

VILLIAM GETTING
prez. Getting Bros. Ice Co

CHARLES KRUPIU
vice-prezidentas

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

C3I

BLUE ISLAND AVE., kampa* 19 gatvės. 
WALENTYSZYMANSKI 

pirklys
II. E, OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank.
GEO. C. WILCE .

vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA

H ’I K1 OT'l 11NL

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

V. F. MASHEK 
prez. Pilscn Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg„ Co.

OTTO KUB1N 
prez. A Hm 

[Brewing Cu

u ( # CV* |0j Į * ly. * ly Į * 1^ Į ♦ l'^l ♦ M* 9 Į * N p Į * iv>
♦

K

Saginaw, Mich.
iuČT) 5 d., nedelioj — De-

Mich.

i te surengti prakalbas savo 
uose paskirtu laiku. Ne- 

? šios svarbios progos. 
; surengti svetainėse 

išvažiavimuose, nes tikiuo- 
maršrulas atneš

Naujiena! Naujiena!
GYDOME reumatizmą, Lumbago, 

sustingusią nugarą, kulšis, rankas, 
visas chroniškas kraujo ligas, inks
tų ir kepenų ligas su elektriką, kar
štomis garo pirtimis, mokslišku ma
sažu ir vaisiais. Jeigu jąs gjilite lo
voj, musą daktaras ateis pas jus dy
kai. Daktaro apžiūrėjimas dykai. 
PAŠAUKITE GARFIELD-8150.

Lietuviškas Ligonbutis
3456 W. 12th St., Chicago, Ill.

revoliucioniš- Moterų.. Domai

Aromatinis specialis Bust Crcme 
tikros pasekmės arba grąžinami 

pinigai. nevodinga.

D’Orsay Importer

BRĮ.

Pranešimai
ias diskusijas rengia LSS. 22

Organizaciją Komitetą Konferen- 
cija> — Seredoj, liepos 11, 8 valan
dą vakaro “Aušros” svetainėj (3001 
S. Halsted st.) įvyks Amerikos Liet. 
Darb. Tarybos, LSS. VHI Rajono ir 
Chieagos Lietuvių Draugijų Sąjun
gos komitetų konferencija. Konfe
rencija šaukiama Am. Liet. Darb. 
Tarybos Laikinojo Komiteto inici- 
aliva.

.........

RMEBM

Egzaminacija ati-

1

Ka* mana Išgelbėjo nuo varginančių ligų! 
Salutaras Bitter is. ’ A4 per praeitus 4 metu* 
buvau vos tik gyva. AŽ kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, Šonuose ir strėnose. 
Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikato*. 
Bet kada a* pradėjau reikalauti Salutaras Blt- 
teria ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti Lr dirbt, 
pasidarė smagų viskas. Per 6 mėnesius aš 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitterla. !Kai_ 
na $1.00. Galima gauti goresniuose naliuųuo- 
>« Ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis*i:

Socialistą Propagandos Mokyklos 
mėnesinis lavinimosi susirinkimas 
dėlei tūlų priežasčių šioje Pėdnyčio
je, lai yra liepos 13 d., neįvyks.

Kuomet 'jis turės įvykti, bus pra
nešta per “Naujienas” vėliaus.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

3923 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:

027 N. Dearborn SI. 
1111-13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

| JOSEPH C. WOLON
Į LIETUVIS ADVOKATAS
fj Ruimas 902-904 National Life Bldg., 
į 29 So. La Salle St., Chicago, Ill. 
T Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- 
■ ninko, ketverga ir subatos vakarais nuo 
¥ 6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:T 1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, Ill. 
B Tel. Humboldt 97.

