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VILHELMAS IR KARČ
IAS RYTINIAM FRONTE

SUSTREIKAVO VAL
DŽIOS DARBININKAI

RENA MOONEY 
IŠTEISINTA.

EKSPLIOZIJA ANT SU V. 
VALSTIJŲ SUBMARINOS

DIDELĖ EKSPLIOZIJA 
ANGLIŲ KASYKLOJE.

BAUDŽIA KONSKRIPCI 
JOS PRIEŠININKUS.

PASKANDINO 6 VOKIE 
ČIU SUBMARINAS.

FA ŪKININKAI N EPĄ 
JIEGS SULAUŽYT 
PRIEŠO LINIJŲ.

ikos taryboms ir t.t.
Menamoje talkininkų ko

nferencijoje dalyvauja ir 
admirolas Sims, Suv. Vals
tijų laivyno komandieriufc 
Francijos vandenyne.

Kaurus kapitalistų sumok
siąs nepavyko; gal bus pa- 
liuosuoti Thomas Mooney 
ir Billings.

KONFISKAVO TONUS 
“PRAGAIŠTINGOS

LITERATŪROS?’

ATSISAKO NUMAŽINI 
ANGLIŲ KAINAS.

Laivynas atsisako klausyti 
Tuan-či-Jui valdžios; re
ikalauja, kad butų sušau
kta parlamentas ir nuba
usta sukilimo kaltininkai 
— monarchistai.

Protestuoja prieš samdymą 
moterų darbininkių.

KYNIJAI GRĘSIA NAU 
JA REVOLIUCIJA.

ingfieldo gatveka

NAUJA MEXIKOS 
PASKOLA.

VOKIEČIŲ ATAKOS 
ATMUŠAMA.

Penki jūreiviai

kad Kynijai 
revoliucija.

revoliucijos ženk-
Ky n i j o s laivynas, 

atsisakęs pripažinti

chaelio, kalbą. Talkininkai, 
girdi, nurodysiu, kodėl jiem 
reichstago priimtoji taikos 
rezoliucija yra nepriimtina

Submarinų veikimas 
padidėjo.

Užmušta astuonios dešimts 
darbininkų.

Serbijos žinion savo pajūri
nį miestą Makedonijoje, Sa
lonikus. Ten busią įsteigta 
Užguitojo iš Serbijos kara
liaus PėJrOostinė. Po ka
irės miestas busiąs sugrąžin
tas atgal Graikijai.

Washingtone, be to, aplai- 
kyta žinių, kad talkininkai 
galutinai atšaukė Graikijos 
blokadą. Talkininkų laivai, 
sergėjusieji Graikijos van
denis, dabar galėsią būti su
vartoti kovai prieš vokiečių 
submarinas.

Taip tvirtina Suv. Valstijų 
kariuomenes oficieriai, su
grįžę iš vakarinio karės 
fronto.

HALIFAX, Kanada, lie 
pos 26. — Aplaikytos iš Sid 
ney žinios sako, kad Domi 
nion Coal kompanijos kasy 
klose, New Waterforde, va 
kar ištikusi didelė eksplio 
zija. Užmušta apie 80 ang 
liakasių. Kol kas iš kasyk 
lų išimta tik 12 lavonų.

21 virš 1,600 tonu z v
žemiau 1,600 tonų 
1 žvejų valtį.

vėl pradeda

WASHINGTON, leipos 
23. — Pirmas streikas, ku
ris užklupo valdžią paskel
bus dabartinę karę, tai Bu
reau of Engraving and Pri
nting darbininkų streikas. 
Streikas betgi tęsėsi tik pu- 

užsibaigė 
pilnu darbininkų laimėjimu.

LONDONAS, liepos 26.- 
Sumbarinų veikimas ir vėl 
p a d i d ėjo. O f i c i a 1 i s a n g 1 ų
admiraltijos pranešimas sa
ko, kad pereitą savaitę vo
kiečių submarines paskandi
nę 25 Anglijos pirklybinius 
laivus — 
įtalpos, 3 
įtalpos ir

Londonas 
nerimauti delei vokiečių 
bmarinu veikimo.

Duodame kepurę, kad toji 
tragedija užsibaigs farsu. 
O chicagiečiai turės būti la
bai dėkingi, jei anglių spe- 
kuliatoriai nepakels kainų 
po dolerį-kitą už toną. Tht’s

RIAUŠĖS SPRING 
FIELDE.

Amerikiečiai žymi pagelba 
anglams.

PASKANDINO 25 ANGLĮ 
JOS LAIVUS.

CHICAGO, liepos 26. — 
Valstybės gynimo tarybos 
posėdžiai, kurie čia prasidė
jo pereitą savaitę, veikiau
sia neduos lauktų pasekmių.

Susirinkusieji tarybinin- 
kai riejosi, galvojo ir tarėsi' 
visą savaitę laiko — kaip ir 
kiek numažinus anglių kai
nas. O čia kasyklų baronų 
įgaliotiniai vakar ėmė ir už- 
reiškė: “Ne, me 
nsime kainų anglims!” Ir 
that’s all.

Tarybininkai dabar nebe
žino kas daryti. Kaipgi, ka
syklų baronų įgaliotiniai 
pa vadin o j u os s va j oto j ai s. 
Girdi, jie tik žiuri kainų, ka
inų ir kainų. O apie tai, ko- 
kiuo budu pagaminus užtek
tinai anglių — jiems nei gal-

šaukiama valstybinė 
milicija.

Graikijos blokada galutinai 
atšaukta.

Kaltinamoji, kuri visą lai
ką neparodė jokios vidujinio 
susijudinimo žymės ir ra
miai laukė teisėjų nuospren
džio, išgirdusi jį staigu nete
ko lygsvaros ir nusviro į sa
le jos sėdinčias sesers, p-lės 
Belle Hamherberg, rankas.

Rena Mooney dar tapo nu
gabenta atgal * į kalėjimą. 
Prieš ją mat valstijos proku
roras turįs daugiau kaltini
mų. Bet apie jų tikrumą 
jau abejoja ir patįs perse
kiotojai, kadangi svarbiau
sias jų kaltinimas pasirodė 
neteisingas.

