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Kynijoj prasidėjo namine 
kare
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RUSAI VIS DAR TURI [pagauta miško Stirnaitė bai-
LĄIMĖJIMŲ

Suėmė 18,300 belaisvių; aus
trų kariuomenė sudemo- 
ralizuota.

PERGALĖ ARTI

Price 2c. No. 159.

Anglai bombardavo Jeruzolimą
Užpuolė Suv. Valstijų transportus

KYNI.JOJE PRASIDĖJO 
NAMINĖ KARĖ.

kariuomenę Francijon; pa 
skandino vieną vokiečių 
submariną.

Mūšiai Pekinge tęsiasi; ka
raliaus šalininkai nužudę 
prez. Li-Juan-Hungą; ki
ti sako, kad jis pabėgęs.

SAN FRANCISCO, liepos 
5. — Kaip ir buvo galima 
laukti — Kynijoje prasidėjo 
naminė kare. Respublikos 
šalininkai nutarė visomis 
spėkomis priešinties gen. 
Čang-Hsun’o ir jo šalininkų 
užmačioms. Tuoj 
tapo užrioglintas 
karalius
pavartojo ginkluotą 
prieš jo šalininkus.

to, kaip 
nt sosto 

Hsuan-Tungas, jie 
spėką 

Pekin-

kakins susirėmimas ta r p e

no kariuomenės, čia gauti 
pirmieji neaiškus praneši
mai sako, kad mušis darosi 
vis atkaklesniu ir kad res
publikos šalininkai vienoje- 
kitoje vietoje jau nugalėję 
monarchijos šalininkus. Ko-

tuo tarpu dar nežinoma.

tojai, sakoma, skubiai orga-

vietose

nga. Pranešimas iš Londo-<U>

Ten sakoma, kad prez. Li- 
Juan-Hungas spėjęs pabėg-

“Naujienų” skaitytojai žino, 
buvo pranešta, buk karalius

žengimus ir net suteikęs 
jam did. kunigaikščio titu
lą). Aiškesnių žinių apie pa

provincijose vis dar stoka.

ANGLAI BOMBARDAVO 
JERUZOLIMĄ.

Pridaryta didelių nuostolių.

KAIRO, Egiptas, liepos 5. 
— Anglų orlaivių eskadra 
vakar bombardavo “žydų že
mės” sostinę Jeruzolimą, 
kuriame randasi ketvirtosios 
turkų armijos štabo stovyk
la. Numesta didelė daugybė 
bombų, kurios, sako, pridarę 
priešui didelių materialių

Užpuolikai sugrįžę sveiki.

JŲ TRANSPORTUS.

Vokiečių submarines kėsino
si paskandinti laivus, ga
benančius Suv. Valstijų

jliai žvalgosi ir meldžiasi: 
“Pasigailėkite, pasigailėki
te... Aš juk nieko bloga ne
padariau.” į

“Duokite ją šidn!” — sta- 
,ugia idukusi gauja. Per mi
nią prisivėržia baltveidė mo
teris ir smogia vėzdu nelai- 

kad gen. mingosios burnoj. Pasipila

Bet Vokietija jau nesitiki 
pergalėt priešą savo ka
riuomene,; visa viltis—su- 
bmarinų veikime.

Iš Darbo Lauko

PETROGRADAS, liepos 
5. — Oficialia Petrogrado 
pranešimas sako, < 
Brusilovo pulkai, veikian- 'raudonas garuojantis krau- 
tįs tarpe Stripa ir Naryvka . jas. Antroji prišokusi įsiki- 
upių, iki šiol suėmę virš aš- mba savo aukai į plaukus ir 
tuonioliką tūkstančių belai- nei alkana tigrė drasko ją... 
svių, jų tarpe tris šimtus o- Trečia, ketvirta, penkta — 
ificierių.

Rusų veikimas dar nepa- '.sįą barbaringą gadynę, kuo- 
siliovęs. Nors pėstininkų a- met žmogus žmogų drasky-
įtakų kol kas 'beatnaujinta, 
(bet užtai ytin smarkiai vei
kianti jų (rusų) artilerija.

Tie patįs pranešimai, be-
WASHINGTON, liepos 4.

Laivyno sekretorius Daniels 
praneša, kad pradžioje pert Je- sako> kad austrU armija 
įeitos savaitės vokiečių sub-iHe vetoje esanti galutinai 
marinos užpuolę Suv. Vals- .sudemoralizuota. Ir jei vo- 
tijų transportus, gabenan- (kiečiai nesuskubs pasiųsti 
čius šios šalies kariuomenę, ten daugiau naujos karįio- 

Užpulta iš dvie- menės — visaip galį būti.
* * ■ | Berlino pranešimas tuo

užpuolikai nelaimėję, atpenč^;arPu sako, kad rusų užpuo- 
—pirmame užpuolime lydė-, Ūmas esąs sulaikytas. Va- 
jusieji transportus Suv. Vafl- kar padarę stiprias 
stijų kariški laivai paskan- 'atakas ties Brzezany. 
dinę vieną vokiečių submari- 
na. Kelios kitos esą žvmiai 4, V

r rancijon.
jų sykių. Ir nei vieną sykį

mo pasekmės nežinomos. Ka
dangi kova ištiko na
kties laiku. Manoma tečiau,

didesnių ar mažesnių nuos
toliu.

IMPERIALISTINIŲ VAR
NU KRANKIMAS.

Japonija privalanti turėt pi
rmenybę Kynijoj.

Valstijų nota Kynijai, kuria 
šios šalies valdžia kvietė 
“prie vienybės” besivaidijan
čias Kynų partijas, vis dar 
dilgo Japonijos imperialistų 
nervus. Jie nepatenkinti,

Valstijose užsimanę diktuot 
Kynijai — nesiklausę Mika-

Jos 
'betgi nedavusios jiems lauk
tų pasekmių. Kitur visur e-

Valdiškuose rateliuose ir 
Tokio spaudoje varomasi 
prie to, kad “ypatinguose 
reikaluose” kas del Kynijos 
Japonijai turinti but sutei
kta pirmenybė. Vadinasi, 
pirm negu Suvienytosios Va
lstijos ar kuri nors kita val
stybė del tų “tūlų ypatingų 
reikalų” norės kreiptis į Ky- 
nus, ji privalanti pasiteirau
ti apie tai' Japonų valdžios.

Sulig paduodamąja žinia, 
Tokio diplorųatai buk jau re
ngiasi reikalaut Japonijai 
tokių teisių. Ir manoma, 
kad Anglija ir Francija, tu
rėdamos į vales darbo su vo
kiečiais, nesipriešins savo 
talkininkės reikalavimui.

Tai butų stiprus antausis 
Washingtono valdžiai.

Mat Japonija norinti tu
rėti linkui Kynijos tokių pat 
teisių, kaip Suv. Valstijos 
link Mexikos. Vadinasi, 
jeigu Suv. Valstijos prieši
nasi Japonijos, interferenci
jai į vidurinius Mexikos rei
kalus, tai kodėl ji neglėtų 
Tuo pačiu atsimokėti ir Suv. 
Valstijoms.

Skaitykit ir Platinkit 
NAUJIENAS

VOKIEČIŲ ZEPPELINAI 
UŽPUOLĖ ANGLIJĄ.

įAštuoni žmonės užmušta, 22 
sužeista; vokiečiai neteko 
trijų orlaivių.

LONDON, liepos 5.— Vo
kiečių zeppelinai vakar ir vėl

miestus. Ant vieno jų, bū
tent Harwich, numesta ne
maža ekspiioduojanči'os me
džiagos, bombų. Sulig ofici- 
alio Londono pranešimo, už
mušta apie 8 civiliai gyven
tojai, o 22 sunkiau ar leng
viau sužeista.

Ir užpuolikai tečiaus ne
sugrįžo sveiki: du vokiečių 
orlaiviai nušauta šiaurinėje 
juroje — grįštant nuo už
puolimo, tretysis nors ir iš
liko nenupuolęs vandenin, 
spėjęs pasiekti Belgijos kra
ntus, vis dėlto busiąs nebe
naudojamas.

KAS DEDASI KULTŪRIN
GOJE AMERIKOJE.

Vaizdeliai iš E. St. Louis 
skerdynių.

AMSTERDAM, Holandi
ja, liepos 4.;— šiomis dieno
mis buvo atsilankęs genera- 
lėn austrų kariuomenės šta
bo stovyklon vyriausias vo
kiečių armijų vadas, field- 
maršalas Hindenburg. Grį
ždamas iš ten Hindenburgas 
tarp kita užreiškė, būtent, 
kad karė turėsianti užsibai
gti greičiau nei tikėtasi. Ir 
—pilna Vokietijai bei jos 
talkininkams pergalė. Vo
kietija ir Austro - Vengrija, 
nežiūrint leidžiamų paskalų 
talkininkų šalyse, laikysis iš- 
vieno kaip ir iki šiol — kol 
atsieks pilnos pergalės —sa
ko Hindenburgas. Neužil- 
gio talkininkai turės tame i- 
sitikinti ir prašys pas Vokie
tiją taikos.

Vis dėlto, Vokietija jau ne
besitiki laimėti karę savo ge- 

stebėjo baltvei^į, kviečiantį rai išlavintąja kariuomene.

visos jos primena aną tam-

davo. o
“Ha! pažiūrėkime, ar vik

ri ta panaitė” — pastebi vie
nas. Pakvaišėlės. paleido savo 
auką ir palydėdąmos dar pa
vaišino vėzdais. į

Nelaimingoji,!
ikrauju, nusvyravo viduriu 
gatvės. Baltosios dvikojės 
tigrės'ėjo jieškoti kitos au-' 
kos...

O ve ir trečias:
Laikraščio reporteris pa-

aptekusi

iišsigandusį senyvą negrą ei- 
iti su juo į artimiausią skers-

“Eik šian su manim, sakė 
jis, ten aname skersgatvyje 
stovi kareivis. Jis tave ap
gins... aikš.” Baltveidis kal
bėjo tokiu švelniu ir masina
nčiu tonu, kad nebuvo gali
ma netekėti jam* Juodveidis 
paklausė. Pasakiau ir aš — 
sako reporteris.