Milda Teatras 
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ru GATVE

Vienatinė Lietuviška Krautuvė
Parduodu: geriausius 

Columbijos Gramofo
nus ir lietuviškus rekor
dus, Elgino laikrodė
lius, Diamontus, auksi-

| nius žiedus, auksines rašomas plunks- 
I nas, sidabrinius ir sidabruotus šaukš
to tukus, peilius (Silver ware), geriausias 
| britvas ir pustus, revolverius, gasinius, 
| gasolininius ir elektrikinius prosus, elektrikines lem- 
I peles (flashlights) ir tt.
* Užlaikau didžiausią pasirinkimą visokių lietuviš

kų knygų, atviručių, paveikslų, frėmų. Gramofonai 
nuo $16 iki $350. Katalogą gramofonų ir rekordų 
siunčiu ant pareikalavimo dykai. Širdingai kviečiu 

gerb. tautiečius kreip
ties pas ma n e, norint 
gauti gerą ir teisingą 
tavorą. —Kainos žemos.

Su guodone,
JUOZAPAS F. SUDRIK

3343 S. Halsted St. Tel. Drover 8167 Chicago, III.

Daktaras
Send Krajaus

TURĖKITE
Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti, $5 iki $200.00. 
Moters ar merginos, ar vedę ar 

pavienios, senos ar faunos. 
Mes skoliname del Stockyardų 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir lt.

Paskola <ant algos padaroma j 5 
minutes.

Paskola ant rakandų — j 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimų, 
arklių, vežimų, apdraudos pali* 
šių ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau* 
šia 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 augstas 

Telephone Drover 2116.

i

v. socialistų svet., 500 Monument S<|. 
Draugai, susirinkite. Išvažiavusieji 
į kitus miestus reikalaukite knygos: 
“Kare ko dėlei” k rasa, pris>iųsdąmi 
krasaženklius persiuntimui.

S. J. Gelumbauskas, sekr., 
920 Jackson St.,

Didelis Išpardavimas
Siuomi užkviečiu gerbiamąją lie

tuviu visuomenę atsilankyti j mu
sų nepaprastai didelį išpardavimą, 
kuriame bus išpardavinėjama už la
bai nupigintas kainas visokie tavo- 
rai, kaip tai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, lakotai ir visokį kitoki auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

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.

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

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

51

WISSIG,
Specialistas iš

GYDO VISAS LIG AS VYRŲ IR MOTERŲ. 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

pūslės, užnuodijimų kraujo, 
skausmus nugaroje, kosėjimų, 

Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
Praktikuoja per daugelį metų ir

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, 
gerkles skaudėjimų ir paslaptingas ligas, 
čia ir persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti, 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

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

Kiisiihs ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel Kedzl® 8902 
Paulina. Tel Western 16 
8514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina SL, arti 12tfe 
St., Chicago. Ill.

Kensington, III. Pusmetinis lietu
vių valgomųjų daiktų kooperatyviš
kos krautuves narių susirinkimas į- 
vyks liepos 11 d. 8 v. v. 370 Ken
sington avė. Visi nariai būtinai at
silankykite, nes yra daug svarbių 
organizacios reikalų^

KViečia Direkcija.

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison SU Chicago, HL

HA5TER 5Y5TET1

Hutahata receptai nu dldžiaml* ntyda, 
Mežlurimt, ar tie receptai Lietuva* ar 
Amerika* daktari. Tai vienatini lie- 

tuviška aptiekta BMtene Ir Mauncha- 
m e 11st vnlstijoj. GyMiuoIlig ucalit maut ke
kių* tik pMMMuIyJ yra vartejamo*. Ga
lit reikalaut per laišku*, • aš prlali- 
«lu per espretą.

«... SWIa.«Hk.M
Aptiekorlua Ir imvlMinkaa 

SOUTH BOSTON, MASS.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. I8th 
St. netoli Fisk Si.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8- 9 ryto, tiktai.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfeDAXV 

Musų sistėnia ir ypatiškas mokinimas pa
darys jus žinovu j trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausiu* 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 mokyki* bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti speciališkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų na i erą — bil* 
etailės arba dydžio, iš bile madų, knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

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

......................................................................... 1. IRU. .............  ll ■—<■*

TAI BUSI GRAŽUS!v Ją išdirba 
Mcnlholaluni (>o. Prieš eisiant gult 
išlepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarysi veidą tyru ir skais
čiai baltu. Toji mestis išima plčt- 
mus raudonus, juodus arba, šlakus 
ir prašalina visokius spuogus nuo 
veido. Kaina dėžutės 50c. ir $1. Pi
nigus gliat siųsi ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.

