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Prezidento Wilsono atsakymas popiežiuiITALAI SULAIKYTI.GALI KILT VISUOTINAS 
Į LAIVŲ STATYTOJŲ 

STREIKAS.
M

Samdytojai, sakosi, negalį 
išpildyti darbininkų reika- 

•j lavimų.

AUSTRIJOJE STOKA 
ANGLIŲ.

1

* 
t

Siaučia dideli mtišiai Bain- 
sizza lygumose; kovoj da
lyvauja 247 orlaiviai.

_____ —i

ROMA, rugp. 30. — Paga
lios Roma pripažįsta, kad i- 
talų veržimąsi sulaikytas, 
bent laikinai. Tiesa, atvirai

Valdžia rengiasi paimti savo 
žinion anglių kasyklas.

■į

Musų atsakymas turi rem- 
ties tik grynais faktais, o ne 
kuo-nors kitu. Jis trokšta 
ne vien tik paliovimo kares> 
bet tvirtos ir pastovios tai
kos. šita mirties kova nebe
turi daugiau atsikartoti, o 
todėl dalykas turi but taip 

idant
butume pilnai nuo to apšau

da suprasti savo pranešimu

Sumišimai Finlandijoje
Už naująsias pozici-

laikoma to ir poriando, Wash., laivų'ra žinomos.

MASKVA, rugp. 30.—Tik

mą, kur pasiūloma konven-

bile viename

o

neužilgio sų Europos valstybių mote-

žilam rusu revoliucionieriui-

Rusijoje

ir rusu
| kariuomenes. važiavimo posėdy j k<Randasi

bandoma su-

“MASKVOS KOMEDIJA.”
posėdžius, neveizint rusų va

ru ieji Maskvos suvažiavimo
an-

grama.

kovoti už savo teises.

teritorijos.
v

cie-

ORASnesotos gubernatoriaus elgi- DETROIT, MICH.
j

sunaikino

teka 5:12; leidžiasi

dus, nė nuo senai nustaty
tus tarptautinio veikimo ir

si rinko sau patogų laikų ka
rei ; ji savo smūgius prade-

ŠAUKIA TARPTAUTINĮ 
MOTERŲ KONGRESĄ.

Kugpiucio 26 dieną čia pati-

paduotomis žiniomis, tin 
dideles įtekmės Rusijoje

Pranašauja skilimą tarpe 
socialistų ir konst, demo
kratų; geležinkelių darbi
ninkai streiku grąsina.

MINNEAPOLIS, rugp. 29 
— Telegramos praneša, kad 
Mi n nesotos gubernatorius

Atiduoda vokiečiams pozici
jas be pasipriešinimo.

UŽDRAUDĖ MINNEAPO
LIS!) KONVENCIJĄ.

rasi-
viešuL

JAPONIJA MOBILIZUO
JA KARIUOMENĘ?

Kariuomenė šaudo j 
maištininkus.

iryti ją (armiją) tvirta, or
ganizuota spėka, klausančia 
kari nes v y r i a u sy bes įsaky
mų.

LDLD. 45 KUOPOS 
PRAKALBOS.

suotiname laivų statytojų 
unijos susirinkime jie nuta
rė atiduoti streiko paskelbi
mo klausimą unijos valdy-

vų statymo dirbtuvių darbi
ninkai San Francisco mies
te, skaičiuje 25 tūkstančių,

do šventenybė savo atsi-

gavo žinių, kad Japonija 
skubiai mobilizuojanti savo 
kariuomenę, kuri buk bus 
pasiųsta rusų-vokiečių fro
nt an.

Siųsianti ją Rusijos 
frontam

mija — gerai aprūpinta mai
stu ir maunicija.

Aleksiejevas mano, kad iš 
kariuomenės būtinai reika-

rusų su- 
“Maskvos 
tikslas e-

ZURICH, Šveicarija, rgp.
30. — Municho N e u e N a-

s 1

įvykti rugsėjo 16—18 dd.
Moterų kongresas neturė

siąs nieko bendra su tarp
tautine socialistu konferenci

SŲ KAREIVIAI BĖGA 
Iš KARIUOMENĖS.

Iš Stockholmo pranešama,

m au šiem s 
linksminimų ir šiai]) 
sueigų vietos sekamą žiemą

* ivuvo v V ZJUZJ1 Iii ,

kad M as k vos su važ i a v i rne

:1d. K o n g r e s o u ž d a v i n y s 
politinės ir ekonominės

K Al 1OV U 1, M HU

P. Krapotkinui.
Kuomet senelis Krapotki- 

nas pasirodė suvažiavimo 
posėdyje, delegatai triukš

našaujama, 
gali kilt visuotinas laivu

Anglai turi naujų laimėjimų 
ties Langemarku.

LONDON,

Reikia betgi pastebėti, 
kad visos ateinančios iš Ru
sijos žinios yra labai neaiš-

Vokietijos junkeriams pa
gailo Rusijos “mužikų” 

kraujo.

VLlillVU UIAIlUWJj 

jis tokiu įsitikinimu nurodo. 
Bet butų paikumas žengti 
juo, jeigu jis ištik rujų neves-

SLMIšIMAl FINLAN- 
DIJOJE.

STUMIA ATGAL VO
KIEČIUS.

PETROGRADAS, rugpj. 
30. — Kuomet Maskvos su
važiavimas jieško būdų tin- 
kamesniam armijos sutvar-

Turėsiųs įvykti rugsėjo 16— 
18 d. Stockholme.

O lull IMU ių pilUZ-db 

legrama nepaduoda, 
sako, kad vakar tu

. vo konvenciją Minneapolise.
Kur dabar ivyks Liaudies 

konvencija,

tuvę. Berline eina gandas, 
kad apart didelių materialių 
nustolių liepsnose žuvo ne
maža darbininkų.

NAUJAS PAVOJUS 
RUSIJAI?

išpildyti darbininkų reikala
vimų, kadangi mat valdžia 
nustačiusi jiems mažas kai
nas už statomuosius laivus.

Ir viena ir antra pusė ne-

Aišku, kad nė viena šio 
programo dalis negali but 
pasekmingai įvykinta, jeigu

REIKALAUJA KARIAUT 
IKI GALO.

SUDEGĖ TORPEDŲ 
DIRBTUVĖ.

padėjimą neduos tvirtų i 
patenkinamų tam pamatų.

Kares tikslas.

jo Liaudies Tarybos komite
to sekretorius. Louis P.

pasiuntėLochner. .list 
prez. Wilson u i 
reikalavimu užtikrinti Liau-

A. A M > v, X ‘USl7-

Maskvos suvažiavimas va

ldant jie, su-

MASKVA, rugp.

mos praneša apie naują pa- 
vojų Rusijai — kontrrevo- 
liuciją. Telegramos sako, 
kad vakarykščiame Mask
vos suvažiavime pasirodė,

SAN FRANCISCO, rugp.
30. — Telegrafas praneša, 
kad 10,000 laivų statytojų ji to nesako. Tatai ji duo- 
Seattlė’j, Wash., vakar nu
tarė mesti darbą, jei sam- būtent, kad italų pulkai pa-
dytojai neišpildys jų reika- siekę naują austrų apsigy- 
Javimų. Reikalauja padidin- nimo liniją Baiiisizza lygu
ti algas ir pagerinti darbo mose.
sąlygas dirbtuvėse. jas dabar eina atkalus mu-

Tokių pat reikalavimų sta- šis, kurio pasekmės dar nė-

naują patvarkymą, kuriuo 
visai uždraudžiama Liau
dies Tarybos konvencija 
Minneapolise.

ficialis anglų karės ofiso 
pranešimas sako, kad vakar 
gen. Haigo pulkai atsiekę 
naujų laimėjimų ties Lan- 
gemark’u, Belgijoje. Išviję

LONDONAS, rugp. 30.— 
Kopenhagene gauta prane
šimų, kad Bjornberge, Fin
landijoje, vakar ištiko kru
vinas susirėmimas tarpe fi-

«SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”

Gudrus vokiečių junkeris: 
jis, matote, labai “radikališ- 
kai” nušneka apie Rusijos 
mužiką. Tik, jeigu jis “ne
užmirštų” savo “būrų”...

kon t r revoliuciją. Katros jų 
teisingos — parodys ateitis.

tėvyne” (excE) —
^07 \V30th st

jis ragino “revoliucinės Ru- M C?
sijos atstovus”,
grįžę iš “didžio,
tos suvažiavimo”, darytų vi
sa, kad Vokietija nesumuštų

šino Darbininkų ir Kareivių .................
Atstovu Tarvba, kuri, sulig nų — Finlandijos neprigul-

Uždraudė Minneapo 
liso k< 

4

ti skilimas tarpe socialistų 
ir konstituciniu demokratu.