Įėjus skersgatviu baltvei- 
idis išsitraukė revolverį ir 
ant vietos paguldė savo au
ką. Po to šaltakraujis bu
delis ramiai įsidėjo kišeniun 
revolverį ir išėjęs gatvėn 
^prisidėjo prie kitų tokių pat 
įbudelių — karti ant lempų 
stulpų nepakenčiamus “juo
duosius velnius”...

E. ST. LOUIS, Ill. liepos 5 
.— šiakite jums trįs vaizde
liai iš ką tik buvusių E. St. 
Louiso skerdynių. Manome, 
jie nereikalauja jokių paaiš
kinimų. Pirmas jų: -

Ant ketvirtosios gatvės, 
netoli Broadway trįs balt- 
veidžiai pastebėjo gulintį ry- 
noje negrą, kuriam nebuvo 
jokios vilties beatsigaiveliot. 
^Vienas baltveidžių atsuko 
nelaimingojo veidan elektri- 
kinę lemputę.Jis truputį al
savo. — “Ką gi” — paklausė 
antrasis.—“Dar nenustipęs,” 
atkirto laikąs rankose lem
putę

Ir išsitraukę revolverius 
suvarė keliatą kulkų merdi
nčio negro galvon.

Šiakite antras:
Būrys baltveidžių — vyrų 

ir moterų — drasko jauną

VOKIETIJA STATOSI 
NAUJŲ MILŽINIŠKŲ

SUBMARINŲ.
Galės pasiekti netik Suvien. 
^Valstijas, bet ir Japoniją.

LONDON, liepos 5. — Lo
ndono dienraštis, T h e Mo
rn i n g Post, išspausdi
no gautą iš Kopenhageno 
pranešimą, kuriame sakoma, 
kad Vokietija suskatusi sta- 
tyties naujų milžiniškų sub
marinų. Tai busią lyg ir na
ujos rųšies povandeniniai 
5000 tonų skraiduoliai, turi- 
ntįs 425 pėdų ilgio, kurių vi
dutinis greitumas bus: 26 
mazgai į vai. ant vandens 
paviršiaus ir 16 mazgų van
denyje. Naujosios rųšies 
^submarines turės 18,000 ar
klių spėkos mašineriją.

Tos rųšies submarinos ga
lėsiančios lengvų lengviausia 
pasiekti netik Suvienytąsias 
Valstijas, bet ir tolimąją Vo
kietijai' Japoniją. Turės jos 
30 vamzdžių torpedoms lei
sti ir pajiegs pasiimti su sa
vim apie 150 plaukiojąnčių 
minų, kurios galės būti pasė
tos byle vietoje.

negraitę. Nelaimingoji nei

KENTUCKY ANGLIAKA
SIŲ STREIKAS PRA

SIDĖJO.

Samdytojai neišpildė darbi
ninkų reikalavimų.

jai mat mano, kad jie moką 
perdaug ir nusitarė atšaukti 
tą įstatymą — referendumo 
keliu. Vis dėlto nepavyko: 
mažai radosi mulkių, kur 
balsuotų už ponų samdytojų 
reikalą. Tuo budu sumany-

CENTRAL CITY, Ky. —mas negavo reikiamo balsų 
Vakarinės Kentucky valsti
jos dalies angliakasių strei
kas jau prasidėjo. Streikuo
ja apie 9,000 angliakasių. 
Kasyklų baronai atsisakė iš
pildyti darbininkų reikalavi
mus.

Darbininkai jau senai 
grasino samdytojams strei
ku, jei šie neišpildys jų rei
kalavimų.

skaičiaus ir negalėjo būti 
paduotas referendumui.
I ■■ *■ •■'■■■*' ■   ———

KARĖ TĘSIS DAR DU • 
METU.

Suv. Valstijos turės pasiųsti 
Francijon apie du milionu 
kareivių.

METALO DARBININKŲ 
LAIMĖJIMAS.

Padidino algas ir pagerino 
darbo sąlygas.

Hindenburgas, pav. sako:
“Jeigu mes išlaikysime, 

kol submarinos atliks savo 
darbą — karė bus laimėta.”

Į Suv. Valstijų teikiamą 
talkininkams pagelbą vokie
čiai nekreipia rimtos domos.

PORTLAND, Ore. — Me
talo darbininkai pagalios lai
mėjo streiką. Samdytojai 
sutiko padidinti darbinin
kams algas ir įvedė tūlų pa
gerinimų dirbtuvėse.

SIUNČIA KARIUOMENĘ

Turės užgniaužti vario kasė
jų streiką Arizonoj.

STOCKHOLM, liepos 4.— 
Specialis Chicagos T r i b u- 
n e korespondentas, Stock- 
holme, eJames O’Donnell Be
nnett, praneša iš ten seka
mą:

Aš esmi painformuotas iš 
labai patikėtinų (vokiečių} 
šaltinių, kad generalio vo
kiečių armijų štabo aproka- 
vimu dabartinė karė turės 
užsitęsti maž-daug dar dve
jetą metų. Toje kovoje žy- 
miū faktorium bus ir Suvie
nytosios Valstijos, kurios 
peryfą laiką prisius Franci- 
jos irontan vidutiniai apie 
du milionu vyrų.

LIEBKNECHTAS IR 
ADLERIS-r

Tapo išrinkti garbes nariais 
Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryboje.

PETROGRADAS, liepos 
4. — Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybų kongresas 
vakar išrinko Tarybos 
bes nariais Vokietijos 
riųjų socialistų vadą, 
Kari Liebknechtą ir 
[Friedrich Adlerį

kai-

Dr.
j — Austri- 

jos soc.-dem. partijos veikė
ją. Pirmąjį, kaip žinia, Vo- 
Jkietijos valdžia pasmerkė 2 
įmetams kalėjiman už “tėvy
nes išdavimą,” antrasis lau
kia mirties bausmės už nu
žudymą Austrijos premiero 
Stųergkh’o.

WASHINGTON. —Arizo
nos valst. gubernatorius krei' 
peši į federalę valdžią reika
lavimu prisiųsti kariuome
nės malšinimui streikuojan
čių vario kasėjų Bisbie ir 
Globė kasyklose.

Tų kasyklų darbininkai, 
kaip žinia, metė darbą todėl, 
kad samdytojai atsisakė iš
pildyti jų reikalavimus, ne
padidino savo darbininkams 
algų. Dabar tie, kur turi 
daug galios, sako/jogei va
rio kasėjus sukurstę kokie 
ten nežinomi vokiečių agen
tai. Todėl, kad sugrąžinus 
senąją ramybę, esą reikalin
ga kariuomenės.

MAŠINISTŲ LAIMĖJIMAS
, .....X.. .......

PEČIŲ DIRBĖJŲ LAI
MĖJIMAS

Privertė samdytojus išpil
dyti darbininkų reikalavi 
mus.

NEWARK, N. J. — Or
ganizuotieji James Grahams 
Stove Manufacturing kom
panijos darbininkai — pečių 
dirbėjai privertė samdyto
jus pasirašyti po liauja uni
jos šutančia, sulig kuria dar
bininkams padidinta algos 
iki 15 nuošimčių.

AMNESTIJA POLITIKOS 
PRASIŽENGĖLIAMS 

AUSTRUOSE

Padidino algas ir sutrumpi
no darbo valandas.

GRANITE. III. — Com- 
monwelth Streel kompanijos 
darbininkai—mašinistai po 
ilgų derybų su kompanijos 
atstovais vis dėlto atsiekė 
savo reikalavimų: samdyto
jai sutiko padidinti darbini
nkams algas po 5c j vai. ir 
sutrumpinti darbo laiką nuo

NEVYKĘS PASIKĖSI
NIMAS

Arizonos samdytojai mano, 
kad jie moka perdideles al
gas moterim darbininkėm

Chicagoje ir apielinkeje,— 
Oras nepastovus; veikiausia

AMSTERDAM, liepos 5— 
Čia gauta žinių, jogei šiomis 
dienomis Austrijos impera
torius Karolis suteikęs am
nestiją visiems politikos pra
sižengėliams, k.a. įžeidusiem 
valstybės garbę, ardžiusiems 
ramybę valstybėje ir dalyva-

PHOENIX, Ari’z. — Di
dieji Arizona valstijos pat
riotai —fabrikininkai darė 
didelių pastangų, kad atšau
kus t. v. minimum algų įsta
tymą, sulig kuriuo samdyto
jai turi mokėt moterims 
darbininkėms dirbančioms 
skalbyklose,’ restauracijose

BERLINE STOKA 
MAISTO.

Berliniečiai atsisako nuo 7^" 
namų porcijų ir skub’Ų £ 
miesto valgyklas.

KOPENHAGEN, liepos 4
— Maisto išteklius Berline 
mažėja. Ypačiai jaučiama 
didelė bulvių stoka. Nors 
valdžios patvarkymai ir sa
ko, kad kiekvienas gyvento
jas turi gaut nemažiau 1 sva
rą bulvių per savaitę, bet tas 
patvarkymas gyvuoja tik 
ant popieros. Šeimynų na
riai delei to stačiog nebegalį 
pramisti gaunamomis porci
jomis. Ir atsisako nuo jų. * 
Vietoj gaminties valgius na
muose, jie eina į miesto val
gyklas, tikėdamiesi gauti ten 
kiek didesnių porcijų.

PARSAMDO LAIVUS

Holandija siūlo savo laivus 
talkininkams.