Kaltinamosios advokatas, 
Thomas O’Connor, užreiškė, 
kad menamuoju prisaikin- 
tųjų teisėjų nuosprendžiu 
tapo išardyta sumoksliUinkų 
pienai. Dabar turės sekti 
jų pačių eilė, ir pirmje vie
toje — melagio Oxmano.

RUSAI VIS DAR TRAU 
KIASI.

SALONIKAI — SERBI 
JOS SOSTINĖ.

DUBLIN, Kandija, lie
pos 26. — Vakar čia prasi
dėjo Irlandijos steigiamojo 
susirinkimo posėdžiai. Po
sėdžiai laikomi prie užda
rytų durų. Susirinkime da
lyvauja apie 90 įvairių Irla
ndijos partijų, išskiriant 
Sinn Fein organizaciją, at
stovų.

Didelė minia žmonių va
kar buvo apstojusi Trinity 
kolegijos budinką, kuriame 
atsibuna menamasai susiri
nkimas.

— Pereitą naktį Mexikos 
atstovu butas didžiuma bal- 
su priėmė bilių, kuriuo įga
liojama prez. Carranza už
traukti naują paskolą — 
150,000,000 pesų.

Nesenai Mexik >s senatas 
taipjau įgaliojo prez. Car- 
ranzą užtraukti 100,000,000 
pesų paskolą.

KNOXVILLE, Tenn. — 
Atstovai nuo 20,000 kasėjų, 
priklausančių t. v. United 
Mine Workers unijai piet
rytinėje Kentucky ir rytinė
je Tennessee valstijų dalyse, 
įteikė kasyklų savininkams 
reikalavimą įvest 8 valandų 
darbo dieną ir pripažinti ka
sėjų uniją. K ores p.

Reikalauja didesnio užmo 
kesnio.

WASHINGTON, liepos 26 
— Talkininkai niekuomet 
nepajiegs sulaužyti priešo 
linijų vakariniame karės 
fronte, jeigu jie nesusilauks 
naujų sustiprinimų. Taip 
čia užreiškė devyni Suv. Va
lstijų kariuomenės oficie
riai, ti'k-ką sugrįžę iš vaka
rinio karės fronto, idant iš
davus savo raportą vyriau-
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LONDONAS, liepos 26.— 
Vakar čia tapo užgriebta ke
li tonai “pragaištingos lite
ratūros”, išspausdintos dau- 
gelyj kalbų. Literatūra bu
vusi skirta platinimui neu- 
tralėse šalyse — vokiečių 
naudai.

Sakoma, kad tai naujas 
vokiečių valdžios pasikėsi
nimas — skleisti savo pro
pagandą “visuose keturiuo
se žemės kraštuose.”

PARYŽIUS, liepos 26. — 
Pranešama, kad sušauktoji 
talkininkų diplomatų ir kar
vedžių konferencija Pary
žiuje nepasitenkinanti vien 
Balkanų klausimo rišimii. 
Paryžiaus Matin, pav., 
sako, kad ten turėsią būti 
primta tam tikra bendra re
zoliucija—atsakymas į Vo-

Tik vienoje vietoje rusai 
rimčiau pasipriešino vokie
čiams. Tai į pietus nuo Kar
patų kalnų. Oficialis Berli- 
no pranešimas sako, kad 
šioje vietoje rusų pulkai su
laužę vokiečių liniją. Jų ve
ržimąsi tečiaus esąs sulai-

Pirmą syk dalyvavo iižpuo 
lime — ir laimėjo.

iš Sangajaus telegramą, kur 
sakoma, kad Kynijai gręsia 
nauja 
naujosios 
la davė c.- 
kuris
dabartinę Tuan-Či-Jui’o vai 
džia.
žėriuc

dę Woosungo prieplauką ir 
išplaukę Kantonan, kad pa
rėmus pietinių provincijų 
reikalavimus, kurios sto
ja, idant greitu laiku bu
tų sušaukta Kynijos parla
mentas ir nubausta sukilimo 
kaltininkai-monarchistai su 
gen. Tuan-Hsun’u pryšakyj.

Kaizeris Galicijos fronte; 
gen. Kornilovas įsakė ša
uti į bėglius; Petrogradas 
optimistiškas.

Penki žmonės užmušta, trjs 
sužeista.

WASHINGTON, liepos 26 
—Iš Cavite, Filipinų salų, 
pranešama, kad vakar ten 
ištikusi didelė ekspliozija 
ant Suv. Valstijų submari
nes A 
užmušta ant vietos, trjs su
nkiai sužeista. Ekspliozijos 
priežastis nesakoma.

Illinois kasyklų baronai ne
nori nei girdėti apie kainų 
numažinimą; tai esą sva- 
jone.

m as
rius
mis
veikinimą
fronte, Galicijoje, po

CHICAGOJ ir APIELIN-; 
KĖJE. — Giedra; maža at
maina temperatūroje.

suorganizuotasai moterų le
gijonas, “mirties legijonas,” 
jau karės fronte. Kaip skel
bia atėjusi iš Petrogrado te
legrama, vakar jisai pirmu 
syk dalyvavo užpuolime ant 
vokiečių pozicijų. Ir laimė
jęs mūšį. Sulig “Novoje 
Vremia”, mirties legijonas” 
padaręs nepaprastą įtekmę 
į senus patyrusius dabarti
nės karės veteranus.

HALIFAX, Kanada, lie
pos 26. — Atvykę į čia vieno 
anglų pirklybinio laivo jū
reiviai užreiškė, kad kariški 
Suv. Valstijų laivai, lydėju
sieji Francijos frontan šios 
šalies transportus, paskan
dinę mažiausia šešias vokie
čių submarinas, bandžiu
sias užpulti transportus. 
Tik viena submarina spėju
si ištrukti.

Laivo kapitonas sako, kad 
amerikiečiai, pasirodo, su
teikia anglams žymios pas
pirties kovoje prieš vokie
čiu submarinas.