C 4-

Santykiai tarp tų 2-jų srovių 
esą begalo įtempti. Konsti
tuciniai demokratai, ku
riems vadovaująs vyriausias 
armijos vadas, gen. Kornilo
vas, ant žut-but pasiryžę

Geležinkelių broli
das, M. O re kovas, vie

mą. Dalis Liaudies Tarybos 
narių betgi reikalauja, kad 
konvencija butų I 
jau paskirtoje vietoje, ne
paisant gubernatoriaus Bur
ti q u i s t o u ž d r a u d i m o. Laik
raščiai tuo tarpu sako, kad 
ii veikiausia įvyks North

ku stovis fronte darosi vis 
blogesniu. Oficialis Petro
grado pranešimas sako, kad 
ties Fokshani viena rusų di
vizija be mažiausio pasi
priešinimo apleido eilę pozi
cijų, ir betvarkėje pasitrau
kė Moldavijos gilumom Tuo 
pasinaudojo vokiečiai ir už-

Mušyj, beje, 
Gi didžiuliu laū dalyvauja 247 orlaiviai — iš 

, abiejų pusių.
Vakar diensš susirėmi

muose italai sakosi suėmę 
1000 austrų belaisvių ir šiek 
tiek karės pabūklų.

i BASEL, Šveicarija, rugp. 
30. — Vakarykščiame Aus
trijos parlamento posėdyje 
darbo ministeris Hamann 
rimtai užreiškė, būtent, kad 
greitu laiku Austro-Vengri
ja gali įsigyti dar vieną prie
šą — anglių badą. Darbo 
ministeris sako, kad nežiū
rint valdžios pastangų, ang
lių pagaminimas žymiai su
mažėjęs. Rugpjūčio mėne
syj valdžia, .girdi, sugrąžino 
iš fronto virš 12 tūkstančių 

neką 
laiku

angliakasių. Ir tatai 
gelbėjo. Pastaruoju 
esą angliakasių darbo 
labai sumažėjusi delei 
to maisto.

Sulig darbo ministeriu, 
valdžiai lieka pasirinkti vie-

kasiams didesnes maisto 
porcijas, ar paimti pilnon 
savo* kontrolėn anglių in
dustriją ir padidinti darbi
ninkų skaičių kasyklose.

Tuoj po ministerio kalbos 
tapo įnešta naujas bilius,

Oficialis pranešimas 
mini apie “pasekmingu 
glų užpuolimus” ties G 
aucourt’u ir HalluchTi.

Visose kitose anglų fron
to vietose vakar buvo paly
ginamai ramu — sako karės 
ofiso pranešimas.

bartinė silpnoji rusų armi
jos pusė — tai politika. Pa
sak gen. Aleksiejevo, rusų 
armija prie senojo režimo, 
nežiūrint prasto jos aprūpi
nimo ginklais ir maistu, 
vis dėlto lošė nepalyginamai 
žymesnę rolę negu dabarti-

i Washingtonas, D. C., Rug
pjūčio 27, 1917. — Jo šven
tenybei Benediktui XV, po
piežiui:

Gavęs jūsų šventenybės 
ątsiliepimą į kariaujančią
sias valstybes, rašytą rugp. 
1, 1917, Suv. Valstijų prezi
dentas prašo manęs persiųs-’blaiviai nuspręstas, 
ti sekamą atsakymą:

Kiekviena širdis, kuriją ši' goti, 
baisioji karė neapjakino ir 
nepavertė akmeniu, turi but' liepime siūlo, kad mes grįž- 

. sujudinta šiuo graudžiu jo 
šventenybės popiežiaus atsi
šaukimu ; turi jausti pakil- 
numą ir jiegą tų motyvų, 
kurie tokį atsišaukimą pa
gimdė, ir turi uoliuasiai tro
kšti,

tume į tą patį dalykų padė
jimą, kaip kad buvo prieš 
karę, o paskui kad įvyktų vi
suotinas vienų kitiems atlei
dimas. nusiginklavimas ir 
valstybių sutarimas, remią-

idant mes galėtume Įsis priimtu arbitracijos prin- 
? kurį cipu; kad panašiu sutarimu

butų įsteigta laisvė naudoji
mus jūrėmis, ir kad teritori
niai Francijos ir Italijos rei
kalavimai, painieji Balkanų 
valstijų klausimai ir atstei- 
gimas Lenkijos butų palikta 
išrišti taip teisingu susitari
mo budu, koks bus galima 
taikos'derybose, imant do
mėn geidavimus tų tautų, 
kurių politinis likimas ir są-

MASKVA, rugp. 30. — 
Atsidarius trečiam Maskvos 
suvažiavimo posėdžiui gavo 
progos kalbėti ir kitatau
čių įgaliotiniai. Telegramos 
praneša, kad vakarykščiame 
posėdyje kalbėjo ukrainų, 
žydų ir latvių atstovai. Lat
vių atstovas tarp kita už
reiškė, būtent, kad latviai iš 
paskutinosios priešintųsi 
vokiečių globai. Vadinasi, 
Latvija nenori but prijungta 
prie Vokietijos.

ktoji rusų tautos laisvė bu
tų užtikrinta ir ateityj” ir tt.

Jo kalba, sako Associated 
Press, iššaukė ilgų ir didelių 
ovacijų.

Suvažiavime, beje, kalbė
jusi ir Rusų revoliucijos mo
čiutė, senelė Breškovskaja.

kad išvadavus laisvuosius 
pasaulio žmones iš pavoju 
ir aktualės spėkos milžiniš
kos militarė įstaigos, kon
troliuojamos prieš nieką ne
atsakomos valdžios, kuri, su
darius slaptus pienus vieš
patauti pasauliu, pradėjo sa
vo pienus vykinti be jokio 
atsižvelgimo nė į šventus su
tarčių privalumus, nė į nuo

AMSTERDAM, rugp. 30. 
— „Vokietijos laikraščiai ra
šo ilgų ugningų straipsnių 
apie Maskvos suvažiavimą. 
Vienas jų, būtent 
n e G a z e t t e, 
važiavimą vadina 
komedija”, kurios
są sukurstyti Rusijos žmo- 
ines prie tolimesnių skerdy
nių. Sako: Premiero Ke
renskio kalba dar kartą pa
liudija, jogei Rusijos valdžia 
yra autokratų rankose. Ru
sijos mužikai lieja savo kra
ują karės laukuose visai ne
žinodami tikrųjų valdžios tik 
slų. Tai tokia yra ta laisvė, 
kuria revoliucija apdovano-

šiandien, rugp. 30, bus D. 
L.D. 45 kp. prakalbos Mel- 
dažio svet. Kalbės Valpa
raiso uni v. stud. M. J. B-tis 
apie Evoliuciją.

Pradžia 7:30 vai. vak.

WWW WWW#

mobilius sužeidė Moniką Petrai- 
liunę ir Simoną Narbutą. Ne
laimes priežastis buvo tokia: 
susidūrė du automobiliai.

Monika Petrai tiene sužeista 
sunkiai, o Narbutas lengviau.

Naujienų Skaitytojas.

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Giedra; nuolat kilanti tem- 
peratura.

Augščiausia temperatūra 
vakar buvo 68 laipsniai; že
miausia — 611.

Saulė

naujienų Ėmėjams
Dabartine kare taip apsunkino laikraščių padė

jimą, kad net didžiausi anglų dienraščiai, kurie pir
ma turėdavo milionus dolerių pelno, buvo priversti 
pakelti prenumeratos kainas, idant išvengus defici
to arba net bankruto.

“Naujienos”, norėdamos palikti prieinamoms 
darbininkams, nekėlė savo prenumeratos, tik žymiai 
sumažino savo išlaidas, ir jos pasitiki, kad įstengs 
atsilaikyti prieš visus keblumus. Bet dienraščio 
stovis labai priklauso nuo to, ar jo ėmėjai reguliariai 
užsimoka už jį.