Vyrišky Drapanų Bargenai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
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, 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, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R DON
1415 S. Halsted St, Chicago, 11L

CKMMM

DR. G. M. GLASER

Dr. C.. Z. V eželis
Lietuvis Dentistas

Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kertė 32 «L 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už "wholesale” kaina*. 
Mes parduosime visiem*.

Levinthal Plumbing Supply-Co 
1637 W. Division St,, Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiem* tinkamus akiniu*, 
nuoja ir patarimu* duoda dykai. 
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago 

I lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto 
rui* Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 

Tel. Haymarket 24,3' \

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

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

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

SIOUX CITY, JA.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kuomet 
pranyksta regėji
mas.
Mes vartojam pa
gerintą Ophthal
mometer. Ypati
nga doma atkrei
piama j vaikus.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va- 
Į karo; nedeliomis nuo 10 iki 11

4649 S. Ashland Ąve 
kampas 47 St.

■
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Jų tamsumas kaltas ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

CHICAGOS ŽINIOS
JIEŠKO KAMBARIŲ

Jie

JIEŠKO PARTNERIŲ

Chicago3707 Indiana A ve.

Tai tau ir juokaivisų
REIKIA DARBININKŲ

šaukiamam

Ind.

Nekliudykite
Dr. Rodchick M. Morange žai-

nega rsi.
IDAMAR, PA.

nm

socialistas

ąar-

susi-

jams, kokių begėdingiausių me-

Smulkus Skelbimai
ii

žai- RANDAI
joj, žino, kad jis nieko panašaus

lūs organizuojamosios Liaudiemados ir

gresmanas Meson, kurs nurodi-

Del

neišdraskiusi.’
las

rodė šauni oratorė.

A. Pielis & Co šiandien.

1745 So. Halsted St CHICAGO
organizuotu

lai sumanė dabar

lam e

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

ryto iki 8 vakare 
iki 12 dieną.

Pajieškiau švogerio, Vitalio Pet
rulio. Aš 6 liepos (Julv) atvažia-

inas, priversimas ėmimas Ka
riuomenėn ir siuntimas josvEu-

PRESBYTERIAN HOSPITAL
1753 W. Congress, kampas Wood st.

REIKALAUJAMA 2 MOTERŲ prie 
abelno namų valymo darbo.

Pajieškau savo vyro, Pranciškaus 
Ribikausko, pabėgo nuo manęs ne-

PAJIEŠKAU pusininkų j kamba
rius, gali gyventi vien tik už patar
navimą. Atsišauki! greitai šiuo adr:

Geistina butų 
vės. Atsišau-

iu taikos

REIKALINGAS barberis; darbas 
ant visados; užmokestis gera. At
sišaukite k u ogreičia us i a.
1601 W. North avė., kampas Ash
land avė. Chicago.

son, 
nat’os, tolinus

darbininkus, kad

T ree &j Idamar’ą prisirengę j dar-

išd i r bi
tinu p'.ir- 

3.50

ir esanti karščiausi

vau iš Bostono j Chicagą. Meldžiu 
atsišaukti ar kas jį žinot, meldžiu 
pranešti, už tai busiu dėkingas.

Antanas Valašimas
2223 S. Oakley Ave., Chicago, III.

VEDUSI PORA jieško kambario.
Turi savo
gauti prie

-rytajnusL 500,000

REIKALINGA mergina už gaspa- 
dinę prie virtuvės ir pridaboti 2 
vaiku. Atsišaukite prieš piet arba 
vakare iki 9 valandai.
949 W. 34th St., Chicago.

Taipgi 6 kam- 
3 kambarių namai 
Williams Idamar’e, 

ir p-nas Vernon F. Taylor Indiana, Pa.
priiminėja prašymus nuo tų, kurie pageidau
ja nuolatinio darbo puikioje apielinkėje, bet 
jus taipgi Kalite eiti tiesiai Cheery 
Dixonville R. R. 
bą.