WASHINGTON, liepos 4. 
r— H Olandijos ministeris 
Washingtone, Van Rappard, 
pranešė valstybės departa
mentui, kad Holandijos val
džia siūlanti persamdyti tal
kininkams visus tuos savo

bar randasi talkininkų bei.

ukose.
Manoma, kad šitą pasiuly- 

mą talkininkai mielu noru £
priims, kadangi pirklybinių 
laivų ypač labai reikalinga

LONDON, liepos 5.—Vo
kiečių submarinų veikimas 
ir vėl prądeda silpnėti. Per
eitą savaitę jos paskandino 
tik 20 Anglijos pirklybinių

vusiems įvairiose riausese 
-r-demonstracijose ir tt.

dirbtuvėse ir t.t., nemažiau
10 dol. savaitėje. Samdyto-

įtalpos, o 
t. įtalpos.

žemiau 1,600



sitikime išrodo paėjusiu nuo vie-

GIMDYMO APRIBOJIMAS.

medžiagoms ir

neiškausinėjus ir neišegzamina-

dagi už senųjų caro despotijų.

Sveikatos Skyrius
les) draugijas, mes kovosime

Musų darbo žmonės dabar at-

Apžvalga

Atsakymai į klausimus.

dar tebeguli barbarizmo liu- Ir reikia pasakyti, kad lai at-žastį. Gal jūsų dųrbas yra nuo-

o balsiu.

sios Rusijos atstovė, užtartų už 
spaudos lasvę prieš AmerikosLygiai mums reiks kovoti 

ir su lietuvių pirkliais bei pra-

kščiausių darbo žmonių išnau 
dojimo įrankių. Kaip kleri
kalams visi keliai, kurie veda

mi, kadi tuojau butų nuimtas 
Amerikos spaudai a n įdėtas api
nasris, ir nubausti tie, kurie gei-

Bet 
nėms

Kaip tik tapo konfiskuotas so
cialistų partijos organas Ameri
can Socialist, nacionalis partijos

urnai matytųs su Lamam .
Be to, kreiptasi dar į viešian- 

čių dabar Washingtone Rusijos

so-
so-
ar-

lik rasis 
vienos

Daugelis yra čionai 
dar seniau žmonišk

f— *

------------------------- ------------------- y

viskas gali-
buržuazija

!<ų (žalių geriausiai), tomatųj 
figų, džiovintų slyvų, visokių 
lapų ir abelnai su sėklom ir lu
pynom vaisių ir daržovių.

Dr. A. Montvidas.

dymo kontrolė prie dabartinių

Taigi mums rupi 
šalis gautų tokių 
rie kurios darbo

pradėjo būti erzinama staigiai. 
Sustabdymas ant ilgo laiko tan
kaus šlapinimo vaistais rodo,

Atsakymas. — Išro< 
e taip vadinamų

kokio nors guzo pelvio organuo
se padarė ne tik strėnų skau
dėjimų, o ir pūslės erzinimų; 
ypač, jei tas augimas buvo su 
kaklu ir vartomas — jis galėjo

gyt, bet netoli maitintis jais.

LIETUVIŲ JUDĖJIMAS 
RUSIJOJE.

rieins kunigo žodis, -— tai įsta
tymas. Betgi ir jokie grųsini-

Didžiuma gi yra karo audros 
atblokšti. Taigi mums rupi, 
kar muši, 
tvarka, 
žmonės galėtų žmoniškai gy

“ne-

prato, kad tatai nieko negelbsti, 
šaukėsi daktaro pagelbds. Už
mokėjo $25. Nežiūrint vienok 
to, ji tapo motina tryliktojo kū
dikio.

ar kitokių nuodų yra), gal ne
gana išsimankštinat, gal negana 
vandens geriate, gal netinkamų

masažų ir kitką,

suomenės klasė, norėdama iš
kilti augštyn, norėdama iš
stumti iš Lietuvos konkuren-

meilės vardu — reikia visuo
met turėti omenyje 
tų gobšų veidas. 1 
pusės, tverdami ko(
draugijas, mes kovosime la- 
bjatįsiai prieš privatinius pir-

Prie progos turiu pasakyt, 
kad maistas didžiumoj atsitiki
mų yra priežastis. Reikia ne

dėjo. Dabar skauda strėnose, 
šlaunyse, ir blauzdose. Kas tai

Magd. S. Tašo: “5 mėnesiai

prieš klerikalizriią bei buržuazi-
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Už spaudos laisvę.

Garsinldtis 
NAUJIENOSE

bet už kiek gali gaut.
Su pagarba, 

J. J. Hartmanovičius
kokioj kitoj formoj. Bet ėmi
mas pilių ir kitų formų vaistų
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vidurių paliuosavimui per ilgų 
laikų da labiau sugadina pilvų

dyti, kovoti prieš užmetimų 
musų liaudžiai bet kokio jun
go svetimųjų imperijalistų ar 
savųjų klerikalų. Ir čionai 
laikas subrusti, laikas kuogre- 
ičiau spiesties į politines dar
bo žmonių organizacijas, kad 
ruošties į busimų gyvenimų 
planingai, nuosekliai.

Pagalios rašytojas pataria 
cialistams liaudininkams ir 
čia 1-dein okra ta m s užmegs t i 
timesnius ryšius tarp savęs, kad

mu arba ėdimu, kas padaro šio- 
kį-tokį pilvo ir žarnų uždegimų, 
iš ko seka neveiklumas ir silp
numas. Mažu jūsų tulžis neat
eina kiek reikia, mažu kiti or
ganai neišduoda gana reikalin
gų syvų del jų ligos. Atrasti

........... ....................... . 1 . ..............................r*-.........  

kada vieni organai priauga prie 
kitų bei šiaip kur, atsiradimuo
se, vidurių sukietėjimuose, 
skausmai į strėnas gali atsiliepti,, 
kada liga randasi kur kitur, 
ir tt.

Ar prasidėjimas tankaus šla- 
pinimo turėjo kokį sąryšį §u strė 
nų skaudėjimu — sunku pasa
kyt, nes galėjo alsi rast visai 
nauja liga arba senoji galėjo 
padidėti. Tankus šlapinimas 
— kas 10 minutų — reiškia pu-

Kapitalistiška 
civilizacija.

Kada oficialio patriotiz
mo apaštalai darė paskuti
nius prisirengimus prie Ket
virtosios Liepos apvaikščio- 
jimo, atėjo žinios iš East St. 
Louis’o apie “rasines riau
šes”. Nuo tų žinių ne vienas 
patriotas pasijuto, kaip šal
tu vandeniu apipiltas.

Čia rengiamasi apvaikš- 
čiot 141-as sukaktuves “se
niausios (?) ir didžiausios 
(?) pasaulyje demokrati
jos”, o čia įvyksta dalykų, 
kokių dėdavosi tiktai Rusi
jos carizmo viešpatybėje ir 
Turkijoje; čia norima šimtas 
ir pirmą kartą pasigirti pa
sauliui, kad Amerika esanti 
pasiryžus ginklų spėka pas
kleisti' savo prakilnią “civili
zaciją” Europoje, o čia vie
name stambiausiųjų Ameri
kos pramonijos centrų, stai
gu, kaip iš trukusios voties, 
išsiveržia šlykštaus barbari
zmo puvėsiai!

East St. Louis’e balti pi
liečiai, vyrai ir moters, už
puolė juodveidžius, išžudė 
jų keletą dešimčių, kelis syk 
tiek sužeidė, sudegino 310 tr
obų ir sunaikino nesuskaito
mą daugybę kitokio turto. 
Tik pagelba didelių burių 
kariuomenės pavyko ant ga
lo tą baisią skerdynę sustab-

Kuo skiriasi šita negrų 
skerdynė nu žydų skerdynės 
Kišiniove, senojoje Rusijoje, 
arba nuo armėnų skerdynių 
Rusijoje ir Turkijoje?

Ijįkokio pamato tuomet tu- 
1 Inv. Valstijos girties sa- 
vo i^ogresu laisvėje ir de- 
mokratybėje?

Je, netoli pusantro šimto 
metų atgal Amerika paskel
bė gražius laisvės ir teisių 
principus — bet tie gražus 
principai paliko ant popieros 
sklypo, o neįsikunijo gyveni
me.

Žmonėms jie nebuvo įs
kiepyti. Kadangi ne tas ir 
rūpėjo skleidėjams tos “civi
lizacijos”, kur
priklausomoje” ir “laisvoje

Ponai kapitalistai panau
dojo Amerikos laisvą dirvą 
tam, kad išauginus ant jos 
milžinišką biznį ir kad pa
vertus jos gyventojus to bi
znio įrankiais. Visokio pla
uko popai dėjo savo pastan
gas (už gerą, žinoma, atlygi
nimą!), kad įkalbėjus žmo
nėms, jogei tatai esą “krikš
čionybė.”

Taip buvo vykinama tie 

kos žmonės kitąsyk su gink
lais rankose gynė savo ša
lies nepriklausomybę. Ne
nuostabu, kad šiandie po plo
na “civilizacijos” ir “krikš- 

aukavus jaunuomenės gyva
stis praplatinimui Amerikos 
“civilizacijos” anapus van
denyno, Su v. Valstijos ge
naus pasistengtų susitvar
kyt namie.

Buvusis socialistas Wil
liam English Walling teisin
gai pasakė savo telegramo
je i Su v. Valstijų preziden
tu kad East St. Louis’o sker- 
dynė tai bjauresnis dalykas, 
negu Belgijos nuteriojimas. 

sąlygoms šioje šalyje, kurios 
veda minias prie proto ir 
jausmų sužvėrėjimo, tuomet 
visi laisvės ir demokratybės 
.draugai su džiaugsmu pa
rems juos.

Bet, deja, musų valdonai 
to nepadarys. Jie dabar yra 
perdaug užimti socialistiškų 
laikraščių konfiskavimu, id
ant turėtų laiko pagalvot 
apie ką-nors kita.

Cenzūros 
slibinas.

Oficialio socialistų parti
jos organo, American Socia
list, pereitos savaitės nume
ris, kuriame buvo išspausdi
ntas “Atsišaukimas i prezi
dentų”, tapo pačto vyresny
bės konfiskuotas.