Oficieriai tikrina, kad vo
kiečių linija visur esanti 
pastebėtinai tvirta ir norint 
ją sulaužyt, reikalinga dau
giau spėkų — amunicijos ir 
kareivių. Taigi kol Suvie
nytosios Valstijos neprista- 
tys visa to, sprendžiamoji 
talkininkų pergalė vakari
niame karės fronte yra ne
galima.

SPRINGFIELD, liepos 26 
— Vakar po pietų čia metė 
darbą Spr 
rių darbininkai — motorma- 
nai ir konduktoriai. Mesta 
darbas todėl, kad samdyto
jai atsisakė išpildyti darbi
ninkų reikalavimus — su
trumpinti darbo valandas ir 
padidinti algas.

Keli kompanijos klapčiu
kai nenorėjo mesti darbai 
Darbininkai pirmiausia ban
dė juos atkalbinti gražumu. 
Šie betgi nepaklausė ir dar 
pradėjo tyčioties iš streiki
ninkų. Tatai privedė prie 
to, kad streikininkai ir jiem 
simpatizuojanti publika ap
kūlė keliatą streiklaužių. Iš 
to pasidarė didžiausias ler- 
mas: sujudo savininkai ir 
ginanti jų reikalus policija.
Pareikalauta atsiųsti kelis 

milicijos būrius malšinti 
“riaušininkus.” Ir veikiau-) 
šia gaus.

SAN FRANCISCO, liepos 
26. — Rena Mooney išteisin
ta! Po ilgo nagrinėjimo, ku
ris tęsėsi virš devynias sa
vaites laiko prisaikintieji 
teisėjai vakar išnešė savo 
nuosprendį: “not guilty”— 
nekalta.

Prisaikintieji teisėjai il
gai tarėsi apie Renos Moo
ney likimą... Net 51 valandą. 
Kelis kartus jie sugrįžo at
gal į teismo kambarį užrei- 
škimu “nesusitaikyta.” Ir 
kiekvieną kartą teisėjas E- 
mmet Seawell pasiuntė juos 
atgal į apsisprendimo kam
barį, kol pagalios atsiekta 
susiatikymo ir išteisinta vel
niškųjų San Francisco su- 
mokslininkų-kapitalistų au-

Tarnopolio ir Trem- 
Berlino pranešimas, 

ako, kad vokiečių pu
lkai vakar užėmę dar vieną 
rusų kariuomenės bazą Na- 
dvorną.

A t ė j u s i o s i š Pe t r o gr a do 
telegrama sako, jog fronte 
varoma sparti agitacija už 
sugrąžinimą mirties baus
mės armijoje. Gen. Korni
lovas esą išleidęs paliepimą 
šauti į visus tuos, ką bėgs 
nuo priešo ir neklausys ka
rinės vyriausybės įsakymų. 
Šitam gen. Kornilovo pat
varkymui buk piln 
ręs premieras-diktatorius A. 
Kerenskis.

Valdžia paimsianti savo 
“geležinėn rankon” netik 
nepaklusnuosius kareivius, 
bet taipjau ir civilius gyve
ntojus. Iki šiol jau areštuo
ta kelios dešimtįs t.v. “bol
ševikų,” kartu ir vyriausias 
jų vadas N. Leninas. Taip 
bent sako pasiekusi rusų in
formacijos biurą, New Yor
ke, žinia. Ji, beje, dar pa
žymi, kad Lenino laukianti 
sunki bausmė, mirties bau
smė, jeigu jis bus susektas 
esant vokiečių valdžios spie
gti. Priešingame atsitiki
me, t.y., jeigu pasirodys, 
kad jis yra tik paprastu “su
iručių rengėju” — jisai bu
siąs izoliuojamas laike da
bartinės karės.

MARQUETTE, Mich., lie
pos 26. — Septyniolika t.v. 
karei v. amžiaus vyrų iš ma
žučio Ironwood kaimelio va
kar rasta esant kaltais už 
priešinimąsi parinktino ka
riuomenėn ėmimo įstaty
mui. Bausmė jiems dar ne
paskirta. kadangi teisėjas 
dar turįs pilnas rankas da
rbo su kitais 58 “konspira- 
toriais,” kurie dar laukia sa
vo eilės.

užžiurėtojas priėmė darban 
vieną moterį, kas laužo uni
jos sutartį ir civil service 
patvarkymus. Visas inci
dentas tečiaus buvo išrištas

jp minėtoJŲAu 
tapo prašalinta 44 W

LONDONAS, liepos 26.- 
Iš Kopenhageno pranešama 
kad ten gauta žinių, joge: 
V o k i e t i j os k aizeris V i 1 he ] 

ir Austrijos imperato- 
Karolis šiomis 

“širdingą 
rytiniame

keli kiti, kaip žinia, kaltina
mi delei ištikusios ekspliozi
jos San Francisco prepared
ness parodoj, liepos 22 d. 
1916 m., kur žuvo keli ne
kalti žmonės. Užtai Billings 
jau nuteista visam amžiui 
kalėjiman, Thomas Mooney 
pakorimui, kuris tečiaus li
ko atidėtas delei iškilusių ai
kštėn suktybių kaltintojų 
pusėje. Vyriausias valstijos 
liudininkas, Oxmanas, tasai 
velniškųjų ‘ suokalbininkų 
šaikos bernas, pasirodė krei
vai prisiekęs ir kitus prie to 
paties krustęs. Delei to da
bar tapo paduota reikalavi
mas nagrinėti Mooney bylą 
išnaujo. Naujame nagrinė
jime veikiausia visa išplauks 
aikštėn ir nuteistieji turės 
būti paliuosuoti.

PARYŽIUS, liepos 26. — 
Oficialiai pranešama, kad 
kronprinco armija vakar ir 
vėl atakavo franeuzų pozi
cijas Californie sektore, šalę I 
Verduno. Ir šį syk jų ata
kos nuėję niekais. Nežiūrint 
■vokiečių pastangų, Prancū
zai neatidavę jiems nei vie
nos pėdos iš užvakar užka
riautosios žemės — sako Pa
ryžiaus pranešimas.