“o

Žinios pasiekė mus apie tai, kad Ši yra vie
na iš keleto tų kompanijų, kurių darbininkai 
dirba 6 dienas j savaitę dėlto, kad ten esama 
visuomet užtektinai R R. karų. Kasyklęs 
Idamar’o, Heshbon'e, Dias’e ir Valier’e randa
si puikiausioje dalyje Pennsylvanijos valsti
joje, kur yra geriausias klimatas. Kasėjai 
uždirba nuo $100-—120 dolerių kas dvi savai
tės ir ten yra daug šeimynų, kur nevedę žmo
nės gali gauti gerą užlaikymų, 
barių namai už $7.00 ir 
už $4.50. P-nas D. R. 
Pa.,

Chicagos Tribune ir Journal

zaus darbo,

REIKALINGAS barzdaskutis, dar
bas pastovus ir gera mokestis. Atsi
šaukite tuojaus šiuo adresu: 

Joe Giedraitis,
1433 Adams St., f Gary,

nius centus išsivežė, palikdamas ma
ne su 4 vaikais, vyriausias 16 metų 

! amžiaus, jauniausias 1 metų, 5 pėdų 
' augščio. 'Tamsiai rudi plaukai, rudi 
i ūsai ir rudos akys. Mėgsta išgerti,

REIKALAUJAME 2 patyrusių “dry 
good” pardavėjų-merginų. Gera 
mokestis, pastovus darbas.

BACHS DEPT STORE 
3641-43-45 S. Halsted St., Chicago.

namas Skrybėlių, kurios pirmiau 
parsidumlavo po $6.00,

į'nešl'i žemiau padėtu adresu, už ką 
skiriu $5.00 dovanų.

j Anląnina Ribiekienė,

MARŠKINIAI
.kurie pirmiau par- 
š 1.00

LYRIŠKI ir MO I ERI.šKI 
ėEVERYKAl

bai gero išdirbinio vyriški ir 
riški črvery kai kurie pic- 
parsiduod iv > po šjr fjn 

<luĮ>;tC D<» W M

F. Sakalauskas,
1606 S. Halsted st. * Chicago.

Nekliudykite man. Matote,

gesinti. Vagįs išsinešė iš namų

Daktare
namus ir apiplėšė, — su-

d<d jaunų vyrų, pirmiau par- 3.00 Hiihmdavo po $2.50 da $4 7E

minučių.

NAUJIENOS, Chicago, Ill
JHMGOI

Sereda, Liepos 11, 1917.

MELROSE PARK, ILL.

broliją, o išėjo Amerikos 
Lietuvių Darbininkų

kunigas Kemėšio pagim-

asi save kunigams valdyti ir 
kariuomenėn kai avinus

svetainėn.
ikos susirinko
__ ...................
Česnulevičius.

tai pakoliojo

(’ 11 n.

davinėti am

uit nesuprato. Kad is

Susirinkimas 
šgirdes “gar

susis kalbėtojas, kunigų agita
torius Česnulevičius, nespėjęs 
nei savo kuniginės “darbininki-

laukan...
Dg. Kočoniui paėmus vest su

sirinkimų, pirmiausia kalbėjo

kų Sąjungos, kurių tikslas :—- 
padėti kunigams darbininkus 
mulkinti ir už nosies vedžioti,

visuomenės parazitams ir darbi-

mus socialistams, nors tas

vesta varyti toliau organizavimo 
Komitetai! įeina: M. Ka-

Taupykite Pinigus

Numažintos Kainos
-------------------------------------- Ant ------

Įvairių Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų irčeverykų 
Pardavimas už Numažintas Kainas 
Tęsis Tik Vieną Savaitę, Pradedant

Liepos-July 7 d. iki Liepos 14 dienai

Marškiniai

V yriškos

pirmiau

Cesn Ulevičiaus
Klieriks.