šiuomi todėl kreipiamės prie gerb. musų skai
tytojų ir prašome, kad tie jų, kurie gauna “Naujie
nas” per išnešiotojus, būtinai užsimokėtų jiems užsi
likusią skolą. Ir toliau pranešame, jogei ateityje ne
begalėsime duoti dienraščio į bargą nė išnešiotojams, 
nė skaitytojams, nes iš to mums dažnai pasidaro 
nuostolių. Prenumerata už “Naujienas” turės but 
visuomet užmokama iškalno.

Tikėdamiesi, kad gerb. “Naujieų” skaitytojai 
supras musų padėjimą ir laikysis šitų teisingų sąljrsr 
gų, ir tardami jiems už tai iškalno širdingą ačių, pa-^ 
siliekame su augšta pagarla

“NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJA.
Chicago, Ilk,

Rugp. 18, 1917.



NAUMHOS
Rke Lithuanian Daily News

Prezidento Wilsono atsaky 
mas popiežiui.

pasauliui — kiekvienai tau
tai, kurią tik galėjo tiesa pa
siekti. Nėra reikalo išnau- 
jo jų pakartoti. Mes nejieš- 
kome nė jokių materialių 
naudu. Mes manome, kad

mirti badu, Taip beeidami ir
viską naikindami susitikome c
priešo kariuomenę. Tada tai at
sivėrė tikras pragaras. Miliū
nai jaunuolių iš abiejų pusių į prielankus 
skerdėm vieni kilus, kaip pil

mo. Savo pobodžiu esanti lik 
ra i vokiška.

Amerikos darbininkai, orga 
nizuoli ir neorganizuoti, esi

reikia daug tyro oro. Belo, 
miegantis džiovininko kambaryj 
gali gauti džiovą, nes laike ko
sėjimo ir spiaudynlo džiovinin
kas paleidžia skaitlių seilių bei 

kurie kariais

KAPITALIZMAS 
ŠETLANDIJOJ.

i

Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina:
Chicago j e, nešiotojams kasdien pri- i 
atatant į namus, moka:

Savaitei ....................... 12 ccntij
Mėnesiui ....................... 50 centij

■lesto dalyse, kur nešiotojai nepa-1 
siekia, dienraštis
•majams išaiiksto užsimokėjus: ? 
tanui $6.00; pusei melų $3.50.
Kitar, ne Chicagoj, metams ^.iMI); pu
tei metų $3 00; trims numeriams 
$1.75. Kanai’>je metams \ i-
Mir kitur užsieniuose >‘3.00 metams.

nepakenčiamos nuoskaudos, 
kuriu nuožmi ir brutalė Vo- 
k iet i jos kaizerinės valdžios

buna su džiovas bakterijom ir

siu.

paimė

Liaudies Tarvba

siunčiainas pai’Ui,
■ ‘ - Me

toli arkliškos juostos, yra nedi
delė šcllandi jos sąla, priklau-

nekalti! moterų ir 
ir Ik"?.iiikliu \ argdic o greičiau pri-

kurios silpnos, taip ir Loins,

Baudžia m uosi us n uosto! i u

savanau-

I1CS

Begom kol nepribuvo mums 
i pagelba daugiau kariuomenės.

mes visu smarkumu aid priešo 
ir iK’žiuriid, kad musu tuksian
čiai krito, mes paėmėm viršų.

rvbai, lai butu di-' <

nusidėjimas prieš

Mes žinomi'

darbininkuC

sa va iriu, c.

tolimos salos įsivyravo kapita
lizmus ir apsireiškė jis visu sa
vo žiaurumu su modcrnišldau- 
siais budais darbininku išnaudo- c
jimo. Bet ten, kaip ir visur, 
kapitalizmas nestaigu atsirado,

I Viliosi.

Wilsono 
atsakymas 
popiežiui.

prezidento Wilsono atsaky
mas į popiežiaus Benediktoj ja nebebūtų daugiau jo

pranašaujama, 
pasiūlymai taj 
kai atmesti.

ris, be abejo, duoda atsaky
mą ne be pasitarimo ir pri
tarimo kitų talkininkų val
džių, gražiais, bet kartu 
grieštais žodžiais užreiškia, 
kad taika tokiomis sąlygo
mis, kurias popiežius siūlo, 
negali įvykti. Taika siūlo
momis sąlygomis, sako Wil- 
sonas, butų ne taika, bet tik 
davimai progos Vokiečių 
valdžiai atsigriebti, kad pas
kui ji galėtų išnaujo pasimo- 
ti savo apetitais valdyti pa
saulį. Su dabartine kaizerio

taiką esą negalima. Savo 
darbais ji parodžius, kad 
teisybės ji nepažįstanti, ir 

keti. “Dabart inės V o kiečiu c 

valdžios prižaėjimų mes ne
galime priimti kaipo garan
tijos, kad kas-nors butų pat
veriamai išlaikyta.” Jos už- v
tikrinimai tik tuosyk turė
tų vertės, jeigu juos patįs 
Vokietijos žmonės savo va
lia aiškiai paremtų. “Be to
kių garantijų taika, sutartįs 
nusiginkluoti, susitarimai 
įsteigti arbitracijos teismą

girnas mažųjų tautų — jeigu 
tatai bus padaryta tik su 
Vokietijos kaizerio valdžia, 
nė vienas žmogus, nė viena 
šalis negali dabar užsitikėti. 
Mes dar turime palaukti, 
kokių naujų prirodymų sa
vo tikslų duos cen tralinių 
valstybių žmonės.”

Toksai prezidento Wilso
no, o su juo ir kitų talkinin
kų valdžių, užreiškimas ne
duoda didelės vilties, kad 
karė galėtų greitu laiku pri
eiti galo.

PASKANDINO 23 
LAIVUS.

^Vokiečių submarinų aukų 
skaičius auga.

LONDONAS, rugp. 30. — 
Oficialis angltj admiraltijos 
pranešimas sako, kad perei
ta savaitę vokiečių submari
nes paskandino 23 Anglijos 
pirklybinius laivus: 18 virš 
1600 tonų įtalpos ir 5 žemiau 
1600 tonų įt.

Vokiečių submarinų aukų 
skaičius ir vėl pašoko. Per
eitą savaitę jos paskandino 
tik 15 laivų virš 1600 tonų',
įtalpos ir 3 — žemiaus 1600. lai šioje karėj žinomi visam

laikinu

idavė, betgi mu-

kaip mes
popiežiaus pasiūlytomis są
lygomis,
dabar numatome, ne ką dau
giau, kaip kad leidimą jai

politiką atnaujinti; o tuo
met vėl reikėtų tverti nuo- 

,1 a t i n ė vai s t y b i ų są j u n ga 
prieš Vokietijos žmones, ku
rie yra tik savo valdžios 
įrankis, o naujai gimusioji 
Rusija butų palikta intry- 
goms, įvairiausioms klas
toms ir pasikėsinimams su
kelti kontrrevoliuciją viso
mis piktomis įtekmėmis, ku
riomis Vokietijos valdžia 
paskutiniais laikais pasiro
dė jau visam pasauliui.

ant atsteigimo jos spėkų, ar
ba ant jos garbės žodžio,

Atsakomi politikai turi 

laikyti, jeigu ji bus paremta 
ant politinių ir ekonominių 
apribojimų, leidžiančių vie- 

džiančių; ant kokių-nors pa
giežingų žygių, arba keršto, 
arba apmąstyto nuoskaudos 
darymo.

Amerikos žmonės kentė
jo nepakeliamų nuoskaudų 
nuo kaizerinės Vokietijos 

tolygiu atsimokėti Vokieti
jos žmonėms, kurie patįs be

ne iš savo noro. Jie mano, 
kad taika turi remties teisė
mis žmonių, o ne teisėmis 
valdžių — teisėmis tautu, 
didelių ar mažų, silpnų ar 

mis turėti laisvės, saugumo, 
savarankio valdymos ir da
lyvavimo ekonominiuose pa
saulio pragumuose — tame, 
žinoma, ir Vokietijos žmo
nių, jeigu jie pripažins ly
gybę, o nenorės viešpatauti 
.ant kitų.
- Tatai kiekvieno taikos 
pieno bandymas yra toks: 
Ar jis paremtas visų užinte- 
iresuotųjų žmonių užsitikė- 
ijimu, ar tik ambitingos ir 
.pilnos intrygų valdžios žo
džiu vienoj pusėj, ir grupe 
laisvų tautų kitoj ? Tai ban
dymas, kuris eina iki daly- 
jkų šaknies; ir tasai bandy
mas turi but taikomas.