Ką tik prieš tai tapo kon
fiskuota visa mėnesinio so
cialistų žurnalo The Inter
national Socialist Review 
Jiepos laida. Tai Chicagoj.

St. Louise konfiskuota mė
nesinis žurnalas The Social 
Revolution.

Texase užgniaužta laikra
štis The Rebel.

i Konfiskuota Detroite so
cialistų leidžiamasai laikra
štis Socialist.

Nugniaužta kitas tuo pa
čiu vardu laikraštis leidžia
mas Clevelande. •%

Konfiskuojama socialistų 
partijos išleistas lapelis pa
vardytas The Price We Pay 
— Kaina, kurią mes moka
me.

■i Kai. koks slibinas iš tamsy
bių, išlindo ilga cenzūros ra
nka iš Washingtono ir pra
dėjo vieną po kitam gniaužy
ti socialistu laikraščius. Pra-
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sidėjo juodojo teroro kam
panija, kad nunovijus kiek
vieną socialistų, kiekvieną 
darbininkų radikalesnį spa
udos organą, kurs tik drįsta 
ką nors išsižioti prieš karę 
ar militarizmą, — kurs tik 
drįsta nepritarti imperialis
tiniams žygiams valdžių, be
sidangstančių garsiais ūbai
siais kovos “už laisvę ir de- 
mokratybę”, tuo tarpu kaip 
jos pačios laisvę ir demokra
tiją ant kuolo sodina.

Socialistų spaudai teks 
sunki kova vesti už konstitu
cines savo teises, už žodžio ir 
spaudos laisvę. Spauda yra 
didžiausias ir pasekmingiau- 
sias darbininkų ginklas ko
voj už savo teises, tatai jie, 
be abejo, mokės ateiti savo 
spaudai pagelbon.

vos u-ta me numeryje isspaus- 
dinta įdomus straipsnis apię po
litinius Lietuvos reikalavimus. 
Straipsnio autorius pastebi, kad 
dešiniosios lietuvių partijos 
stengiasi priviliot prie savęs ma
žai susipratusius žmones ypatin- 

vos n epri k 1 a usom ybė.s 
Delei to jisai sako:

Lietuvos darbo žmo- 
maža to, kad Lietuvos

ba. Jiems svarbu, kad tame 
Seime skambėtų ne tiek tau
tos giesmės apie Lietuvos gin
tarus, bet liaudies valia, nori
nčios žmonėmis tapti, kad tas 
Seimas gintų ne bažnyčių ir 
klerikalų reikalus, bet sąžinės 

laisvę ir nepriklausomybę nuo 
“dvasios ganytojų’’. Kad tas 
Seimas rūpintųsi ne “savo
sios” lietuvių buržuazijos au
ginimu, bet darbo žmonių 
stiprinimu ir gynimu.

Taigi, visi darbo žmonės 
turi tinkamai apkainuoti o- 
balsius įvairių “patrijotų”, 
kurie toliau šauksmų apie ne
priklausomybę neina, kurie 
musų krašto sutvarkyme vie
toj rusų valdininko stato ka
talikų kleboną, o vieton vieš
patavusios pravoslavų tiky
bos stato viešpačiais katalikus. 
Mums reikia atsiminti, kad 
dar tikroji kova prieš kleri
kalizmą bei buržuaziją dar 
už akių tebėra. Bažnyčiose 
dhf ir dabar Rusijos revoliu
cijos metu tebeina demagogi
nis kurstymas tikinčiųjų žmo
nių prieš laisvės šalininkus. 
Bet juk jie skelbia ir Lietu
vos nepriklausomybę. Taip. 
Nes jie griebiasi paskutinio į- 
rankio savo padėjimui palai
kyti. Jie tikisi atsitverti val
stybine siena nuo kitų šalių 
darbo žmonių ir, pasinaudos 
jaut musų liaudies religingu
mu, valdyti ją.

Senajai Rusijos valdžiai 
viešpataujant, klerikalai ne 
tik nejieškojo nepriklauso
mybės, bet stengės tai vald»- 
žiai įsiteikti, jos malonę pel
nyti, nes matė, kad guberna
toriai maloniai suteikdavo jų

(Kauno gubernatorius Verio- 
vkinas, norėdamas parodyti 
savo pagarbų žinomam kleri
kalų veikėjui kun. Alšauskui, 
vadindavo jį Kauno policmei
steriu), uriadhinkai ir žem- 
sargiai uoliai padėdavo kle
bonams k ra m olą naikinti so
džiaus jaunuomenės tarpe.

Bet “N. L.” rašytojas nurodo, 
kad darbo žmonėms reikės ko
voti ir su lietuvių buržuazija, 
kurios tikslai yra visai kitokie, 
negu darbo žmonių. Sako:

buržuazijai visi keliai prie tu
rtų užgrobimo geri ir jų vy- 
riausis obalsis “Laissez faire, 
laissez passer 
ma. Ir kadangi
šaukdavo pirm karo, šauks ir

nereikėtų po visų pasaulį kla
joti. Užtat, kol mes čia gy
vename, privalome del dabar
ties ekonominio gyvenimo ko
voti bendrai su visais Rusų 
darbo žmonėmis prieš bendrų 
priešų — kapitalizmų. Darbi
ninkų profesijonalės sąjun-

visiems darbo žmonėms ben
dros ir jose mes kovosime už 
dabartinį savo gyvenimų, o 
taip-pat išmoksime kovoti su
grįžę į savo kraštų. Bet be tų 
reikalų yra dįar, kaip minėjo
me, musų šalies politiniai rei
kalai — turime iškovoti sau 

mas Washingtonan tiems atsto
vų buto nariams, kurie, svars
tant šnipąvimo bilių, buvo ypa
tingai priešingi cenzūros įvedi
mui. Telegrama skamba:

“Oficialis socįalistų partijos 
organas AmericariySocialist ta
po pačto sulaikytas. Mes ener
gingai protestuojame prieš tokį

Kaip gali musų valdžia įtikinti 
pasaulį, kad mes stoję karėn už 
demokratiją, kuomet čia namie 
musų konstilhpinės garantijos 
šluojama laukan tokiu autokra- 
tingu budu. Spaudos laisvės in
teresais atsišaukiame į jus, id
ant kuoveikiausia pristapytumė
te dalyką pačto departamento 
solicitoriui Lamarui, kurs pasi
rodo esąs pats vienas spaudos 
cenzorius Suvienytose Valstijo
se.”

Šita telegrama buvo pasiųsta 
taipjau socialistui kongresma- 
nui Mcyerui Londonui. Londo
ną paraginta dar, kad jis, kaipo

Pagalinus pasiųsta sekamu 
turiniu telegramą prezidentui 
Wilsonui:

“American Socialist “laisvės 
laida,” kurioj išspausdinta atsi
šaukimas į jus, tapo pačto cen
zūros sulaikyta. Šitoks pasiel
gimas parodo, kiek tiesos yra 
jūsų paskelbime, buk ši karė e- 
santi už demokratiją. Dagi Vo
kietija leidžia Vorwaertsui ir 
Zukunftui atsišaukti į kaizerį.

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

traukėsi 2 mėnesiu. Nustojus 
skaudėjimui, prasidėjo tankus 
šlapiu imas — kas 10 minu tų. 
Šlapumas netyras, drumzlinas. 
Pavartojus nuo gydytojo vaistų 
tankus šlapinimas išnyko, bet

Skaudėjimas buvo ir kirkšnyse. 
D a b a ries s k a u s m a i 
vaikščioja pety.se ir strėnose, 
veidas išrodo prastai, mėnesiniai 
periodai pasidarė dideli. Pati
kite, kas dįaryt ir kas tai galėtų 
but.” V

Atsakymas. — Strėnas gali 
skaudėti inkstų ligose, augime 
guzų pelvio organuose, pelvio

kiek nors apgalėtas ir rodos, kad 
tai buvo greičiausiai kokis nors 
uždegimas. Mėnesinių padidė
jimas irgi kalba už uždegimų 
gimdpj. Išrodo, kad jis pasie
kė kitus organus per gimdų. 
Vienok didelis yra skirtingumas 
žinot, kokis yra tas uždegimas 
ir kokius organus jis apima. 
Tam reikėtų egzaininuot šlapu
mų ii; kitką ir padaryti pilnų pa
ciento egzaminavimų. Patariu 
eit pas gydytojų ir prašyt, kad 
ištirtų ir tinkamai gydytų. Iš 
aprašymo tikrai ligos įspėt ne
galima, o abejotinas spėjimas 
yra pavojingas sveikatos klau
simuose.

St. B—tis rašo: “Pusė melų 
atgal gavau strėnų skaudėjimų

sciaticą. 
Sciatiškasis nerVas kartais lieka 
prislėgtas ar tai kokio augimo, 
ar vidurių sukietėjimu, ar dik- 
tumu, ar suklekusio kraujo, ar 
kokios kitos priežasties, ir skau
smai jaučiasi visu keliu, kur tas 
nervas eina. Kartais pats ner
vas gauna uždegimų bei kokių 

jiniai eina jo keliu arba tūlose 
jo vietose. Vienok reikėtų ma
tyt tikras skaudėjimo vietas, kad 
pasakius, ar jos eina nervo ke
liu; reikėtų ištirt, ar skaudėji
mas yra muskuluose ar sąna- 
riuise, reikėtų pasiteiraut apie 
praeities ligas, šlapinimo tanku
mą ir tt. Net amžius ligonio 
daug reiškia, žodžiu, nėra ga- 

gali reikėti visai kitokio gydy
mo. Eikite pas gydytoją.

K. T. P. rašo: “Turiu vidurių 
užkietėjimą per 12 metų iv visą 
laiką vartoju vaistus. Pirma 
vartojau piles, bet daktaras už
draudė. Dabar vartoju Epsom 
Salts ir nuo daktaro vaistus. 
Kaip tik jų nevartoju, viduriai 
neina. Maistą imu gerą ir žalu
mų, rodos, gana. Ką aš turė
čiau daryt?”