PARDAVIMUI

Chicagiečiu domai.

rengiamo ra-

rogramas prasidės prakalba. 
Bus dainos, muzika, deklamaei-

MILŽINIŠKAS TAIKOS
SUSIRINKIMAS RIVER

VIEW PARKE

laikos Misirinkimui Įvykti, su
sirinkimas vis dėlto įvyko.

Iki 10 valandos ryto susirinki
mo rengėjai vis dar neturėjo tik
ros žinios, ar valdžia leis susi
rinkimą laikyti, ar ne. Paga
lia us leido, tik ta sąlyga, kad

ra t u ros žmonėms dalinama.

čia
Pa-

Riverview

>i žmonių susirinko minių mi

visuomenės veikėjo Irving St. 
John Tuekerio, kurs pirminin-

Maurer ir, 
Stedmanas.

Paskulinis kalbėjo Stedma
nas. Nurodęs, kokia dabar už-

juodukus. Paskutiniai nuolikiai
Louise sujudino žmones.

susirinkimus,

dūkūs važiuoti į didmiesčius. O 
paskui juos išnaudoja. Bent lo-

PARSIDUODA PIGIAI saldainių ir 
knygų krautuvė geroje vietoje, prieš 
švento Dovydo bažnyčią. Biznį turė
jau per 9 metus. Taipgi apielinkėje 
gerai žinoma, kad ta vieta apgyven
ta vien tik lietuviais. Taigi gera 
proga lietuviškam biznieriui. No
rėdami gerą biznį įgyti atsišaukite 
šiuo adresu.

MBS. E. SCHULTZ, 
3206 Emerald Ave., Chicago, IIL

I

i

RAKANDAI

irie pirmiau par- j

...... *1.30 Ijd
pirmiau par

v i Iii orė', ir 
pirmiau par-

3.50

dabar tik . . .

moteriški č e 
une pirmiau pai siduo- $ 
avo po $5.50, d:tb;ir . .
Čeverykai taipgi gero

sputa*
VYRIŠKOS SKRYBĖLĖS 

Puikaus darbo ir paskiat

savęs pusirinkti: pieniaus

’■°'h '2.25

gal teks visiems atsidurti kalė
jimų urvuose — visi ten būtu
me.”

kala viniai. Vyriausi jų: grei
čiausia taika be aneksijų ir kon
tribucijų; panaikinimas kons-

mas nuo panašių Įstatymų at
eityj; nevaržoma žodžio, spau
dos ir susirinkimų laisve; dar-

klausimais; panaikinimas slap
tosios diplomatijos.

Sekama Liaudies Tarybos 
konferencija įvyks turbūt Min

Daktarc, elektrmenas nori

Del Dievo*meiles duokite 
man ramybę. Aš noriu užbaig-

Tik tuosyk atsipeikėjo Mo
nge ir puolėsi namų link. 

Namai buvo iš visų pusių ap-

taras.
Baisus smūgis! — pasakė 

jo draugas.

lama, kad jie stovi daug že
miau už baltveidižius. Savo ne
taktišku elgimos jie užsitraukia

X t v t « un uv i juvny,

— tarė Louis Shane, 1758 Jack- 
son boulevard. •

Tai atsitiko vasario 10 d. 
-—Gerai, — suliko Ida Boeder. 
- Mokėk jai 4 į savaitę, —

—Nekokie juokai, 
Shane.

REIKALAUJAME MOLDERIŲ IR 
PAGELBININKŲ “BENCH IR AIR 
SQUEEZER”. SMILTYS PJAUSTO
MA DYKAI. KOMPANIJOS NAMAS 
—UŽDYKA PERNAKVOTI. AUG- 
ŠČIAUSIA MOKESTIS. VĖSI DIR
BTUVĖ, ARTI EŽERO.— 

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

TURIU paaukaut $165 seklyčias 
setą vėliausios štai lės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ufc 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 victrola ir rekordai — 
už $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie ave^ 

Chicago, Ill.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaatt 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pięią kainą, 1160.00 se
klyčios setas, tikros skuros ui SSL 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi i5M 
pianu su 25 m. gvarancija ui H15 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Sis yra retas pigumas ir
jus gyvenat. Viskas vartota >oa 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuolaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Av% arti 19- 
ros gi v., Chicago, Ill.