Su v. Vatet. karės tikslai.
Suvienytųjų Valstijų tiks- 

miančiųjų ekonominių są
jungų mes skaitome netin- 

romis visos žmonijos teise- 
.mis.

bartinių Vokietijos valdonų 
žodžio kaipo garantijos, kad 
kas-nors, ką jie žada, butų 
patveriamai išlaikyta, jeigu 
patįs Vokietijos žmonės aiš
kiai neparems jo tokiais įti
kinančiais savo valios ir tik
slų parodymais, kad kitos 
pasaulio tautos galėtų patei
sinamu budu vislab tatai pri
imti.

Be tokių garantijų taikos 
, derybos, nusiginklavimo su- 
tartįs, susitarimai įsteigti 
^arbitracijos teismus vietoj 
įginkluotos spėkos, teritori
jų sudorojimai, atsteigimai 

i mažųjų tautų, jeigu tai bus 
įsu Vokietijos kaizerio val
džia padaryta, nė vienas 
žmogus, nė viena tauta ne
galėtų dabar išsitikėti.

Mes turime laukti dar, 
kokių naujų prirodymų apie 
savo tikslus duos centrali- 
nių valstybių žmonės.

Duok Dieve, kad jie tatai 

kiu budu, idant visiems žmo
nėms sugrįžtų užsitikėjimas 
visų tautų sandora ir gali
mumu patvarios taikos/’

Amerikos Suv. Valstijų
Valstybės Sekretorius.

Skaitytoju Balsai
IUž išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.]

tėvynės gynimas.

zim skamba šie zo- 
kokių pasibaisėtinų

Aš buvau kareiviu, bet ne aš vie

nu' pašaukti į kariuomenę, kad 

gas prisaikino, ir 

inel klausyti ir pildyti virsimu-

Mums įteikė ginklus ir mes 
visi jauni vyrai, pačiame jauny
stės žydėjime, ėjom į svetimą 

puolėm ant ramių gyventojų, 
viską deginome ir naikinome, 
be jokio pasigailėjimo žudėme 

ti. Užpuldinejonie jaunas mer
ginas ir moteris ir gabenome jas 
į savo stovyklas, kaip auką 
kad velka į savo urvą plėšrusis 
žvėris. Atimdavom paskutinį 
duonos kąsnį nuo mažą kūdikių, 
visai nepaisydami, kad jie turės kratijos ir tarptautiško varžy-* niekas neturi miegot, nes jam

* -■ •• ’ • ’’ '' ■ ’ ' '

Jis naikino, degino, ko mes ne
suspėjome išiiakinli, jis taipgi 
su savim pasiėmė jaunas mergi
nus ir moteris, ir lain pal su io-

UK'S.

mes 

donų ir kunigų. Ir ką mums da
vė las lėvvnės gvnimas?

Milionai stipriausių vyrų i.š- 

kojų ir iš proto išėjusių. Mi
lionai kūdikiu ir seneliu žuvo iš C L
bado ir ligų. Milionai jaunų 

šais jų norą, kilos gi mirė nuo 
žvėriško kareivių elgimos. Mi- 

baisiomis ligomis, kn 
perduotos gentkartėms.

tę tam darbui žmonės, sunai
kinta, sugriauta, sudeginta, liū

Ir kuomet milionai žmonių

džiaugsmo ir 
koronė, kad 
kad nedavėt 
savo sunkiai

uždirbtų pinigų.

i galima sakyti, kad žmonės 

ims, kurie niekad neatlieka lo

s u tverdamas jį

lokius žmones pri-

pataikaujančių žmonių. .Tie 
stengiasi laikyti darbininkus di- 

kad juos sukurscius vienus prieš 

kuomet darbininkai susivienys,

Bet šiandie jau ir prastas, su- 
rgęs, nukankintas darbinin- 
s pradeda pabusti iš miego, o

Kokie tada laikai bus?
F. J. Zick.

“KRITIKAL”

Gompersas, Am. Darbo Fede
racijos “tėvas”, atsišaukia į savo 
valdinius, kad jie tuojau sutver
tų naują organizaciją, vardu: 
“Darbo ir Demokratijos Susivie
nijimas Amerikoje.”

Kodėl tas ‘*tėvas” taip labai 

mokratiją ir jungti ją su darbu?
Nagi todėl, .kad atsirado Liau

dies Taryba (People’s Council). 
O .Liaudies Taryba, pasak jo, 
esanti Šalininkė Prūsijos auto-

sios. - Žinome,

Nuostabiau, kad musu bolše- 

su Gompersu, norėtų būti gom- 
persiniais darbiu 
gynėjais?

Kai]) žinia, pas
cialistai, priėmę 

mus yra so- 
principus ir

k negreičiausia atitaisyti.
Dabar, kuomet darbininkams 

kuolabiausiai reikia veikti vie

demokratines 

yra neišmanymas.

jis įmano, lai kapitalistų laik- 

delio Liaudies Tarybos vedamo 
judėjimo nieks nebesustabdys.

kai” su savo “kritikomis”, ne-

Karės sunkumas slegia visus 
darbininkus, l odei bukim pa
sirengę visuomet, sujungtomis

Liaudies Taryba, lodei visos lie- 
tuvių darbininkiškos ir demo- 

dėties prie Am. Liet. Dari). kary
bos, nepaisant, ka kurie užsis-

A. žymontas.

\ Sveikatos Skyrius

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

Atsakymai į klausimus.
U. M. iš Melrose Park, 111., 

nam kambaryj su džiovininku ir

džiovos bakterijos, jei jos iš

ir į dulkes pavirtę džiovininko 
skrepliai?

4. Ar musės gali išnešioti 
džiovą, jei jų randasi šluboj?

5. Ar žiurkės yra ligų išne
šiotojos?

Atsakymai:
1. Džiovininko kambaryj

užmuši

; Movi gyvos.
Medicinos žinovai, kurie

buk sausame pavyda- 

likti nužudytos. Bet palėmyti- 
na, kad sausume džiovos bakte
rijos nužudomos sunkiau, negu 

vimu, 

išnešiotojoms. Žinoma,

yra džiovos bakterijų, jos išne-

Bet musės 
>iu džiovos

Bet musės

nėra 
bak-

teriją išnešiotoju.

jas reikia naikinti.
5. Žiurkės vn išnešiotojos ;

boniškoji plicga vietomis liko jų 
žymiai išnešiota. Ne lik žiur
kės, o ir visi po namus landžio- 

ri būti naikinami.
Dr. A. Montvidas.

REIKALAUKITE

ĄcuSL 7&CntL&n,
EAGLE

BRANDCONDENSED
MILK
THE O Ft | C | NAU

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

BORDEN’S CONDENSED 
MILK CO..

New York. Key No. N.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Kilimas 902-904 National Life Bldg., 
29 So. La Salle St., Chicago, 111.

Tel Central 6390-6891. Atdara: 
Utarninko, ketverge iv subatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, 111.

Tel Humboldt 97.

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 depeeitorių šio 
Banko taupomasis skyrius bus laikomas at
daras Panedelio vakarais iki 8 vai..

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

State Bank of Chicago
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

i pr.imimes
> jauna, bei

laipsnius 
monės.

si a
freskos, moržų ir lingu. Žuvi
ninkai turėjo atiduoti visą savo 
laimiki žemės ir namu savinin- C L
kams. Palis žuvininkai turėjo 
pasikakinti tuo, ką savininkai 
savo liuesu noru duodavo. Ka

jų namų

namai buvo pavedami jaunes-

Pradžioj aštuones dešimtą 
metų tapo rimtai atkreipta aty- 
da i silkes. Silkių žuvininką vi

vininka vimu užsiinteresavo.
Tada Anglijos parlamentas pri
ėmė naujus įstatymus, paliuo- 
suo jaučius šetlandiečius nuo sa
vininkų nesvietiško i šn atidoj i-
mo.

Kazimieras Gugis
A DVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaipkriminaiiikuose 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

1222 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. tartom St.

M 11*13 Mty BMg. .
Tel. Central <411

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesnį ir švaresni darbą gali gauti 
tik tuomet, jaigu esi tinkamai i&silavinęs.

LEVESK10 PRIREN61AM0JI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu. 
pagelbsti išsilavinti lengviai ir už maž^ 
užmokesn]. Mokina Anglų kalbos iki attgš- 
člausiai, Aritmetikos, Knygvedystes, Laiš
kų rašymo, Lietu v. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 

SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.