Atsakymas. — Laikraščiuose 
jau daug sykių buvo rašyta apie 
priežastis, kurios veda prie vi
durių sukietėjimo, ir Čia atkar- 

nos yra chroniškame uždegime, 
gal yra pilvo votis, chroniškas 
apcndicitis ar kas kita. Kol 
priežastis neliks prašalinta, gali
te jus gert vaistus vidurių palei
dimui bačkomis, vis tiek nepa
sitaisysite. 'rinkami vaistai ga
li būti geras daiktas priežasties 
prašalinimui, jeigu vaistais ji 
prašalinama, ar jie butų pilių ar 

kartais nelengva ir prisieina da
ryt daug tirinėjimų, todėl ligo
nis turi būti kantrus ir nereika
lant gydymo, jei tik gydytojas 
užsiima' sąžiningai jieškot prie
žasties. Vienam gali pagelbėt 
operacija, kitam maisto ir darbo 
sutvarkymas, trečiam vaistai, 
žodžiu, gydymas turi būti pritai
kytas prie priežasties, kuri daro

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

Pirma moters mažai tegalvojo 
apie tai. Bet prasidėjo nuož
mioji karė, ir kareivių motinos 
sujudo. Susirūpino ir tos mo
ters, kurių mylimi sūnus ne ly
to, tai poryt turės eiti karėn.

Jos užsidavė sau klausimų:
—Kų mes darome? Kurlink 

mes einame? Nejaugi mes auk
lėjame vaikus tik tuo tikslu, kad 
jų kūnais kapitalistai užkrėstų 
sau laukuš? Toliau taip nepri
valo būti. Tie milionai .musų 
vaikų neprivalo žudyti vieni ki
tus nei iš šio nei iš to. Juk jie 

padare. Jei taip ir toliau tęsis, 
lai mes busime priverstos tū
lam laikui apriboti gimdymą. 
Gantu jau dauginti vergus! Ga
na beteikti kanuolėms maistą.

Tokis tai obalsis iškilo tarp 
d'augiau — mažiau susipratusių 
moterų.

Vienok gimdymo kontrolė pa-, 
mažėl pradeda kvaršinti ir taip 
sau moterėles. Tiesa, prie to 
jąs.verčia kitoniški išrokavimai. 
Būrys vaikų — joms sunki naš
ta. Jos negali jų tinkamai iš
auklėti.

Man teko pažinti vieną šei
myną, kurioj buvo 12 vaikų. 
Skurdas neapsakomas. Motina, 
būdama karšta katalikė, meldė
si prie Dievo, kad nebebūtų 

te. Ji tuoj atbėgo pasiteirauti, 
— ar ištikrųjų yra tokių vaisių, 
kurie gali apsaugoti nuo gim
dymo. Vienok kaip vienai, taip 
ir kitai to “daktaro” vaistai nie
ko negelbėjo. Tuosyk antroji 
atsisakė mokėti daktarui hono- 

darbininkus.
Į tai galima žiūrėti visaip. 

Betgi vieną dalyką reikia pripa
žinti, kad tie žmonės, kurie ne
gali tinkamai auklėti savo ku- 
dikų, — neprivalo jų turėti.

Gvaizdikas.

APVERTINIMAS NEJUDI 
NAMŲJŲ NUOSAVYBIŲ.

Kriterijai paduoti p.. F. A. 
Jančausko apvertinhnui nejudi
namųjų nuosavybių yra gana 
įdomus, bet ant nelaimės labai 
klaidinantis. Spręsti apie vertę 
namų sulyg jų pajamomis, ar
ba apie vertę lotų sulyg Olcott’s 
Land Valuation, gali tiktai nau
jokas, kuris su .šitais dalykais 
neturi jokio praktiško patyrimo. 
Bet Olcott’s savo knygoje pa* 
duoda kriterijus apvertinimui 
namų, kurie yra verti panaudo
ti. štai jo knygoje 1914 me
tams randame šitokius padava- 
dijimus:

Schedule for computing the 
value of buildings as compiled 
by S. P. Norman, Chief Apprai
ser of Buildings for The Board 
of Assessors of Cook County 
1014. Per Cubic Feet
Office Buildings, fireproof,

first class .... 40 to 50 cents 
Office Buildings, fireproof,

second class . . 30 to 40 cents 
Mercantile Buildings, fire

proof, first class 15 to 23 cents 
Mfg. and Storage, fireproof

first class .... 14 to 18 cents 
Apartment Biri I dings, fire

proof, first class 30 to00 cents 
Apartment Buildings, not

fireproof, first class 12 to 17<c. 
Residences, first class 30 to 60c. 
Residences, ordinary 10 to 17 c. 
Stores or Brick-Front Build

ings, ordinary .. 9 to 18 cents 
Flat Buildings, ordinary,

brick..............10 to 17 cents
Ir taip toliau.
Iš to matyt, kad žinovai ne 

sprendžia apie vertę namo pa
gal jo pajamas, bet pagal me
džiagą, kuri pavartota jam pa
statyti, ir pagal darbą. O kadan
gi medžiaga ir darbas nėra vi
suomet vienokios vertės, tad ir 
apie namų vertę norint spręsti, 
reikia įsi tikri n t, kokia kaina bė
gamame ląike yra įvairioms na
mų 
kai}) apmokami namų statymui 
darbininkai. Sužinojus tuo du 
dalyku, galima teisingai ir vertę 
namo nuspręst.

K’ek man žinoma, tai pačios 
plytos nuo laiko pagarsinimo 
minėtos knygos pakilo $2.00 nuo 
tūkstančio. Tada buvo $7.00 
tūkstantis, o dabar tos pačios, 
paprastos plytos kainoja $9.00. 
Kitos gi plytos, taip vadinamos 
Pressed Brick, lyginai .pakilo 
proporcionaliai. Pabrango irgi 
ir cementas, smiltis, akmens, 
lentos, medžiai, o geležis dabar 
pabrango dvigubai dr daugiau. 
Darbininkai gi prie statymo na
mų dabar gauna beveik dvigubą 
mokestį negu keli metai atgal. 
Tas padaro vertę namų.

Ponas Jančauskas nurodė Mil
dos teatro vertę ant $84.000.00. 
Pažiūrėkime, kiek jis galėjo 
kainot, statant 1914 metais:

Mildos teatras yra 75 pėdų 
pločio, arba (75x135) x 50 — 
606,250 kubiškų pėdų. Kadan
gi konstrukcija Mildos teatro 
galima paskaityt lygiai brangią 
kaip ir pirmos klesos Office 
Bldg., fireproof, tada kubišką 
pėdą galima kainoti 40 centų, 
kaipo minimum. ‘ Jeigu tada 
paimsime 606.250 kubiškų pėdų 
po.40 centų, tai rasime, jog ver
te vien lik namo išneša $242.500, 
nežiūrint, jog jo randa arba pa
jamos yra tik $700.00 j mėnesį, 
arba $840.00 j metus “gross”. 
Bet ir čia yra klaidu. Mildos 
teatras atneša dabar $9720.00 
raudos, o ne $840.00. Bet ka
dangi jis kas dien pilnas, ir su
renka didelius pinigus iŠ tikietų, 
tad galima tikėtis, jog išėjus 
kantraktui šio randauninko, jis 
atneš dvigubai pelno.

Vertė gi lotų eina sulig “sup
ply and demand” dėsniu, o ne 
sulig knyga Olcott’o. Todėl lo
tai prieš “Garage” yra verti ne

I

$80 už pėdų, bet dvigubai. 
Kampinis lotas parsidjuoda už 
$6750.00. o antras nuo kampo 
už $3000.00. Mat, tie, kuriems 
jie reikalingi, nežiūri į knygas,

%25e2%2596%25a0KTWNKXWMr.il
pety.se


Ketvergas, Liepos 5, 1917,

Korespondencijos
INDIANA HARBOR, IND.

Sauvalis nerimauja

Vienas šio miestelio “erštas”

“DIDŽIAUSIAS TAUTOS BANDY
MAS PRISIARTINO. MES TURIME 
VISI SYKIU KALBĖTI, VEIKTI IR 
QELBETI”. — Woodrow Wilson.

puses gindamasis, kad jis neren-
— ill X T v • • rii

‘•Mes nesigailėsime nė darbo, nė išlaidų, uždė
tų ant musų reikalavimų—pirma del karinio 
prisirengimo ir antra del greito prekybinio 
patarnavimo.”

.—THEODORE N VAIL President American Telephone & Telegraph Co.

žmogus veidmainiauja. Reng
damas jis sakydavo: “Aš esu 
kliubo prezidentas, tat aš vienas 
galiu ir prakalbas surengti. Ką 
:..... ......... ...i................ • i

REIKALAUKITE

EAGLE
BRAND

CONDENSED
MILK
THE O R I G i N A U

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

BORDEN’S CONDENSED 
MILK CO..

New York. Key No. N.

I RA Y E, RIEKE

I
 Advokatais

619 Fourth St., (viršuj Saper 
vaistinyčios).SIOUX CITY, IA.

Pasekmingai vedu visokius 
reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. 
Išdirbu visokius dokumentus 
ir popieras. Užlaikau patar
navimo ofisą.

VYRAI Aš jas 
išgy
dysiu

mtai iš
gydytų

no re

TURĖKITE

,šl KOMPANIJA per tulą laiką dirba didelius parengimus 
patenkinimui visų galimų nuotikių.

Ji pastatė įvairios rųšies priedines telefono įstaigas, tokias kaip 
centralius ofisų namus, centralius ofisų susivienijimus, povan
deninius telegramas, orines linijas ir kitokius įrengimus.
Jos inžinierystės spėka išvystė užvadavimus užėmimui vietos ne
kuriu neišdirhtų medetrų, kurių negalima buvo gauti iš priežaa- 
;ies Europinės karės.
Ji surado ir išlavino šimtus naujų darbininkų, kurie dabar už
ima savo vietas šioje sistemoje ir pagelbsti parūpinti telefono 
patarnavimą publikai.
Ji surado padidinimą kooperacijos su pagelba apgarsinimo, nu
rodydama teisingą naudojimą telefono, tokiu budu aukštai su
jungta kooperacija tarp kompanijos ir publikos galima gauti 
geresnę pasekmę.