JAUNA PORA turi parduoti tno- 
jaus penkių kambarių veik naujo 
rakandus, divonus, Player Piano, C»- 
binet, Phonograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

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

NAMAI-ŽEMĖ
AR TURI LOTA?

Turime puikų namą ant išmainy
mo ant Joto. Pirmam įmokėjiinui . 
užteks loto.

. J. Sinkus & Co.
3151 S. Halsted st., Chicago

IŠMAINAU gerą medinį namą ant 
bučernės arba saliuno. Pasiskubin
kite. Atsišaukite į J. Grig.,

(4515 So. Union Ave., Chicago, I1L

REIKALINGA 2 vyrų pagelbėti 
įanitoriaus darbams. Klauskite na
mų PRIŽIŪRĖTOJO.

PRESBYTERIAN HOSPITAL 
1753 W. Congress, kampas Wood st. 
Congress gatvių. Chicago. PARDAVIMUI namas ir lotas po 

No. 1112 W. 20-ta gatvė. Metinė ran
da $700. Kaina $4600 Atsišaukite i 
savininką po No 4214 W 21 mas pL 
Chicago, Ill.

REIKALINGA tvirta jauna mote
ris už gaspadinę ir prie auginimo 
dviejų metų mergaitės. Turi mokėti 
angliškai biskį ir gero charakterio. 
Turi išvažiuoti į pietines valstijas. 
Atsišaukite laišku į “Naujienų” 0-

AUTOMOBILIAI

norite parduoti, tai pašaukite mns> 
o mes už jūsų automobilių įvesime 
elektriką j jūsų namus. Išmainysi
me automobilių j atsakantį darbą. 
ELECTRIC WORKS & REPAIR CO

dsted St., Chicago*
Tel. Canal 578

AMATŲ MOKYKLOS

Ant visų gražių-gražiausių kak- 
nriščių nužemimim kainas šia- 

iekamai:
pirmiaus

75c a
kurie parsiduo- #3 

(laso jiirmiau po 75c, da- S
bar parsiduos po .... ®

Kaklaraiščiai, puikaus išdirbi ja 
mo ir ypatingai pritaikyti vasa 
ros laikui jauniems vaikinams, $ 
parsiduodavo po 50c, da- ®
bar tiktai po ......................

Moterą silkines Veistės-bliuzės, S 
labai puikios ir vėliausio išdirbi- £ 
mo, kurios pirmiau parsiduodavo S 
po $6.1)0, dabar parsi- $y| EA 
dtio<: tiktai po .................

Moterų Batesfinčs Veisles, ku- * 
rios pirma parsiduo- $ AA K 
davo po $1.50, dabar po ■ "VU

Moteriškos Dresės, puikių au- 3 
dinių ir labai gero darbo mole- m 
riškos dresės, kurios pirmiau K 
parsiduodavo po $5.00, $į> 7C £ 
dabar parsiduos po .... f w S

Motery Dresės, parinkto leng- ■ 
vo ir stipraus audeklo del vasa- S 
rosy pirmiau parsiduodavo po K 
$2.50, dabar gi, pilname $A AA R 
pasirinkime liktai po j/

sų viršmlnėtų daiktų šiame pardavime | 
bus nužemintos kainos ir ant tų daiktų, kurių čia p 
nėra pažymėta, todėl pasinaudokite visi. n

mas, nors kiek varžančiais žmo
nių laisve ir žmonių teises.