G. J. Leveskis, 3311 W.61 Pl.Chicago

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

BURKE BARBER SCHOOL
612 \V. Madison St., Chicago, Ill.



Korespondencijos Vartokite kas rvt? PEOISIN: TURĖKITE

'W H-

menes

i ■ i; 111 s n 11 n

Motely stailiški čever. po S3,50 ir $4,50, čia parduoti

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

CHICAGO, ILL

Akušerka

173$

EIKITE TUOJAUS PAS

DAKTARA ROSS

MASTER

WISSIGDaktaras
Seno Krajaus

spycnj

Cleveland,

The Most Serviceable 
and Economical Shoe

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

Registruota Akušerka
Mrs. Antonina Shusho

Garsinkitės 
NAUJIENOSE

h omą. 
s I škal

tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

ketver 
miestuose ga 
padėto adres< 

Chicago, UI

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chir argas 

OfiHMR 2359 S. Leavitt Si.
Valandos 4—6 Ir 7—9

Tel. Canal 3877-

CHICAGOS SPECIALISTAS 
Insteigta 25 metai

9. HALSTED ST, CHICAGO 
Ant antru lubi|,

3843-45 South Kedzie Avenue 
CHICAGO, ILL.

h lipa n i.) a 
(“cntus. Tarp 
ir kompanijos

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durti, Lentą Rimų Ir Stoginio Poplar* i 

CARR BROS. WRECKING CO.
1003-3039 5. Halsted SU, Chicago, HL

Z m omų pil 
700. Vedimui 
kaltintu kaipo 
čiu, surinkta

Patartina ir lietuviams apsi 
ugoti, ypač lietuvaitėms palai’- 
la nesivedzioli su kareiviais 

di ištikti la nelaime

Ant prakalbu atvyko ir 
sios policijos. Kalbėtojas 
re klausytojams pasiusti 
guburna tori ui už reiškimą

:17 S. Halsted St.
T.up 63 ir Elevatoriaus st 

05 W. 63 -č i as St..
\rti Ashland Avė.

SOUTH SIDE:
66 Cottage Grove Ave.,

Šiomis dienomis i socialistu c. C
rtiia išlojo garsiausias Cinci- 

darbininku va

isiu kojų plovimu, 
iktai PEI)ISL\ ir ni< 
ės, sciinvninės micro

S. GORDON
1415 S. Halsted Si., Chicago, iff

21 dieną atsibust) prak; 
kurias parengė s ietinis ang 
cialistų skyrius. Bušo prisiza

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennaylvanijos Hospitalesa ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai paUrnaa- 
j u prie gimdymo. Uždyką duodu rodi 
visokiose ligose moterims ir mergL 

Kalbu lietuviškai, angliškai, 
lenkiškai ir alavokiškak

Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chronišku ligų, nervu 
ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūsles, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligų ir silpnumų.

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 Boss’o 
priežiūrą.

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
sugražinti į sveikatą ir stiprumą.

Daktaras Boss išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
reikia daryti, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi
sų kraštų Suv. Valstijų gydyties 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, Nedeliomis 10 iki 1, Taipgi Pane- 
dėlio, Seredos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

Prirenk h visiem* tinkamu* akindlua, 
ridoj a ir patarimu* duoda dykai.
784-HH Milwaukee Ave., arti Chicart An. *-«R 
luboa. VALANDOS: Nuo » ilryto Ori ralBH 
ruL Ntdėliomh nuo 8 iiryto iki 1 pa pMtfa 

TeL Baymarkti 2434.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED k 32-r* GATVt

Telephone Drover 9699

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRUBG4J 

BptclaBjitaji Motrrliką, Vjrriikų. Vaiki 
ir vi*? chrontfki Ho-

Valandom : 10—11 ryto, 4—S po plati}, T—< 
kart. Ntdeliomia 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti S4 

CHICAGO. ILL,

106 S. Clark St.,
Arti Monroe St.

12 N. Dearborn St., 
Tarp Washing!, ir Mu 

NORTH SIDE:
3175 Lincoln Ave., 

Arti Belmont.
3241 N. Clark St..

Tarp Belmont ir Aldi 
637 W. North Ave..

Arti Larrabee.
NORTHWEST Si DI

1583 Milwaukee Ave., 
Arti Robev St.

2738 W. North Ave- 
Art i California Ave.

2879 Milwaukee Ave..
( Avondale).

Sankrovom AtUar

PŪKŠTANČIU DOLERIŲ VERTES 
IŠRADIMAS

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Specialiikai gydo ligau pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
olos, litrai, iaizdas, reunaatunią, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
<*irkl«M skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia Lr persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
Uif/dd tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalioms Iki 12 dieną. 
UH9 BLUE ISLAND AVE.. kampas 19-tos rat., viršuj Rankos. Tel. Canal 3243.

Turiu patyrimą moterų ligose 
Teisingai patarnauju prie ginui y 
mo. Moters, jeigu norite gero už 
žiūrėjimo ligoje savęs ir savo ku 
dikio. atsišaukite į A. Shusho, ne? 
mano patarnavimas užganėdin- 
kiekvieną moteri. Suteikiu roth 
dvkai kiekvienai. Atsišaukite

Simne miestelyje labai prasi
platino lytiškos ligos, ypač sifi
lis. Sakoma, kad šiame mieste

Kambcl (iš Norwood, Ohio). Ji 
kalba taip sujudino klausytojus 
kad kaikurie jų net verkė. Au 
Iras kalbėjo drg. Willard — vie 
finis, kurs lik ką išėjo iš kalėj i 
mo, kuriu buvo patekęs už vary 
mą priešingos verstinam karei 
viavimui aeitaci jos.

nustatytos 
I 00 kubiš- 

įso, !>v\ uos dešimti

nemažai prisirasc ir prie Noeia 
listų Partijos.

l iktai daugiau veikimo, dau 
giau agitacijos, o vaisiai bus pui 
kus. J. žemaitis.

Partijos parengtas mi- 
sįmet žmonių dalyvavo 
kur-kas daugiau, negu 
l)g. Lnosan (iš Indian

apolis) kalbėjo apie dabartini 
varginga darbininku padėjimą

sta Erancijon 3.000 kareivių, 
kaip praneša vietine spauda, lai 
žiūrėti tos pa rodos buvo susi
rinkę kokia 15.000 žmonių. 
Barstyta kvietkos po kareivių 
kojomis, merginos dalino karei
viams kvietkų bukietus. Ale vi-

DR. G. M. GLASER
Prak Ii kuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kerte II 14.
Chicago, HI.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vilki 

Taipgi Chronišku Ligų
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687.

S Dykai $12.00 vertes. | 
T Žodynas Anglų, Rusų, Francuzų ir T 
A Lotynų kalbų ; 4700 puslapių ; 7000 A
\ spalvuotų iliustracijų ; 4000 geografiškų y 
T dalykų, 14000 biografiškų aprašymų ;
A taisyklės ištarimui ir parašymui žodžių. A 
X Mes pasiųsime jums šitų žodynų dykai J, 
/' \ su 12 didelių j vairių firmų katalogų.
A Prisiųskite mums 98 centus apmokėji- A 
X mui siuntimo lėšų. X
Z Lewis Nelson, Z
Y P O Box 187, Bremerton, Wash ▼

Pasitraukiant iš biznio \ isas sandėlis vyriš
kų aprėdaių, skrybėlių, kepurių, apatinių ma
rškinių ir tt, turi but parduota už 50c. nuo 
81.00. Ateikite ir persitikrinkite patįs, Par
davimui įrenginiai — nauji eigaretams kei- 
sai už pusę kainos; 7 varstotai, lentynos ir 
veidrodžiai.

mke liuvo lipte 
bylos draugu ap- 
negeistinu pilie- 

-^50. Li leraturos 
taipjau nemažai.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. IStk 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8-9 ryto, tiktai.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Delei panaikinimo pleiskaną, at
auginu) nuslinkusių nuo galvos plau
kų, kaip ir del kitų odos ligų, o taip 
gi delei panaikinimo šlakų ir spuo
gu ir kitokių ligų veido, — patari
mai dykai, tik malonėkit parašyt kai 
per priežastis. Adresuokite:

J. W. SAKUSKAS, 
Box 42 Sta. E

ką. Ir ištikruju įsigilinus Į jo 
kulbą, taip ir midui, kaip kupi- 
talistai lupa devynis kailius nuo 
šios šalies darbininku ir kaip 
bruką į ju rankas durtuvus ir 
siunčia žudyti kilos šalies dar
bininkus, kad pavergus ir galė
jus ir nuo kilos šalies darbinin
ku lupi devynis kailius.