Kitose Verduno fronto 
vietose einajatkakli artileri
jos kova. ,L ,

Berlino pranešimas, 
pastebi, jogei Belgijos fron
te mūšiai darosi vis aštres
ni. Londonas tai patvirti
na ir sako, kad į rytus nuo 
Ypres anglų pulkai padarę 
pasekmingą užpuolimą ant 
vokiečių pozicijų ir suėmę 
114 belaisvių.

No. 177.
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ATSAKYS Į KANCLERIO 
K ALBĄ.

MIRTIES LEGIONAS 
FRONTE.

Adr...:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTEDF STREET
CHICAGO, ILLINOIS 

TELEPHONE CANAL 1506

apalpo , kaizeris V ilhelmas. Jis i ... _. ....nuo- siziurejęs vokiecių-rusų
nesiti-' sirėmimui ties Sereth

tarpe
bavia

17 vyrų rasta kaltais; 58 
laukia eilios.

karės 
kurio 
Vien- 

non, o Vilhelmas pasiliko, 
žinoma, prisižiūrėti kaip 
“širdingai” jo kareiviai ske- 
rdžiasi su Rusu kareiviais.

PETROGRADAS, liepos 
26. — Rusų traukimąsi ry
tinėje Galicijoje dar ’nepasi
liovė. Ir manoma tęsis tol, 
kol bus atsiekta pozicijos, 
iš kurių pereitą vasarą gen. 
Brusilovo armijos pradėjo 
didįjį savo ofensivą prieš a- 
ustrus.

Oficialis Berlino praneši
mas sako, kad vakar atvy- 

Gi artima kaltinamosios dra kęs Galicijos frontan ir pats 
ugė, p-nia Weinberg 
išgirdusi prisaikintųjų 
sprendj. Nieks mat 
kčjo, kad nelaimingosios su- 
mokslininkų aukos beištruks 
iš prirengtų joms kilpų. Tuo 
gi tarpu buvusioje teisėjo 
Seawellio rūme publikoje 
kilo ovacijos: aplodismen
tams ir sveikinimams nebu
vo galo. Tik po didelio va
rgo pavyko ją nuraminti. 
Pati kaltinamoji, atsigavusi 
nuo pirmojo susijaudinimo, 
sako, prišokusi prie teisėjų 
suolo ir su ašaromis akyse 
kiekvieną jų sveikinusi—bu
čiavusi...

Rena Mooney, jos vyras

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”

PETROGRADAS, liepos 
26. — Associated Press pra
neša, kad vyriausiuoju Bal
tike juros laivyno koman
duoto ju paskirtas admirolas 
Razvosovas. —

Iki šio] vyriausiu Balt, 
juros laivyno komanduotoju 
buvo adm. Verdehskis, kurį 
tečialis laikinoji valdžia a- 
reštavusi už išdavimą jurei- taip greit 
vių komitetui tūlos slaptos moteris 
telegramos
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TAUTINĖS PEŠTYNĖS
X-

Telephone Canal 150G

i—
f-

Sveikatos Skyrius
i

Dūmos nariais lietuvių alsto-

Atsakymai j klausimus.
*

metu ?
9

Atsakymas:

tas su šil-
ateities nusprendimų lietuvių

prie
nesimokines

binasi rašyt rezoliucijas irra saviškiems.

su

judėjimo,su

nors tūli
daro.

Skaitytoju Balsai
PRIEGLAUDOS NAMAS.

būti pritaikyta tik ligonį matant,

ja, tai kodėl gi mes lietuviai ne-

Pienas ir kiti maistai turi būti

sideda).

Kazimieras Guga
r

* Kad socialistai privalo tu- ges be daktaro, nes tai pavojin
ga liga ir be tinkamo gydymo

i 
t

i 
t

Rusų, Europos ir Amerikos vi
suomenei, kad niekas iš lietu
vių tautos atstovų paminėtoje

■ 
i

I 
t

ckholme laivę tariamasi apie

cionierių pasinaudojo šita 
proga ir parvažiavo į savo

Tai nors tiek gera turiu, kad 
nereikia man bijotis, kaip kad 
kiti bijosi.

■ 
t

Vienas laikraštis paduoda 
sekamą ištrauką iš “Moni
tor”, katalikų arkidiocezijos 
organo San Francisco’je:

paleidimo galima 
riškojo baciliaus

lenkais. iNejaugi jie neran- 
naudingesnio užsiėmimo to-

J. Pak-kis iš Ilerrin, 111., klau
sia :

būti pritaikytas

K

F

jime. Bet su revoliucionie
riais pagrįžo Rusijon nema
ža ir žmonių, niekuomet nie
ko bendra neturėjusiu su

valstybių pripažinimų, pačiai 
apspręsti ir valdymosi fo
rma, ir santykius su kaimv- 
nėinis tautomis ir valstvbė-

čiuose apie visuomeniškų — tik 
žinau, kad SLA. tuo reikalu jau 
nuo senai varo agitacijų, kad 
prie organizacijos butų įsteigtas 
prieglaudos namas del SLA. se
nųjų narių — tam tikslui jau yra

nu mėsom reikia duot pasiisj, 
lodei maistas turi būti visai sus
tabdytas ant bent kelctos valan
dų. Kadangi bakterijos yra ne
geistinos pilve ir žarnose tame

ro opiumu ir kitais vaistais.
Reikia skaitytis su patologija ir

drg. Akmentašio pakeltų sena 
sumanymų apie įsteigiamų prie
glaudos ūkės. Man neteko ma-

“Tėvyneje” daug rašoma apie 
prieglaudos namų, bet pasirodo, 
kad norint užlaikyti panašų na
mų reik nemažai pinigų, bet iš 
kur juos paimti?

Tūli net buvo nurodę, kaip žy-

.laryba kariu su valstybes
Durnos nariais lietuvių atstu

mais antiseptikais, tokiais kaip 
gyvojo sidabro tūlos druskos. 
Bet gyvuoju sidabru galima nu
sinuodyti, lodei reikia žinot jų 
vardus, kaip tankiai duot ir

Musų socialistuose yra ga
na plačiai pasklidus mintis, 
kurią jie išreiškia žodžiais: 
“Mes turime veikt po savo 
firma”.