DABARTINIAME STRIOKE bus labai didelis reikalavimas visose telefo
no kompanijose, nežiūrint kaip gerai prisirengusiose, netikėtu skaičių 
patarnavimo del komercinio reikalavimo Nacionaliam Apgynimui.

Jūsų kooperacija šiame patarnavime 
bus labai pasekminga.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

eitis sakė, kad Barzdis yra kal
tininkas skandalo įvykusio bir
želio 21 d. (Pirmiaus klaidin
gai buvo pažymėta 22 d.)

Jau turėtų suprasti tie žmo
nės, kad jau baudžiamų laikai 
praėjo ir dabar negalima vie
niems kilus vadžioti už nosių. — 
Visame reikalingas pasitarnavi- 
mas.
mhĮimJų? įnnrdabarir* ETAO

Tokiems sau valiams reikia at
siminti, kad dabar yra žmonių, 
kurie kelia eikštėn visokias ne-

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras. ,

Namų Ofisas:

3323 S. Hllsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-13 Unify QWg.
Tel. Central 4411

Harboro Korespondentas

KEWANEE, ILI

Atsakymas klerikalų 
“Lakštutei”.

JOSEPH C. WOLON f
LIETUVIS ADVOKATAS Jį

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

Tel. Central 6890-6391. Atdara: Utar- m 
ninko, ketverge ir subatos vakarais nuo W 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: T
1566 MILWAUKEE AVEM Chicago, HI. gi

Tel. Humboldt 97. J

NAUJIENA! NAUJIENA!
Naujas lietuviškas Hydro- Mas

sage Institutas.
Gydome reumatizmą, Lumbago, 

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

Hydro-Massage Institute, 
3456 W. 12th str. Chicago, Ill.

’ MUSŲ BUDAS ATGAUNA — NEAT- 
’ GAUNAMAS SKOLAS VISOSE 
j DALYSE AMERIKOS.

Mes išjieškome ir atgauname viso- 
’ kias skolas visose dalyse Amerikos, be 
j skirtumo kokia skola nebūtų ir kaip 
( sena su palakiais.

Musų budui atgavimo skolų nėra 
h skirtumo kur jųsų . skolininkas gyve- 
, na ir kaip toli nuo jųsų ar musų— 

musų pasekmingas būdas pasiekia sko- 
' liniukus visur, nes tam tikslui mes tu- 
i rim visose dalyse Amerikos korespon

dentus, kolektorius ir advokatus prižiū
rinčius mus reikalus visose apielinkėse.

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

OFISAS
PATIštCAI
liais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 1 
po pietų iki 6 vakaro.

Utarninkais, Ketvergais ir Subato
mic nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Turėdami bile kokius reikalus atlikti, 
kreipkitės i musų ofisą ypatiškai ar 
laiškais ant žemiau nurodyto antrašo. 
SECURITY MERCANTILE AGENCY 

323y South Halsted Street, Chicago, Ill.

nenusiminkite, bet ^>aduo- 
skolininką i musų rankas, 
būdą iŠ kurio skolininkai 
iki neatlygina skolas.
YRA ATDARAS DEL Y- 
ATSILANKANČU Panedė-

PKOF. DOCTOR COATEB
Beturčiai taipgi ateina pas mane U 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
aš esmi expertas specialistas Ji® 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tą atlikti. Negaišuok ir fiiu- 
rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru
mas nyksta, kuomet jus turit® ją savo 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pa® 
mane j laiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus i sveikatą 1 trumpiau
si laiką, ir už mažiausią mokesti 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai. Ir 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 
vėliausiomis metodontis ir na pigiaiasią 
mokesti del sumanaus patarnavimo ir 
pasekmingo gydymo.
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS

DYKAI

PROF. DR. COATES
430 So. State St., 2-ras augštaiu,

Prieš Siegel Cooper and Co.

Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras 

Panedčlio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, *kad 

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

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

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

State Bank of Chicago
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatves, 

Prieš City Hali.

Kunigo Ambrizaičio “Lakštu
tei” nepatinka, kas buvo mano 
rašyta Naujienose apie Sutkaus 
pliauškalus. “Lakštutė” bera
šydama į Juožapinį organą Dar
bininką 75 jo numery j “čiulba” 
tiesiog kldjonijos balsu ir klau-

SKAITYTOJŲ PASTABĖLĖS

Kova d. sūkio lupomis pasisa
ko, kodėl d. Šukys neatsisako iš 
P. K., kada jis užima ir Kovos 
administratoriaus vietą. O tai 
dėlto, kad — djieve sergėk — aš, 
J. P. B., neužimčiau jo vietos.

Nagi, duodu viešai, garbės žo-
suprantąs g
biologiją ir kit. Jis tai tik sakė, 
bet to neaiškino. Vieton aiški
nimo jis tik šmeižė socializmą, 
apie kurį jis nieko neišmano. 
Kas girdėjo jo kalbą tas žino, 
kad tam Sutkui da reikia kelis
Ulk.lllO t AVA Ct 1 JI V

o ne kalbėt apie socializmą.
Lakštutė prikiša’ kun. M. X. 

Mockų, biblijos žinovą ir vėl 
šmeižia socialistus, bet socia
listai juk niekuomet nesiundo 
žmonių prieš žmones, kaip tat 
daro klerikalai su savo vadais

siu. tratėčiau dar da 
žadėti, kad tik musų 
“tėvai” 7 nemindžiolų Sąjngos

džiaugs-Kova piestu
mo, kad Massachusetts valstijos 
S. P. konferencija priėmus re
zoliuciją prieš “liaudies tary
bas.” Labai gerai. Bet St. Lou
ise visas S. P.Nuvažiavimas taip- 
pat priėmė rezoliuciją, užgiriai!-

PAKLAUSKITE KITŲ
Ar teisingai K. 

Nurkaitis pardu
oda Elgin laik
rodėlius ir kitus 
auksinius išdir- 

bimus? -
Ar užganėdinti 

auksoriaus bei 
laikrodininko 

darbais?
Ar užganėdinti 

kuriems pririnko 
AKINIUS?

Northsidės ir apielinkės lietuviai ge
rai žino

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

Prie Milwaukee ir North Ave. 
Tel. Humboldt 4613.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra GjKTVĖ 
.  ... . M...  - "/....... .. .

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

DR. W. YUSZK1EWICZ

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

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

9 ryto iki 1 poliai.

p Telephone Yards 5032 !

PINIGU
*

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

pavienios, senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyardij, 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio 11

Paskola 
minutes.

Paskola 
landas.

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

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

klerkams ir tt. 
ant algos padaroma į 5
unt rakandų — j 2 va

suteikiame paskolą

Didelis Išpardavimas 
šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie* 

tuviu visuomenę atsilankyti į mu
sų nepaprastai didelį išpardavimą, 
kuriame bus išpardavinėdama už la
bai nupigintas kainas visokie tavn- 
rai, kaip tai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, lakatai ir visoki kitokį aid> 
siniai bei sidabriniai daiktai.
(<NfiShlL 1 egzemi- ik

' 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.

PETER A. MILLER
2128 West 22-ra gatvė, Chicane.

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

MME BARBER SCHOOL
612 W. Madison SU Chicago, HL

Tel. Yards 6789

Savininkai.

GERIAUSIS PASAULYJ International pro 
sas įkaista per save vartojant gasoliną, ke 
rusiną arba alkoholį, tesudega už 1c per z 
valandas. Sveria ()l/z svarus, gvarantuoja 
me jeigu nepatinka, galima sugrąžinti, ( 
mes sugrąžiname pinigus. Kaina su prisiun 
timu $5.00. Adresas:

The Lithuanian Mail C). House, 
3313 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Ar norite mokėti už siutą 
$18.50, $20, $22.50, $25, $35, $40.
arba augščiatis. Už tas kainas galite gauti siutus, 
padarytus pagal jųsų mierą ir per expertus kriau- 
čius. Todėl reikale nepamirškite mus.

BRIDGEPORTO KRIAUČIAI
3310 So. Halsted St. Chicago, Ill.

nigėlių giznį, tat aš, žinodamas 
kaip kunigėliai suvartoja kruvi
nai uždirbtus parapijonų centus, 
pranešu parapi jonams per Na u-

r.fi užsipuola
ant LDL1)., vadina socialistų 
(kuopa; klausia, kur dingo cu- 
kerninku aukos. Bet ar Lakštu- c

lė tikrai žino, kad los aukos din-

surinktų nukentėjusiems del ka
rės, tapo pasiųsta LSS. namo 
fondą n.

Lakštutė sakysi, kadi “vai 
šventos katalikiškos vieros
meluoju, 
mą?

udį ir skleisti ten socializmo

Naujienoms nevalia Ameriko
je rupinties Lietuvos reikalais. 
Lietuvos reikalais rupinties išva-

LIBERTY HALL
Didžiausia Svetaine 
BRIGHTON PARKE 

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

Tel. McKinley 2878 
B. J. WAWZINSKI 

Kedzie ave.r kampas 39 pi.

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago. | 

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

T t S ti surJTlĮĮvl M J I £TOl ■ O w

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

kąmo pavaduotojo”...
“tin-

Musų Sąjungos P. K-tas toks 
darbštus, kadi jau tuoj ir metai 
bus kaip jis tyli. Ką čia jis it

niekių kaip Europos karė, ku
rioj dabar ir ši šalis dalyvauja, 
konskripcija, maisto brangu
mas ir tt., į kuriuos neverta nė 
(lomos atkreipti, šiaip nieko sva
rbesnio nėra. / .L P. R.