Publikos buvo prisirinkę ga
na daug. Kiek teko patėmyt

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

rai apmokamą vietą į trumpą laiką. Jus gaw 
šit privatiškas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindamies.

Mes taipgi turim siuvinio skyrių, kur mo 
kiname siūti rankoves ir kišenius daryti ii 
prosyti. — Dieninės ir vakarinės instrukcijos 

JOS. F. KASNICKA, viršininkas
Priešais City Hali

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

priturimu kui- 
organ izitcij u 

įso i<;iuiu liūstu I vmo klausima

128 S. State St..
Tarp Jackson ir \ tui Bm

12 W. Van Buren St..

LSS. LSI kuopa nutarė vary
ti platesnę agitaciją tarp lietuvių 
darbininku, lain darbu nular- c
ta pasiųsti i Dayton, Ohio porą 
draugų, kad kartu su vielinčinis 
spėkomis pradėtų veikimo dar-

Licluvių čia gyvena apie* tuk
siantį. daugiausia jau laisvų. 
\ ra dar nemažai ir katalikų, bet 
jų skaičius nuolatos mažėja. 
Turi jie ir savo kunigą, bet ir 
jis, nežiūrint savo didžiauso no
ro, negali nieko pasakyt prieš 
laisvuosius.

nedėliais, seredoms il
gais ir subatoms nuo 
lite kreipties pas mus
S E C U R IT Y M E R C A N TILI

LOCAL LOAN
COMPANY

4617 So. Halsted Street, 
Kampas 47-1 os gtv., 2-ras augštai 

Telephone Drover 2116.

836 E. 63-cias St., 
Rlk. E. Cottage Grove Av

91 39 Commercial Ave.,

Bugpiučio 26 d. buvo sureng
tas socialistų prakalbos t nion 
Parke. Pirmiausia kalbėjo Miss 
Laura Hughes (H Kanados). 
Pasakojo ji, kai}) kovoja Euro
pos ir Kanados darbininkai už 

I žangiausia 
> darbinin-

11333 Michigan Ave., 
(Roseland).

WEST SIDE.
3205 W. 12-tas St..

Kampas Kedzie Ave.
3536 W. 26-tas St..

Arti Clifton Park Ave.
1221 Milwaukee Ave..

Arti Ashland Ave.
1617 W. Chicago Ave.,

larp Ashland av. ir Paulina
s del Parankamo Pirkėjų.

7 Sankrovos 97 miestuose

majoras
Liaudis tečiaus pasirodė šalta 
visom vyriausybes iškilmėn.

J. D. Bendokaitis.'

Vartok i t kas ry 
prakaituos, niol 
kad nekais, n i ei 
nepuslc

nenusiminkite, bet paduokite 
kas, mos turini būdų, i> kuriu - 

ygina skolas Musų badui 
kur jų-ų skolininkas gyvei:.- 

musų pasekmingas būda 
skolas \ isose dalyse z\meri 

turime korespondentus, kolektorių 
čius musų reikalus visose apiclink

Musų ofisą- yra atdaras del ypatiškai atsilankančių 
pėtnyčioms nuo 1 v. po piet iki 6 vaknro. l’tarninkai 
1 vai. po pietų iki 9 vakaro. Gyvenuntįs kituose 
laiškais įdėdami 2c markę atsakymui ant žemiau

.3231 So. Halsted Street,

Apie 10 mėnesių atgal vietini 
įso kompanija 
linas. \ i i ‘ t o i 2 a

uvinąjį carą su visa gauja zan 
ru ir šnipų. Pasak kalbėto 

s žodžiu. Busijos darbininką

žmones yra priešingi karei.
Medžiagiškai piknikas pavyko 

taipgi neblogiausiai: partijai li
ko apie $500.00 gryno pt'lno.

Šiame piknike dalyvavo ir lie
tuviu būrelis.

Vyriškų Drapanų Sargeliai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

gelis u Ki ninku j) ris įdės prie so
cialistų partijos, kadangi nė re- 
publikonų, nė demokratų parti
ja jų reikalais nesirupina.

loliaus, Kirkpatrick kalbėjo 
apie Irusius. Ir šioji kalba taip 
patiko, kad delnų plojimas nei 
jurų vilnįs uže. Užsiminė kal
bėtojas ir apie tikėjimą, ypač 
apie lai, kaip varo agitacijų ka
talikiškieji kunigai, buk socialis
tai cinų prieš tikėjimų. Jis nu
rodė, kad tai privatinis, kad tai 
pačių žmonių dalykas ir kad to
dėl kiekvienas’gali tikėti taip, 
kaip jam patinka. Tai ne po
litikos dalykas.

Korespondentas.

įso. o Kompanija rcika 
užmokesnio. Reiškia 

liečiai gvventoiai įveiki

.Nodciiojf', J() d. rugpiucio at
sibuvo čia didelės socialistų pa- 
rengtos prakalbos. Kalbėjo so
cialistų partijos kondidalas į 
Suv. Valstijų vice-prezidenlus, 
(i. R. Kirkpatrick. Įdomu, kad 
Kirkpalricko prakalbų pasiklau
syti susirinko daug apielinkės 
iikininkų, ir prakalbos jiems pa
tiko labai. Laukiama, kad dau-

ino sKOlii nėra -i;ir 
tip toli nuo jųsų ai 
ekia ir atgauna vi

tam tikslui me- 
advokatus prižiuriu

Telefonas Canal 3737

lyje serga apie 12.) žmones. Ki
tame miestelyj, Allentown, Pa., 
serga net 1500 žmonių. 5pač 
la liga prasiplatinusi kareivių 
stovyklose. Tik vienų dienų pas 
daktarus Imvo atsilankę <S0 
žmonių, kurie užsikrėtė la bai
siąja liną nuo vienos molt'riš-

OW5TEH

laikraštuką “Peop 
cialistų partijos ag 
Rikio žingsnis lab 
sielos kapitalistus 
negali suprasti, kodėl Rikio įslo

REIKALAUJI AKINIŲ 
kenti galvos skaudėjimą, J K

nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga į krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių, 
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

JOHN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS
TF.MYKIT MANO LŽRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekus 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5335

l.bzVo t menes} 
.. 3.50 į mėnesį 
ijos priežiūra

i mėnesi

Geriausia Krautuve
Alei pirkinio ir.laisvino visokių daik- 
' tų. kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor- 
I vėlių ir kitokių. Kas ką pirksit pas 
1 mane, lai aš viską gvarantuoju 7— 
1 kad auksą pirksite, auksą ir gausit 
i Jei nebus auksas, tai $50 nagrodofi 
į gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
Akinius.

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

G. MILLER, akių speciali st aa, 
PETER A. MILLER, optician 

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

7

k •



NAUJIENOS, Chicago, HL

t- fe
tu CHICAGOS

ŽINIOS
Didžiausios suktybės

kokių niekas nesi tikėjo galint 
būti net Chicago j. Tomis suk
tybėmis yra kaltinama Chica- 
gos gatvekarių kompanija. Iš 
Single Tax kliubo padarytų ty
rinėjimų pasirodo, kad Chica-

slėpusios tik vien 1916 metais 
$79,000,000 vertės turto, kad

čią.
Kokiu

lišką darbą?

kompanijos rodydavo, kad į u 
turtas esąs daug mažesnis, negu

joms pasilikdavo 
Het tai ne visa.

nuošimčius gryno pelno ant idū-

rininku kišeniuose,

dung mn z esu i u

m. negu kad leisi nitus4. ' ’ » ’

d ir scKamos 
m.. kuomet

tu $136,213.08X.

mis

•doleri 
milionns

< t

SJIll !))(•-

Mat uniformos sln-

Kaimo maršalas paliuosuotas, 
Hawk dūšia danguj, tur-but.