C C c

Dg. Maurer pasakė, kaiį jis 
norįs, idant darbininkų organi-

dabar pradeda jau kitaip į savo 
vada žiūrėti: kadi Gom persas

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
KUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, siūti naminius daiktus arba op- 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos diena arte 
vakarais del jųsų parankumo. UI 
$10 išmokiname jus sint visokius 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK. MOKYTOJA

Kaizeris kaltas
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

nori gau
sa vo

PARDAVIMUI
LABAI PIGIAI ,

jęs'•važiuoti į Californios valst. Kas

X-RAY ir kitokios geriausios elektrikos mašinos, del 
pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra. Pilnas 
peržiūrėjimas ir teisingas pažinimas ligos tankiai atranda 
ligas nepatėmytas kilų daktarų. Daug sergančių vyrų ir 
motėm mano, kad del jų nėra išsigydymo. Aš noriu turėt

ATIDl’ODAMĄ RANDON 2 kam
bariai dviem vaikinam, prie karų li
nijos, telefonus, maudvnė.
3538 So. Wallace St./ Chicago.

Phone Drover 8812.

DYKAI RANDA
Teisingai šeimynai. Del platesnių 

žinių kreipkitės tiktai vakarais.
623 LIBERTY ST. CHICAGO.

1

vvra, Dr. William I 
^žiaurume. Esą jis k 
ja net užsmaugti. AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir Ii et u vil
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys*- 
tOs, stenografijos, typewriting, pirk
ly bos teisių, Suv. Valst. istorijos. *- 
boluos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia-rusų apgyventoj vietoj. Laisnis tiktai 

$600 Į melus ir jau išpirktas. Sav. ’ 
išvažiuoja ant savo fanuos, todėl kasj 
greitai pirks, parduosiu labai pigiai.4] Mokinimo valandos: nuo 8. ryta 
Atsišaukite laišku į ‘,N.” ofisą num. ' iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3$ 
126, 3106 So. Halsted St. Chicago, Ilk

Daug Gyvasčių Pražuvo!
Kodėl jums nepasiaukauti ir jaustis taip, kaip jus jautėtės keletas metų algai, turėti tą patį mitrumą ir energiją, tą patį linksmumą, tą' 

patį džiaugsmą, gerą ūpą ir fizišką siprumą, kurį jus turite turėti, jus žinote, kad jus nesate tas žmogus ir jus žinote, kad jus norėtut but?
Mano moksliškos metodos padidina kraujo cirkuliaciją, sustiprina muskulus, nušviečia akis, padaro elastiškus žingsnius, priduoda 

spėkos protui ir kunui, kuriais gali didžiuoties. Metodos paremtos ant patyrimo ir mokslo ęali tik tą padaryti.
Nežiūrint kas atsisakė jus gydyti, aš užkviečiu jus ateiti ir aš išaiškinsiu savo metodas ir jus nusistebėsite, kaip lengva yra įgyt pa

sekmes teisingu gydymu. f

progą gydyti tam tikras ligas.
Ar jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs, nusiminęs, stoką 

ambicijos? Ar jus turite skausmus viduriuose, galvos 
skaudėjimą, sąnarių drebėjimų, galvos svaigimą, širdies 
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus nu
garoje, reumatizmą, raudonąją gyslą* užnuodijimą kraujo,

Nesirūpinkite. Ateikite
I

Pasitarimai dykai.
Priėmimo valandos: 9

Nedėldieniais nuo 9

Darodymas Gydymo yra Kurio Jus Reikalaujate.
Kuomet jųsų kaimynas pasakys jums, kad aš jį išgydžiau, tai jus žinosite, kad aš tai padariau.

sutrukimą skuros, spuogus, rudas plėtmas, žaizdas, išbė
rimą, subrinkusias gyslas, sutrukimą, išblyškimą, mažėji
mą svaros, slogas, kraujo bėgimą, skausmą krutinėję, akių, 
ausų, nosies ir gerklės ligas, arba kitokią užsiscnčjusią, il
gai besitęsiančią ligą?

Nors aš esu labai užimtas daktaras del mano didelės 
praktikos, aš noriu kiekvieną sergantį vyrą ir moterį pa
kviesti į savo ofisą ir aš suteiksiu jiems savo geriausią 
nuomonę. Jeigu aš atrasiu jųsų ligą išgydoma, jus nusi
stebėsi!, kaip greit jus pajusit gydymo drebėjimą jųsų gy-

Dr. Oakwood
1645 W. 47TH ST., NETOLI M ARSHFIELD AVE., CHICAGO