Romos agentų, kad jie ne paim
tų Lietuvos vairų į savo rankas, 
kad nežūtų jų rankose Lietuvos 
žodžio ir spaudos laisve. Tuo 
reikalu, nemažai darbuojasi A-

—Kam gi jums ru pin ties var
is? Jus turite pačią, — jos

Lietuvių demokratija gali la
bai greitai nueiti klaidingu ke
liu, jeigu ji duosis “baronams” 
Šilingams ir “kramolos malšin
tojams” Laukaičiains įveli į tau
tinius kivirčus. Ne pešties rei-

nų ir pilvo uždegimas bakterijo
mis, kuomet tie nusilpnėja del 
ne likusio maisto bei kitų prie
žasčių. Uždegtum pilvo ir žar-

Kitur, ne Chicago], metams $5.00; pu
tei metų $3.00; trims menesiams 
$1.75. Kanadoje metams $7.00. Vi
sur kitur užsieniuose $8.00 metams.

į-.

Draugo Augintiniui, Chgo 
Heights. — Pasikalbėjimas su 
gaspadine — netinka.

Kairiajam Latrui. — Korės* 
pondencijos nesuvartosime. Jų 
reikalas, kur gavo vietos savo 
piknikui. O piknikai juk visur 
panašus. Rašinjekite šiaip žinių

i įj B B■ 
i

nereikia. Vandens gert 
įvalias. Jei kūdikis žinda- 
motinos pienas yra geriau-

ro vidurių 
duot buk 
plokštu les po vieną kas valan
dą ir pieno. Jokio kito maisto 
duot 
duot 
m a s, 
sis.

Vienok aš nepatarčiau nė vie

voliucinių organizacijų kon
ferencijos menkai tepaišė to, 
ar norintis grįžti valstybės 
pinigais buvo del politikos

Užsisakomoji kaina:
Chleagoje, nešiotojams kasdien pri
statant j namus, moka:

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

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
Mckia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
Cmėjams išanksto užsimokėjus: Mo

ryta, negu naudos. Ricina yra 
visiems žinoma ir nekenksmin
ga, todėl patartina duot jos kas 
valanda ar kas pora valandų, 
nors šiame atsilikime yra ir ge
resnių vaistų. Vienok paleidi
mas vidurių neišneš bakterijų ir 
jų nuodų, jei žarnos bus tuš
čios. Reikia lodei duot vaikui

į 
h i i 
i K . Bs
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ir lt. Kadangi publika neturi 
tinkamo prigalavojimo suprast 
tuos dalykus, aš esu priešingas 
vaisių vardų padavimui, nes

ii mato, kad “trumpa- 
i katalikiškieji redak- 
” savo šmeižimais da

Jie pastato žmonių a- 
katalikybę priešinga 
ir toms idėjoms, ku- 
lemta įsikūnyti gyve- 
Socialistai už savo

r

■t

liava varyt savo darbą, o ne 
maišyties tarpe republiko- 
nų, demokratų, progresistų 
arba kitokius vardus nešio
jančių elementų, tai šiandie

oficialis arkivyskupijos or
ganas, persergėjo savo bro
lius nuo neteisingų užsipul
dinėjimų ant socialistų, tai

sulčiu ir džiovinimas viduriu t
žornosc irai yra pavojingas,

N A UJ IB N 0 ft CMeagCh m Ketvergas, Liepos 26, 19(7.

Apie politiškųjų 
prasikaltėlių 
grįšimą Rusijon.

socialistus. Jie nuolatos pri
kaišioja socialistams tarna
vimą kaizeriui, nesąžiningu
mą ir kitokias niekšybes. A- 
žuot parėmę socialistų kovą 
prieš karę ir militarizmą, 
jie stengiasi sutrukdyti tą 
kovą ir kartu įkalbinėja ka
talikiškai jaunuomenei, kad 
jos pareiga esanti imt gink
lą į rankas ir eit savo ir 
“priešų” kraują liet.

Kaip tik nuo šitokių dar
bų minėtasai katalikų arki
diocezijos organas ir perser- 
gsti klerikališkus redakto
rius. Socialistams jisai pra
našauja “garbę ir šlovę” už 
jų pastangas sustabdyt ka
rę. Socialistų ekonominei 
teorijai—kurią taip kvailai 
niekina mūsiškiai klerikalai 
—tasai katalikų laikraštis 
pranašauja pripažinimą ir į- 
vykdinimą Europoje.

Nuvertus carizmą Rusijo
je, tiems politikos “nusidė
jėliams”, kurie gyveno už
sieniuose, naujoji valdžia ne 
tiktai davė amnestiją, bet ir 
pakvietė juos grįžti Rusi
jon ir paskyrė pinigų jų ke
lionės lėšoms padengti.

Rusijos, ar jisai apleido ją 
delei ko kita.

Dabar šitoms konferen
cijoms įsakyta, kad jos da
vinėtų < paliudijimus ne 
tiems, kurie priklausė revo- 
IjjlGwems organizacijoms, o 
tik tiems, kurie nusidėjo se-

Rusų * dienraštis “Novy 
Mir” gavo telegramą nuo 
Vladivostoko darbininkų ir 
kareivių tarybos, kurioje 
pranešama, kad nepolitiš- 
kuosius Rusijoje tuojaus i- 
ma į kariuomenę.