Geradariai.

gauti darbo kiekviena ypata

menę neteko darbo senose dar
bavietėse. Darbą tokie žmonės 
turėsią Morris kompanijoj iki

Utarninke penki piktadariai 
užmušė du žmones, kurie nešė 
$9,000 pinigų Window Foundry

papildymu

rao,

esančius

licicriu, kurie mokins či:i <S6 di- c

vizijos Suv. Valstijų armijon

irniicĮi

kili In ne

.)

ki nuošimčiui 
kareiviu atvvks 4 <•

k udik iai

; inl

ine-

Pranešimai

i ' . I g I>. ill. p( 
, pilimi rgi n i mų.

lio vagonus. Ingleside kaimo 
vyriausybė nužiurėjo ji kokiu

mo

Rengkitės

— K o m i t etas.

2 16 k uopa

Du m lu lis iš Chi-

K o m i t et as.

rugsėjo 2 d. iiiiicrikoiH 
ibio 9:311 ry to. Visi (Iru 
ugės ni;ilonėkiIe būtinai susirinkti.

soc. bule.

turim

-Va Id yba.

alsi >y t ikinimui su tais draugais, kur 
iinanii kariuomenei). Vakarėlio nro-

Jurgelionis. Taipgi bus 
Kaip draugai taip ir sim- 

įs kviečiami dalyvauti.
— Rengimo Komitetas.

< icero,

muliuno

I lt.—Pėt uy čioj, rugpjūčio 
ks viešas susirinkimas Ta-

vakare.

giojs kuopi) (.ireroj. Kviečiami

ku r i e

11)17

malonėkite

cine gcriiiusitii indi Chicngo-Milwau-

Kyiečiame visus
7 v. vak. Buk ii r

nedėlios

Org.

Antras Naujienų Bendrovės

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS
įvyks Labor Day, Rugsėjo 3, ’17

GEO M. CHERAUCKO DARŽE 
Lyons, Ill

North Sides Draugijų Sąryšio mė
nesinis susirinkimas įvyks pėtnyėioj 
rugp. 31 d. 7:30 v. v., Viešojo Kny
gyno kambaryj, 1617 N. Robey St.— 
Malonėkite visi delegatai laiku pri- 
but, nes turim daug svarbių reika
lų kas link pikniko ir galutino ati
darymo knygyno. —J. Kalnine, Rašt,

Indiana Harbor, Ind.—-Sus. Liet. 
Am. 185 kp. mėnesinis susirinkimas 
atsibus nedėlioj, rugsčjo-Sept. 2 d., 
7 vak vak. Ant. Mikaloč'iaus svet., 
2112 — 137111. Visi kuopos nariai 
malonėkite būtinai atsilankyti ir at
sivesti naujų aplikantų prirašyti prie 
kuopos. —J. S. Stripcikis, rašt.

Melrose Park, Hl.— L. S. D. Ratelio 
mėnesinis susirinkimas įvyks pelny
čio.), rugp. 30 d. 7:30 v. vak. Frank 
ir James svet., 23 avė. ir Lake Str. 
Draugai, malonėsit laiku atsilankyti, 
nes turim svarbių reikalų aptarti.

—S. Januška, Org.

So. Englewood, — LSS. 170 kuopos 
extra susirinkimas įvyks rugp. 31 d. 
A. Vasiliausko svet., 8132 Vincennes 
avė., 7:30 v. vakare. Taigi draugai, 
susirinkite paskirtu laiku, nes turė
sime daug svarbių reikalų apsvars
tyti. —Valdyba.

J.L.S.L. 1-os kuopos Dramatiško 
Skyriaus pirma repeticia “Ant Dug
no“ įvyks pėlnyčioj, rugpjūčio 31 d. 
Aušros svet., 3001 So. Halsled St.— 
Draugai ir draugės, norintidji lošti, 
malonėkite atsilankyti ir pasirinkti 
tinkamas roles'. —Dram. Komitetas.

ketverge, rugp. 30 d. 7:30 v. vak. 
Berg Moky klos salėj, 1206 N. Iloyne 
avė. Kalbės Samuel J. French, de-

rijos ir Wm. I’. Kruse, Y. 
crnlr. sekretorius. Inžang

sirinkimas rugp.
Bub. t'nijos svet., 

avė.— Draugai, yra 
daug svarbių reikalų, lodei atsilan
kykite palis ir naujų narių atsives

Pniseikos prakalbos Sukatoj,

dbės LSS. 37 kuopos su- 
susirinkime Rashinskio

prasidės 7:3() vai. vakare. I 
lU ccnlu. Kviečiame chic; 
kuoskail degiausiai susirinki i.

3 kuopos lavinimus susirin-

f)\\n of (.akt' licltiviu jaunuo- 
kvicčiama alvvkli kuoskail-

( Iii rages 
jungos susi

t) ra ugi ju

2 I 12

atšilau

Valdyba.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimatns kainos 

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

Smulkiųjų 
geriausia 
tiek dar- 
savo rei-

.šios Naujienų 
Skelbimų skillįs tai 
priemonė tiek biznio 
l)o žmonėms įvairiais 
kalais pasiskelbti ir 
šių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas įieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no-

Imi kambarių kitiems išduoti, 
ir it., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o paraitysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsled 
si., asmeniškai, pačiu, arba te
lefonu: Canal 1506.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau Jono Griciaus, paeina iš 

►Kauno gub., 'Telšių pavieto, Olsėdžių 
parapijos, Grumblių sodžiaus. Pri
minus gyveno Chicago, III., dabar 
nežinau kur. Jei kas žinote apie jį, 
malonėkite pranešti arba jis pats 
malonės atsišaukti šiuo adresu.

K. A. Gricius,
6302 E. While avė., Cleveland, Ohio

Pajieškau Antano Stelmoko ir do

Naumiesčio pav., Griškabūdžio par., 
Bliuviškių kaimo, pirmiau jie gyve-

ragą. Maitinėčiau pasimatyti. Jie pa
lįs ar kas juos žinot, malonėkite man 
pranešti, busiu labai dėkingas.

Oil W 3 11h Str., Chicago, UI.

žiavičailės po vyru Radavičienė Pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pav. iš 
Karklėnų miesl. Pirma g\ veno Pen- 
nsylvanijos valstijoj — mainose. Jie 
palįs ar kas juos žilio malonės atsi
šaukti. šiuo adresu: Pranciškus

REIKIA DARBININKŲ

BEI K ALINGA moteris, suaugusi 
mergina arba jauna mergaite dirb- 

“lunch room”. Nedėliomis ne-
i ve n u c

REIKALINGAS Uidjau lietuvis me 
sos pjaustytojas.

JOE SALOME 
STANDARD MARKET, Rockford JU

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS —jaunas 
vyras (arba mergina) dirbti 
laikraščio administracijoj. 
Turi mokėti gerai angliškai 
ir lietuviškai, taipgi rašyti 
ant typewriter!©, ir turėti 
nors kiek supratimo apie 
.knygvedystę. Rašykite savo 
ranka laišką angliškai, pažy
mėdami kur pastaruoju lai
ku dirbote ir kiek norite už- 
mokesnio. Teatsišaukia tik
tai norintis pastovaus darbo.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St., Chicago.

YPA'TINGA PROGA
DVIEM DARBSTIEM JAUNIEM VY
RAM, NORINTI!* M MOKINTIES 
REAL ESTATE BIZNIO IR DARY TI 
DIDELIUS PINIGUS. DIDELE AT
EITIS TOKIEMS, KURIE TURI GA
BUMO IR PROGA TAPTI UMU LAI
KU MANAGERIAL^ PAGELBININ- 
KU. ATSIŠAUKITE IR KLAUSKIT 
PONO A. TRINGALI PRIEŠ PI1-7T

FRED’K H. BARTLETT and CO., 
ADVERTISING DEPARTMENT 

69 W. WASHINGTON ST., Cl IGO.

BEIKALAUJAMA: TIKS
\NclO ATIHVII’ LlsIBEBIU

BBAN, INDIANA 
DYKAI

IB OHIO.
TBANSPOBTACIJA,

BBAS ILGAM LAIKUI. ADRE
SAS: THE FRED R. JONĖS

ABBA (iABBTTTT,

cernes ir grose 
parduosiu puse.

o I i s:i, 1810 S. 11 a Į si cd 
ui i u inner i u 1 38.

Gera mokestis geram darbininkui. 
Darbas anl visados. Atsišaukite luo-

1835 Wabansia avė . (’.hi
l’cl. 11 umboldl G 199

kriaučiaus 
ir \\riškas

RANDAI

Bi-

akerių Namai parduodama.