Nusipirk Mošties
TAI BUSI GRAŽUS! 

Mentholatum Co. Prie: 
ištepk veidą mosčia per keliSv vaka
rus, o padarysi veidą tyru ir skais
čiai baltu. Toji most is išima pici
nius raudonus, juodus arba šlakus 
ir prašalina visokiu^ spuogus nuo 
veido. Kaina dėžutės 50c. ir $1. Pi
nigus gliat siųsi ir stampomis.

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

eisiant gult nuoja ir patarimus duoda dykai.
786*88 Milwaukee Ave., arti Chicago 
luboa. VALANDOS: Nuo 9 išryto 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2

Tel. Haymarket 2484.
..... -».........  " ........................ .

i.
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"elephone Humboldt 1278.

M.SAHUD M. D.
Senas Husas Gydytojau ir Chirurgas.

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Aw. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto: 
Kampas North Ave., Kambary# 20® 

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

DR. A. L EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškų, vyriškų, Ir valkų ligų. 
Ofisas ir Gyvenimas:

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

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

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VY RIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfcDALŲ 

Musų sistema ir ypatiškas mokinimą® pa
darys jus žinovu į trumpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir panu^ 
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti specialiŠkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą ♦— bfl® 
b tai i ės arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Ferdėtinia A

N. La Salle gatvė, Kambarys Š16-41T. 
prieš City Hali

..... .—■—-......— ■ n *
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Telefonas Canal 3737 B i

Akušerka
Mrs. A.Vidikas
BuiguM Akušerijos Kolegiją; Ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalės<?lr | 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau- I 
ja prie gimdymo. UŽdyką duodu rodą | 
visokiose ligose moterims Ir mergl- I 
aomi. Kalbu lietuviškai, angliškai, ra- J 
aiškai, len

! 1739 S. HALSTED ST., CHICAGO^ I
* Ant antri lubg.

Kas del Gary, Ind. surinktų 
Lietuvių Dienoj pinigų, Lakštu
tė tvirtina, kad, uirdi, kaip ku-
nigas Ambrozaitis nugabeno 
rinkėjus į policiją, lai suaukauti
UUU&IUL LLIWJ 1 1 VIA L \4LzJ K/

kur kun. Ambrozaitis norėjo,

pabudins

Redakcijos Atsakymai

Negalime
spausdinti.

K. Starkui. — Vertimas eilių 
silpnas. Netinka.

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

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

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

SIOUX CITY, IA.

«*** «WH-
| Dr. Povilas Žilvitis ! 
ffi Lietuvis Gydytojas, Chirurgių® X 
I 3203 S Halsted St., Chicago? I
1 Tel. Drover 7179. 2

i'' ‘.W *•«#©»■ JMBBr -HISS’

Vyrišky OrapanyBargenai 
^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 overk otų.

Visai mažai vartoti\siutai ir over
kotai, vertes nuo $25 Rd $85, dabar 
$5,ir augŠČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.06 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

Daktaras WISS1G,
Seno Krajaus

IR MOTERŲ.
NEIŠGYDOMOS JOS YRA

_____ _ .. - , f
skausmus nugaroje, kosėjimą,

Praktikuoja per daugeli metų ir

Specialistas iš
GYDO VISAS

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfeJUSIOS_____ _______________
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizrhą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklė® skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
Čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel} metų ir 
Ugydd tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto liet 8 vai. vakare. Nedėtoms iki 12 dieną. 
I960 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. TeL Canal 3263.

begėdiškai meluojant. Girdi, ne 
kun. Ambrozaitis ką nors gabe
no policijon, bet patsai kun. 
Ambrozaitis buvo nugabentas 
policijon, o kun. Ambrožaitis 
negavo nė pauostyti Lietuvių 
Dienoj pinigų.
patįs bažnyčios komitetai p. Sla- 
pikevičius ir Jonaitis. Po to da 

’kalama parapijonams į galvas, 
kad socialistai meluoja.

Jau vargu bau rastum dides
nius melagius ir mulkintojus, 
kaip kunigai ir jų pakalikai.

p ERB. Naujienų skai- 
” tytojos ir skaityto-, 
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi' 
Naujienose.

j| TELEPHONE YARDS 2721 1I DRm JL J O N I K A I T US | 
! Medikas ir Chirurgas I 
ft 3315 S. Halsted St., Chicago B

..... . — ' ......... . ...-....... >■■■■ <■

TEL. Canal 2118 Z

Dr. A. IYIJŠKA i
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS T 

1749 So. Halsted St., Chicago, Hl. X 
Kampas 18-toa gatv.

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 
Chicago, III.

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. Nedėlio
mis v:ilcii ;iis ofisus vigu

Dr S. Biežis
GydylojaH ir Chirurgas 

Ofisaa 2359 S. Lravitt St,

Tel. Canal 3877

B Jį

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Duru. Lentų Hemu Ir Stoginio Pooleroa

SKAITYK IR PLATINK 
“NAfJJIENA^

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003-3039 S; Halsted SU, Chicafa, IU.

MMMMMMMMMMMHHMHMNM

Telephone Drover SMO

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

HpeciaHataa Moteriškų, Vyrišką, ValJmi 
Ir viaą chroniškų Ilgą.

ValandcM: 10—11. ryto, < S po pietų. 7 -4 ▼» 
karo. Nedėliomis 10 -1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST, arti 84 ST«

CHICAGO, ILU

1415 S. Halsted St

*iWH'-i 1 O
X PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- T 
H menis tiesiai už “wholesale” kainas. B 
i. Mes parduosime visiems. X

I Levirithal Plumbing Supply Cc> n 
4* 1637 W. Division St., Chicago,
k Corner Marshfield Ave. A

Kalbama lietuviškai. *W

AKU,! SPECIALISTAS
Akis ej-zaiiiiijuoia dykai

G a venini as yra
\ jSk kuomet

k.- pranyksta regėji-

\J Mes v a r t oj m p a - 
J ydaf gei uita Opbthal- 

P niomctcr. Ypati- 
JNkJUB Ilga domu atkrei- 
* pjarmi į vaikus.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedaliomis nuo 10 iki 11 
dieną.
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St.



ASMENŲ JIEŠKOJIMAInet 12 naujų narių!

mą.
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Jam pabarškinus į

irRep.

nežinau.Tokios prakalbos vakar vaka- »>

A. Tam.

10

J. Aceris.

Bričkas.

A. Tam.
a savo

t

NAMALžEMe
kur

nori NAMALžEMe
ir tt.A. Tam. —

W
w

no
tai.

AMATŲ MOKYKLOS
prohibit* i ja.

tu gali būti suareštuotas.ne

riegtam

klausėti £

Kokius laikraščius

Naujienas.

AUG
DIR

suomenei 
miršta.
riečia m s,

Teč:au, bus pavelyta išdirbinėti

Ha, palauk aš ai

Dauguma cicerielių prisižadė- 
pirkti Naujienų Bendrovės

R EI KALINGAS vaikas apie 16 me
tų plovimui indų vakarais.

Candyland, 
3510 So. Halsted st. Chicago

* nežinau. Man

REIKALAUJAME darbininkų 
prie varstoto ir surankiotoji], patyru 
šių prfc pielyčių.

Mason Davis & Co., 
7740 So. Chicago avc. Chicago

dabartiniu laiku

“Nuvažiavau į Western Elec-

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

A. Dobkevič, 
3113 So. Halsted st., Chicago, III.

REIKALAUJAME MOLDERIŲ IR 
PAGELBININKŲ “BENCH IR AIR 
SQUEEZER”. SMILTYS PJAUSTO
MA DYKAI. KOMPANIJOS NAMAS. 
—UŽDYKA PERNAKVOTI. 
ŠCIAUSIA MOKESTIS. VESI 
BTUVE, ARTI EŽERO.— 

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

jie jau nenori snaust,. Jau visiš-

Zmg. — Kas čia gyvena?
A. Tam. — J. Slančauskas.
Žmg. — Kur d’irba?
A. Tam. — Carson Piric and

Birželio 25 d. nežinomas žmo-

namas ten.

■-d

sirinkimą.
buvo, nubalsavimas
kas link Sąjungos namo ir “Ko- 
vos.

talistai tai “tėvvnės

CHICAGOS ŽINIOS
BRG. KL. JURGELION1O IR P. blaivybę: uždrausti ne tik išdir- 

GRIGAIČIO PRAKALBOS. [ bine t i, bet ir pardavinėti svai
ginančius gėrimus.

Vakar 2 v. p.p. Mildos svetai-

mnkų padėjimą ir jų reikalus 
dabartinėje karėje.

Daug auksinių minčių išreiš
kė kalbėtojas apibudindamas

Kąs kaltas?
Nedėlioj Coiisumer’s^budinke 

ištiko gaisras. Nukentėjo ypa-

Paskui kalbėjo Naujienų rė

Jai padaryta nuostolių už ko
kius $7500,000. Sudegė labai 
daug filmų.

Dabartės laužoma galva, del

NAUJIENOS, Chicago, Ill. Ketvergas, Liepos 5, 1917.

Nauj ienas

am. y—' As nežinau.

Atverčia ir liepia skaityti. A. 
Tamašauskas truputį paskaitė.

Žmg. — Duok man tą laik-

A. Tam. — Aš mokėjau du 
centus.

A. Tam. -— AU right, bei ka
da ateisi ir duosi pinigų, aš pa
imsiu nors ir dvidešimt penkis

Pažiurėjau ir pakračiau gal- REIKIA DARBININKŲ
va.

—Na, ką nenorite išpildyti?
—Nenoriu.
—Kodėl? ■Žlr

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

. 732 W. 19 str
M. R.