Pers erge jim as 
klerikalams.

kad kaikurie trumpare
giai musų katalikiškieji 
redaktoriai pila šalto van
dens ant socialistų taikos 
pastangų ir kaltina juos 
bailumu bei išdavyste. Jie 
(socialistai) yra taip pat 
drąsus, kaip bent kuris 
musų gyventojų elemen
tas, ir tikri žmoniškumo

’ mylėtojai. Faktiškai, jų 
partija bus apvainikuota 
garbe ir šlove, kadangi 
Europa, pabudus po pasi- 

’ baisėtino skerdynių sap- 
' no, atras, jogei ji yra žy

miam laipsnyje susociali- 
•' zuota ir priversta priimti 

daugelį ekonominių socia
lizmo dėsnių klausime ben
dros nuosavybės ant dir
bimo (produkcijos) prie-

1 monių.”
Mes atkreipiame j šituos 

■ *‘Monitor’o” žodžius musų 
klerikališkų redaktorių do- 
mą. Jie savo ’’Drauge”, 

k t “Darbininke” ir kituose tos 
’ C rųžies spaudos organuose 
. nuolatos šmeižia ir dergia

Francisco’s “Monitor” para
šė šituos dalykus, norėda
mas padaryt komplimentą 
socialistams. Katalikiškos 
bažnyčios kontroliuojamoji 
s p a u d a nieku o m et ne b u vo 
socialistų mylima ir jiems

Kyse 
taikai 
rioms 
nime. 
kovą prieš karę ir už savo
idėjas susilauks, pasak “Mo- 
nitor’o”, “garbės ir šlovės”; 
o ko tuomet susilauks tie 
trumparegiai, kurie juos 
šiandie niekina? Paniekos 
ir pasmerkimo! Ir jeigu 
žmonės manys, kad tie trum
paregiai redaktoriai išreiš
kia visos katalikų bažnyčios 
nuomones, tai panieka ir pa
smerkimas puls ir ant jos.

Ve, ko bijosi “Monitor”, ir 
šita baimė privertė jį su
draust apjakusius socializ
mo šmeižikus.

Veikimas 
“po savo firma”.

Ta mintis, kaipo taktikos 
dėsnys, yra klaidinga. Bet 
jos klaidingumas nelengvai 
duodasi pamatyt, kadangi 
joje yra ir tiesos, žmones su
klaidina dažniausia ne visiš
kai neteisingos idėjos, o to
kios, kuriose tiesa yra su
maišyta su netiesa.

Taigi verta tą mintį išana-

Pasakymas, kad socialis
tai privalą veikt “po savo 
firma”, reiškia visų-pirma, 
kad jie privalo veikti, nesi- 
dangstydami svetimais var
dais. Toks veikimas reika
lauja iš jų pirmiausia susi- 
organizavimo į socialistų

jau daugelis pripažįsta. Pas 
socialistus šitame klausime 
beveik nebėra abejonių. Tie
sa, ir pas juos dar kartais 
atsiranda žmonių, kurie už
metimu daro tam “savo f i r- 
mos” rodymui. Jie sako, 
kad socialistų vardo nesusi- 
pratusios minios bijosi, to
dėl esą prie minių butų leng
viau prieit, nesiskelbiant so
cialistais. Minioms reikią 
pirma išaiškint socializmo i- 
dejas, o kuomet jos jau su- 
prasiančios jas, tai tuomet ir 
busią galima joms pasakyti, 
kad tas jų suprastas daly
kas tai—“socializmas”.

Tokių “gudrių strategų” 
kitąsyk pas lietuvius buvo 
labai daug, šiuos žodžius 
rašąs pamena, dažnai girdė
jęs jų išvadžiojimų dešimt 
suviršum metų atgal. Bet 
dabar ta žmonių rūšis (arba 
bent jų “strategija”) jau 
baigia išmirt. Kiek žymesnį 
mėginimą prikelt ją iš nu
mirusių nepersenai buvo pa
daręs tiktai p. Albinas Rim
ka, buvusis “Ateities” reda
ktorius, kuris rašė, kad mu
sų tautiniai “sandariečiai” 
esą socialistai, tik. jie nenorį 
vadinties tuo vardu, kadan
gi neapšviesti žmonės jo ne-

ka jau figūruoja, kaipo vie
nas pasirašiusiųjų po tele
grama iš Stockholmo, kurio
je lietuviai socialistai kvie
čiama i “socialistu reformis- v
tų konferenciją”!

Taigi tą “gudrybės stra
tegiją” mes galime čionai 
palikti be kritikos ir skaityt, 
kad “veikimas po savo fir
ma” augščiaus nurodytoje 
prasmėje yra šiandie pripa
žintas dalykas.

Yra tečiaus

ta pati priežastis verčia dau
giau darbuoties “pašalinėse” 
i draugijose, negu kuopose.

Šituo dalyku negalėjo ne- 
susirupinti sąjungiečiai. Jie 
matė, kad socialistų kuopų 

, narių pilna visokiose orga
nizacijose; jie tenai virši
ninkų pareigas pildo, vaka
rus rengia, teatrus lošia,—o 
kuopų susirinkimai pustuš
ti, kuopų veikimas apmiręs, 
socialistų organizacija ne
auga (ji visai nesenai pra
dėjo sparčiai didėti). Ir jie 
ipakėlė prieš tai savo balsą. 
Jau keletas metų atgal “Ko
voje” ir kitur prasidėjo ra
ginimas, kad socialistai liau
tųsi “landžioję po svetimas 
pašiuręs” (taip grubijoniš- 
kai, žinoma, ne visi kalbėjo) 
ir imtų dirbt “po savo fir
ma”. Buvo nurodinėjama, 
kad, jeigu socialistai įdėtų 
tiek energijos į savo orga
nizacijos kėlimą, kiek jie jos 
išeikvoja, darbuodamiesi 
draugijose, kurios dažnai 
dagi eina prieš socializmo i- 
dejas, tai musų judėjimui 
butų nepalyginamai dau
ginus naudos.

Šitie sanprotavimai dau
geliui sąjungiečių da ir šia
ndie yra galioje, tik jau gal 
ne tokioje “tyroje” formoje, 
kaip pirma, kada jie buvo 
pradėję formuluoties. Kiek 
laiko atgal didžiuma sąjun
giečių dar buvo pagatava 
sunešt “po savo firma” vis
ką, ką tik jie įsivaizdint ga
lėdavo. Pas juos atsirado 
sumanymų po Sąjungos “fi
rma” ir knygų leidimo ben- 
idrovę steigt, ir “pašalpinį 
skyrių” atidaryt. Dabar 
jau tokiems sumanymams 
pritariančių yra mažiau. A- 
žuot steigus prie L.S.S. vi
sokius galimus “įkyrius” vi
sokiems galimiems reika
lams aprūpinti, sąjungiečiai 
šiandie jau stoja už tai, kad 
tverus atskiras nuo Sąjun
gos organizacijas, tąja bet
gi sąlyga, kad jose vadovau- 

“socialistiškas elemen-

Apžvalga

Petrapilio “Santaroje” (Leono 
“partijos” organe) randame se
kamą rezoliuciją su “Lietuvių 
Tautos Tarybos” pirmininko 
barono Si. Šilingo ir lietuvių 
Valstybės Durnos atstovų para
šais:

Kadangi pasklido gandai, 
kad lenkų konferencijoje Sto
ckholm e, buvusioje šių metų 
balandžio m. dalyvavę Lietu
vos atstovai, Lietuvių Tautos

menkos Lietuvių Darbininkų 
Taryba.