Summil 105 Y 1.
Posl Office Oak Pawn, Adolf Kohs.

ATIDUODAMA ramlon 1 kamba
riai už 9 dol. j mėnesį. Grimljs va- 
rnišiuolos; vanduo, gesas viduj. Pui
ki vieta tarp svetimtaučių, arti karų. 
Atsišaukite pas savininką, J. Slra-

A l t DUODAMA ramlon didelė, na
uja kampinė sankrova ir I kamba
riai, paranki groserniai ir bučerniai. 
Gera viela, lietuvių ir lenkų apgy
venta apielinkė. Atsišaukite tuojaus

PARDAVIMUI
TURI BUT GREITAI PARDUOTA 

kriaučių įstaiga, 4 mašinos. Daug 
darbo. Priežastis pardavimo—vy-

biznio. Parduos pigiai. Atsišaukite 
greitai: MRS. J. GIEL1US,

PABDUODU kuogreičiausiai ir

dirbta per 7 melus. * Užpakalyj kva- 
liera ir reikalingi rakandai, elek
tros mašinos. Priežastis pardavimo 
— esu paimtas į kariuomenę. Atsi
šauki I e kuogreičiausiai.

Pranas Jakulis,
733 W. 141h Place., Chicago, III.

PARDUODU trumpu laiku burbei 
nę. Atsišaukite šiuo adresu: 
3202 S. Halsled St

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI kriaučių sankrova. 
Gera vieta, labai gera del lietuvio, 
kuris kalba slavu ir vokiečių kalbas.

Frank Jurak, 
560 W. 18 St., Chicago, UI.

PARDUOSIU PIGIAI

Pardavimui saliu n as lietuvių-len
kų apielinkėj. Daro gerą biznį. Tu
riu parduoti del ligos. Atsišaukite 
tuojaus adresu: 1721 S. Halsled st.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per ilgą laiką. 
Apgyventa svetimtaučių ir lietuvių. 
Pardavimo priežastis — savininkas 
paimtas į kariuomenę. Greitai atsi
šaukite: 3300 S. Wallace st., Chicago

PARSIDUODA PIANAS
Labai pigiai parsiduoda pianas iš 

tos priežasties, k a d man reikia 
išeiti į kariuomenę. Kreipki
tės šiuo adresu:

Wm. Klovas, 
5257 S. Princeton avė., Chicago

RAKANDAI
‘ EXTRA

Jauna pora priversta paaukaut sa
vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $30. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gal..
Chicago, Ilk

TURTU paaukaut $165 scklyčioi 
setą vėliausios stailės už $30, valgo* 
♦mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sines lovos, paveikslai, firankoi 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $55.

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

Chicago, Ill.

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus jienkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph, upright pianą ir tt. Parduodu

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

PARDUODI’

nuo 6 vai.

731 W. 18lh sir., Chicago
Ant Irečių lubų, iš priekio.

NAMAI-ŽEMĖ
I ’ A 1 i I) U () I) t 2 pagyvenimų namą, 
viršus mūrinis, aparia medinė. Ba
los neša <21 į mėnesi. GeraiiK1 pa- 
■įime. Lotas 25x125. Parsiduos

U Z
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AUTOMOBILIAI

PABDUODU 3 automobilius labai

Vienas — 1915 aulomobilius, elektra 
pradedamas, 7 sėdynių. Antras — 
1916 — Stevence sixs, elektra pra
dedamas, 5 sėdy nių; ir trečias —1916 
—vieno tono Ford Irock’as, labai pa
rankus bučeriui. Matykite vakare 
po 6 vai. name po numeriu:

W 161h Str.,

Al TOMOBIIJU SAVININKAI!
Jums visiems gerai žinoma kiek daug

mas. 'Todėl, kad sumažinus tas iš
laidas, pirkilės BOBUS pas mane, o 
gausite daug gigiau kaip kitur. Aš 
perku juos tiesiai iš dirbtuvės ir 
parduodu su mažu uždarbiu.

Galite gaut visokio dydžio. Ba- 
šy kiti* laišką, o gausite užganėdinan
tį alsakyimi. Orderius siunčiu per 
Adams LNpresą.

131 Main SI., Derby; Conn.

AMATŲ MOKYKLOS
mok? ifi^nnuTnvH^^ 

RŪBUS
Išmokinau) piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprėda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos (tieną arba vaka
rais del jųsų parankumo. t ž $1(1 iš
mokinau) jus sint visokius drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES,

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Wells gat.

LIBERTY HALL 
Didžiausia Svetaine 
BRIGHTON PARKE 

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

Tel. MeKinlev 2878 
B. J. WAWZINSKT 

Kedzie avė., kampas 39 pi.

DENTISTAI.
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantųj. Mes vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą uJ 
mažą kainą.

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

SIOUX CITY. IA. ”

Nustebinančios Pasekmes X 
Daug ligonių patyrė palengvinimų jau laike dviejų I 

iki keturių valandų. t I
Jeigu kas jusij kenčia nuo kaspininės kirmėlai- I 

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

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

Geriausiu prirodymu buvimo I 
kaspininės kirmėlaitės žmogaus vi- I 
dūriuose yra glitingas mėšlas iš 

dalies kaspininės kirmėlaitės. ' I 
žmonės, kenčiantjs nuo tos bai

sios ligos nuolatos skundžiasi di- I 
dėlių vidurių skaudėjimu, jiems rodosi, kad kas pri
eina prie gerklės ir norisi vemti, tankiai niežti nosį 
ir išeinamą lauk žarną, kenčia nuo stokos apetito, | 
nemiegojimo, o taipgi nusilpnėjimo, didelio palei
dimo arba užkietėjimo vidurių, galvos skaudėjimo, 
triukšmo ausyse, o tapgi skausmo po krutinę.

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

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedėliomis nuo I

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

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos LigM
X-RAY EXAMINACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

Aš jums pasakysiu, be spėlioji
mų, kokia yra jūsų tikra liga,

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimus.

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentą ir laboratoriją,

Aš vartoju tiktai tikrą Neo-Sal- 
varsen, 91 1 ir 606.

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa-

lys nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. AŠ esu specialistai 
ju daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėto.
VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
DOCTOR BOYD

Q n 1? r T A T T Q T A Q . Ofiaą

Valandos nuo
I ryto iki 8 v. 
rak. Nedėliotu 
nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO

ŪR w yusZKIEWICZ
♦ Dr. A. R. Blumenthal f

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

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

w9 rvto iki 1 po plot.

ias, kada pranyksta 
e įėjimas.
Mes vartojam page- 
intą Opht hahnomet • 
r. V iiatinga doma

\psvarstykit 
Gerai.

JjT* Valandos : nuo 9 ryto 
iki vakai’o ; nedėld.

• nuo 10 iki 11 dienų.
1619 So. Ashland Avenue.

Kampas 17 SI.

-i—(

’♦lephone Humboldt 127lv
M.SAHUD M. D.
Senui Runai Gydytojai ir Cklrargaa.

Specinlintaa Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Lirą.

OFISAS: 1579 Milwaukaa Ava. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; 
Kampan North Ava., Kambary, 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki t vakara.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgai
8203 S Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1749 So. Halsted St., Chicago, HL
Kampas 18-tos gatv.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

DR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialistas moterišką, vyriškų, ir valkų ligų

Str.

EPSTEIN

Ofisus ir Gyvenimus: 
36(1(1 S. Halsted St., kampas 36 

Telephone Drover 4974.
Ofisas atdaras* iki 10 vai. ryto, 

po pietų ir vakarais.

Ai' gulima kitur deimanto žiedus pi
giau pirkti?

Ai* galima Elgino laikrodėlius pigiau 
gauti?

Ai* galėtų kitas auksorius jumis dar-^ 
bu geriau užganėdinti?

Paklauskite lietuvių, kurie žino, 
.šimtai laikrodėlių parduota. Visi 
užganėdinti. Teisingas patarnavi
mas.

K. Nurkaitis
1617 N. Robey st.^ Chicago

Prie Milwaukee ir North Avės.

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir Veneriškos Eigos
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dieną: 

ki 2 ir 6 iki 8 vikare; nedėldieniais 
nuo 10 ryto iki 1 valandai dieną. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St.
Phone (kinai 538

j

Dr. M. Stupnicki

PIRK SAU visas Plųmbavojimui r«ik« 
menis tiesiai už "wholesale” kainas. 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply C«.,
1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.