V»

sijos Suvienytas Valstijas.
—Well, good bye...
Tokiu budu išlaikė manejuio 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. 
Atsisakė duoti darbo todėl, kad

pierą.’J

Pranešimai

^liblikos buvo pilnutėlė šve
ntinė ir visi domingai klausėsi 
ekg. P. Grigaičio prakalbos.

ki! ti gaisras.

roras I loync
Tie tyrinėtojai

ke-

Bet tūli žmonės kalba atvirai. 
‘ tiesiog kaltina uniją.

Dalykas mat tame

buvo neorganizuoti.

niy , ergo

Hus klausytojų aplodismentus.
Publika a lydžiai klausėsi kal

bėtojų priparodymų, kad ta lai
svė. šalies žmonėms

ti milionus darbininku. c

to, kad jie susiorganizavę. Bet 
koumet susipras,

Tuomet galės
Puoinet viešpa totų panašių gaisrų.

rbininkai bus sau žmonėmis, i

i renginio lėšų susirinku-' 
sudėjo apie .$20.(X). Likit- ■ 

šieji bus suvartoti kovai už žmo-:

Viską—arhą nieko
Kaip žinia, valdži;

Hines. Vadinasi, girtuokliavi
mas po senovei gali tęstis me
tus ar net ir ilgiau.

(laboj amos.

Reikalaujama,

nimu iš savo savininku.

uz

A. Tam. — For Christ, jus 
galit žmogaus areštuoti be prie-

Ant rytojaus J. Slančauskas 
nuėjo į jam nurodytą vietą, kur 
ii pradėjo klausinėti. Pirmiau-

Kas pametėte pinigus su už
rašoma knygute Naujienų ben
drovės pikn/k( 
rnausko darže

□s 1 d. Che- 
ilonėkite at-

Rockford’e
įerikoje, ar prigim prie 
ir daugiau dar pafelau- 

Paleisdami J. Slaneau-

giau nekalbėtų. Mat buk šis

Mat ir čia prasikaltimas. 
Ar tau kada gerai ar blogai, tu-

darbininkas ir myli skaityti pir
meiviškus laikraščius,.

TOWN OF LAKE.

D.

Žinoma ir

šiame susirinkime pri-

J. Aceris

CICERO, ILI

Malonu.

kail prisirašo nauji 
dauguma žada prisi-

A įeinančiame LSS. 138 kuo-

čiausiai užsi
bus viems cice- 

liems, kurie

Jei nori darbo,—išsiimk 
pirmas pilietybės popieras.

Vakar atėjo redakcijoj! vienas 
žmogus ir papasakojo sekama

aplikaciją. Padariau tai. Na, 
čia ir prasidėjo vedižiojimas nuo 
Ainošiaus prie Kaipošiaus. Ir 
vienas klausinėja ir kitas. Už-

Ant galo, jau rodės, viskas 
užbaigia. Reikia tik eiti ir sto
ti darban. Ir darbas ir mokes
tis paskirta. Bet ne taip išėjo, 
kaip rodės. Pasišaukė dar į vie-

—Ne.
—Neturite nei pirmų popie-

—Neturiu... >
—Tąsyk išpildykite šitą. 
Bosas padavė pirmų piliety 

žmg. — Ar turi subatos nu- bes popierų aplikaciją

žmg. 
skaitot?

nų ofise.
Ten pat atsišaukite, kas pa

miršote vasarinį ploščių.

Lietuviy Motery Progresyviško

vimą į Jefferson miškus nedė
lioj;' liepos 8 d. 9 vai. ryte. Bus 
prakalbos, deklamacijos, žais
mės ir kit. Taipgi bus kartu ir

vauli šiame išvažiavime, kur vi-

Komitetas

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimams kainos 

1 colis, sykį, 50 centų; dedant 
tų pati skelbimų ilgiau, už kiek
vienų kartų colis vietos 25 centai.

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir kų turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

Pajicškau Alekso Slaseril savo se
nojo bartenderio. t Aš noriu, kad 
Tamsta sugrįžtumei prie manęs. 'Pa
mišta pats ar kas kitas jį žinąs lai 
atsišaukia kuogreičiausiai.
Jonas Smith, Tefft, Indiana.

Phone 506-M-1-Kouts, Ind.

. ...... . .........>...............  -................ I ........ .........

Paj ieškau savo pusbrolio Jurgio 
šalimo ir pusseseres Elenos šatuny- 
tjps, Kauno gub. ir pavieto, Batnivos 
kaimo, Vilkijos parapijos. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Adolfas Matusiavičia, 
1216 — 7th avė. Moline, III.

Pajieškau savo pusbrolio Juoza
po Meilinavičiaus, Medeliškių kaimo, 
šilalių parapijos, Raseinių pavieto, 
Kauno gub., Girdėjau, kad pastaruo
ju laiku gyvena Chicago Ill. Jis pats 
ar kas jį žino, malonėkite atsišaukti.

M A. Stanslovas, 
6046 Lafayette Ave, Chicago, Ill.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAME mėsos pjausty

tojo, lietuvio, tuojaus.
Standard Market

1306 So. Main st., Rockford, Ill.
■—i----------- -------------------------------

REIKALAUJU gero barbeno. Pa: 
stovus darbas. Arba jeigu kas nori 
pirkti, parduosiu labai pigiai.

J. Jankus, 
1951 Canalport avė., Chicago, In.

Jhii 111 nu ii i ir,ii«i—i m f»flniiinwi<ioiiii winmMinmm m mmi u 11 n nu i n -i n -r f - - r n—nr,   1 —  

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

Klauskite p-no Zewert,
W. Washington št.

i, III.
merginų dirbti 

siuvi- 
Patyrimo n erei-

Room 725, 111 
, < 

REIKALAUJAME 
prie elektra siuvamų mašinų 
mui seną fnaišų. 
kalinga.

Western: Bag and Burlap Co.
25 and Wallace St, Chicago. 
........ .i...... ..... ........., t........ ...... .... .... ... .. .. .

REIKALINGA vedusi pora, kuri 
norėtų gyventi prie manęs, ir nau- 
doties mano rakandais .ir prižiūrėti 
mano 10 metų vaiką; aš cinu dirbti; 
esu našlė. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu (po 7 vai. vakare): 

Mrs. Zofija Pikčiun'icnė,
4552 So. Western avė., 1-mas augštas 
j Chicago, Ill.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau mebliuoto kambario ar 

^lųnbarių del poros be vaikų. Gei
stina, kad galima butų patiems pa
sigaminti valgius. Apie Halsted st., 
tarpe 17 ir 38 str. Pranešti 
K. K. 3001 S, Halsted st, . Chicago

PARDAVIMUI

PARDUODU už nebrangių kainų 
pučernę ir grosernę arba išmainau 
ant namo. Biznis gerai išdirbtas per 
6 metus. Kas nori gerų biznį gauti, 
malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

2219 Lake st., Melrose Park, 111.

PARDUODU šešių kambarių mū
rinį namelį. Elektros šviesa. Par
duosiu pigiai iš priežasties važiavi
mo ant farmų. Cash $800. Liku
sius $1050 po $15 kas menesį pri- 
skaitant nuošimtį. Atsišaukite ad
resu :
3726 So. Lowe avc. Chicago

PARDUODU pigiai 2-jų krėslų 
Barber Shop; gerai išdirbtas biznis; 
lietuviais, rusais ir žydais apgyven-

gt'i gerai mo- 
\padaryti. 0 

nupliksite tiktai su keliomis dešlim- 
limis dolerių. Atsišaukite šiuo adre
su:

ta vieta

LABAI PIGIAI ,
Parduodu saliuną lietuvių, lenkų ir 
rusų apgyvento] vietoj. Laisnis tiktai 
$600 į melus ir jau išpirktas. Sav. 
išvažiuoja ant savo farmos, todėl kas 
greitai pirks, parduosiu labai pigiai.

PARDUODU pigiai gerą jauną, 
didelės veislės, šunį, 7 mėnesių am
žiaus Pamatykite pas saT ' 
416 E. 50 Place. Tel. l)i

TURIU paaukaut $165 oun.*,yviu.-> 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $50.

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

Chicago, Ill.
■..... .. ...............

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

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

REIKALAUJI AKINIŲ
kenti galvos skaudėjimų, 
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raides susibėga į krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimų akių, 
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi

Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akiu, kuris turi 15 metą pa- 

x tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

TfiMYKIT MANO UžRAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-los gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 rvto iki 12 dieną. 
' ' Tel. Carini 5335

EIKITE TUOJAUS PAS

DAKTARA ROSS
CH1CAGOS SPECIALISTAS 

Insteigta 20 metai '
X Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 
A ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
J visų ligų ir silpnumų.

• Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page- 
J rintas 606 ir jo gydymo sistema bus priežasčia jūsų greito pasvei

kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite i Daktaro Ross’o 
B priežiūrą.
J Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
A sugrąžinti į sveikatą ir stiprumą.
X Daktaras Boss išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
A reikia daryti, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi- 
I sų kraštų Suv. Valstijų gydyties pas daktarą nuo savo ligų.
į DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
į KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, ILL. 
? ROOMS 506 IR 507, CRILLY BUILDING.
I IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

t VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedaliomis 10 iki 1, Taipgi Pane* 
delio, Seredos, Pčtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Manes

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X-RAY EXAMINACIJOS

RAKANDAI

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, 914 ir 606.

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa-

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

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
D O C T O R B O Y D P.«.

vak. Nedėliom q t> 1? C* T A T T C T A « Ofisąnuo 10 iki 1. .1 1 7*. i O a 7*. o
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, DLL.
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JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Player Piano, Ca
binet, Phonograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

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

PARDUODU arba išmainau muri
ni namų; mainau ant mažesnio na
mo, automobiliaus, loto arba ant ko
kio nebūk biznio. Namas North- 
West dalyj, gražioj vietoj, arti dvie
jų karų linijų. Raudos neša $44 į me
nesį. Klauskite savininko: V. Ascila, 
1617 N. Robey St., Chicago, Ill.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
rčdalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsu parankumo. Ui 
$10 išmokiname jus sint visokius 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.’’ Garsinkis ‘Naujienose’