Kaip tik persimainys aplinky
bės, po karės daug musų brolių 
lietuvių apleis šių “laisvąją” ša
lį ir važiuos į Tėvynę-Lietuvą.

Todėl nors tai ir y tin. svarbus 
klausimas, bet jis reikia atidėti 
į šalį, kol vėl bus proga pakal
bėti apie jį.

Nes dabar ne laikas.
S. A. Dementis.

Dieniniai Nuotikiai

metus, tai manęs nešauks ka
rei vi j on.

Dabar daug žmonių taip ir 
kalbasi apie priverstiną karei
viavimą, Kur nueisi, ar ką su
sitiksi, vis apie tai kalba.

Daugiausia tai saliunuose kal
ba. Vieni darosi drąsesni ir ga
tavi kaizerį sumušti, net Ameri
koje būdami, o kiti darosi dar 
bailesni ir bėga net nuo savoPasarga. — 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, 
Ill. — Bed.

a ir kita 
priežastis iškėlusi “veikimo 
po savo firma” obalsį,—tai 
socialistų organizacijos no
ras sustiprint savo jiegas.

Socialistai turi savo Są
jungą, bet jie niekuomet ne
veikė išimtinai joje. Socia
listai, kaip ir kiti žmonės, 
priklausė ir priklauso uni
joms, susišelpimo draugi
joms, apšvietos organizaci
joms, dailės rateliams ir tt. 
Ir jie, veikdami tose organi
zacijose, išdeda daug spėkų. 
Būdami, apskritai imant, 
smarkesni, o neretai ir ga
besni, už nesocialistus, jie 
šitose organizacijose papra
stai gana greitai patampa 
valdybų nariais ir vadovais. 
Kartais ant jų pečių tampa 
sukrautas tenai kone Visas 
darbas ir pasidaro taip, kad 
inuo jų veiklumo priklauso 
organizacijos plėtojimąsi ar 
ba net ir gyvavimas. O tuo
met jausmas atsakomybės 
už organizacijos pasiseki
mą darosi nauju motyvu, 
kuris skatina socialistus vei
kti tenai kuosmarkiausiai.

Reikia, beje, pastebėt, kad 
ne vieną jų skatina prie to 
ir paprastesni motyvai—no
ras vadovo rolę lošti, piktu
mas ant kuopos narių, nea
tidavusių prideramos pagar
bos jo “gabumams” ir tt. Pa
šauktų visuomet yra dau
giau, negu parinktų. Žmo
nių, jaučiančių “pašaukimą” 
būti vadovais yra daug dau
giau, negu vadovų vietų. 

< Pas lietuvius yra priprasta, 
kad žmonės, negavusieji 
progos patapti vadovais sa
vo draugijoje (kartais per 
savo, kartais per kitų kaltę), 
išeina iš jos ir steigia nau
jas draugijas; tuo žymiam 
laipsnyje išsiaiškina didelis 
musų draugi j ų skaitlingu-J 
mas. O socialistus dažnai iš savo kolonijoj

tas.
; Pridursime, kad panaši 
pažvalga pradeda tarp są- 
jungiečių imti viršų ir jų at- 
sinešime link “privatinių” 
socialistų laikraščių. Pas
kutinis IX L.S.S. suvažiavi
mas jau išsireiškė už “pri
vatinių” laikraščių “tolera
vimą” (kas buvo žingsniu 
atgal, palyginant su VII su
važiavimu, kuris “džiaugė
si”, kad visa socialistų spau
da veikia išvien). Bet, atsi
minus, kad vadovaujamuose 
'Sąjungos sluogsniuose neuž- 
ilgio prieš tai buvo užimta 
visiško netoleravimo pozici
ja linkui “privatinių” laik
raščių, galima tikėties, jo- 
gei už metų—kitų Sąjunga 
galutinai pripažins tiems 
laikraščiams gyvavimo tei
sę — arba dalykas susitvar
kys kaip-nors kitaip.

Yra da ir trečia priežas
tis, pagimdžiusi tą ‘‘veikimo 
po savo firma” obalsį. Apie 
ją mes pakalbėsime ryto.

Vienas atsitikimas buvo, kur 
tarp besikalbančių buvo iškilę 
ginčai apie tai, ar reikalingos 
karės, ar ne. Vienas iš besigin
čijančių norėjo užtarti patį kai
zerį. bet, savo nelaimei, turėjo 
pats apleisti tą tvirtovę, kada pa
matė, kad jo oponentuose jau 
apsireiškia kariškas upas ir ren
giasi prie užpuolimo. Tai vie
na laimė, kad sali linas buvo su 
d vi ėjom i s durimis, ir vienos ją 
buvo kaip tik patogiausios jam, 
pro kurias galėjo išnešti savo 
kailį sveiką. Susitikau vieną 
pažįstama, kurs buvo taip labai 
susirūpinęs kariuomenės tarny
ba, kad jau vis, ką lik kalba* 
jam ta karė maišosi ant liežu
vio. Klausiu:

-—Ką manai apie karę?
—Tai mat, mano manymas 

toks, kad jeigu nereikėtų man 
eiti Į karę, tai butų geriausia.

— Kodėl taip manai? Kas gi 
butų, jeigu visi nenorės'eiti?

—Tai tegul eina si n geliai, 
džiau tuo liksiu, kad i karę ne- 
džinu tuo tikslu, kad į kar ne
reikėtų eiti. O dabar nežinau, 
kaip bus. Aš girdėjau, kad bus 
paliuosuojami visi, kurie vedę.

Aš pasakiau, kad neturiu paty
rimo apie tuos dalykus, lik gir
dėjau, kad tuos paliuosuos, ku
rie senai vedę ir turi vaiką.

—Aš vaikų dar nctuiTrC- Bet - 
gal galėčiau reikalauti paliuosa- 
viino remdamasis tuo, kad gali 
būti ateityje?...

- Apie tai pasiklauskite ge
riau valdžios atstovų, kurie tuo 
dalyku užsiima.

- Žinai ką, kad aš bučiau ži
nojęs, kad jie reikalaus vaiką 
nuo tų, kurie norės but paliuo- 
suoli nuo kariuomenės, tai bar
čiau vedęs vieną našlę, kuri tu
rėjo jau nemaža vaikų... But- 
tų rami galva buvus.

—Dar aš noriu žinoti vieną 
dalyką. Kada užsiregistravau

— Ino, ne.
—Jeigu taip, lai jokios pageL 

bos negalima rasti.
—O jeigu bučiau užrašęs, kad 

turiu, ar jie butų mane paliuot 
savę? Juk turėčiau parodyti 
vaikus, jeigu butų reikalas?

— Su parodymu tai jau nebū
tų buvę daug t rūbelių. Butunx 
galėjęs pasiskolinti nuo ko nors.

—To aš iškalno neapsvarsčiau

Jonui B. Dimszai. — Tamstos 
straipsnelio laikraštin negalima 
dėti. Taip galima koliotis lik

a/vvvvvvvvmv

Redakcijos Atsakymai

Icngvas klausimas, bet nėra jį 
lengva įvykinti. Pažvelgiame į 
dabartinius laikus, kaip mes, lie
tuviai, vaidijamės tarp savęs del 
lietuvių šelpimo. Matome aiš
kiai, kad Romos agentai nori 
savo storpilvius ir gaspadines 
šelpti, o musų broliai, tėvai ir 
sesers, kas laisviau mano — lai 
badu pastimpa; tai ar mes, so
cialistai, galime stoti į jų eiles? 
Net

Susirinkimuose arda šiaip ba
reliui žmonių susiėjus tuo prade
da svarstyti — kalbėti apie Lie
tuvos reikalus, kaip bus po ka-

mano paminėtų būdų, gydyto
jas visada atras ką nors pridėt 
ar atimt duotam atsitikime.

Dr. A. MraMdluk

—Mat, mano pati nftedkina 
turėt vaikų. Dabar ašinatau, 
kad visai pralošiau su ta ženat* 
ve. Ji manęs nei nepaiso. Sa
ko, ji gausianti kita, jeigu kaip 
su manim

jai pačią palikti?
—Kad nori, pasakysiu: karen 

eiti baisu, bet dar baisiau darosi, 
kai pamisimu, kad reikės pačią 
namie palikti.... žvalus.

Veda visokius reikalus, kaip kr i mina liekuos* 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popteras.

Namų Ofisas:
2122 t. HlhtM lt

Ant trečių lubų
Tai. Drever Uit

Miesto Ofiso t 
127 2 tortu** 

1111*11 My Mg.
Tek Central

SKAITYK IR PLATINK



Korespondencijos

KEWANEE, ILL

KEWANEE, ILI

Atitaisymas klaidos

THEBAIC ITE1 0 la Ki Un® I Is ILiROCKFORD, ILI

AKINIŲ

EPSTEIN

WISSIGDaktaras
Seno KrajausSpecialistas iš

><>

DR. W. TKZKIEWICZ

Akušerka

EIKITE TUOJAUS PAS

DAKTARA ROSS

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

lietu 
leisiu

Per 30 
mėty {gi

mtai fcš- 

gydyti

ne re
pu taci-

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JO NI K AI T I 
Medikas ir Chirurgas 
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Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina:

CH1CAGOS SPECIALISTAS
Insteigta 26 metai

jalvos skaudėjimą, ne- 
liet ateikite pas mane, 

pririnksiu 
Už savo darbą gvarantuo-

Valandos nuo 
9 ryto iki 8 v. 
rak. Nedaliom 
nuo 10 iki 1.

-as esmi i 
spėri ai i- 
. Turiu ;
ligoniu i 

rakti k os I

Ilgai prak- 
tospitalėaa ir 

Pasekmingai patarnaa- 
UŽdyką duodu rodę 

' 1 ir m e r gi ~
Kalbu lietuviškai, angliškai, r«-

Halsted St., Chicago

Punis
Todėl visi 

nors patarimų 
ka riuonienen 
ta komitel c

Rimkų

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.” ■

Pranešimas kariuomenėn 
šaukiamiems.

Prirenka visiems tinkomus nkiniua 
nuo j a ir patarimus duoda dykai. 
780-88 Milwaukee Ave., arti Chiea*. 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto 
rui. Nc-doliomis nuo 9 išryto iki 2 

Tel. Haymarket 2424.

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 
Banko taupomasis skyrius bus laikomas at
daras Panedėlio vakarais iki 8 vai..

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

PRIĖMIMO VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare. Nedėl 

dieniais nuo 10 iki 12.

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolei 
Ūkavusi Pennsylvanijos 
Phlladelphijoj 
ju prie gimdymo 
visokiose ligose moterim* ir 
nomi. I 
■iškai, lenkiškai ir alavokiškal

173t S. HALSTED ST., CHICAGO 
Ant antrg lub®.

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 įrengimu*,

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentą ir laboratorijų,

AŠ vartoju tiktai tikrų Neo-Sai- 
varsen, 914 ir 606.

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa-

LIBERTY HALL 
Didžiausia Svetaine 
BRIGHTON PARKE 

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

Tel. McKinley 2878 
B. J. WAWZINSKI 

Kedzie ' avė., kampas 39 pi.

Nereikalingas 
Akių— .

Varginimas
Kada atsakančiai pritaikyti akiniai 
prašalina daugybę nesmagumų: su- 
bėgimą raidžių i krūvą, skaudėjimą 
galvos ir kilus keblumus stiklai tin
kamai pritaikyti prašalina.

Skaitytojau, jeigu tau nereikalin
gi butų akiniai, sąžiniškas optoinet- 
tristas nepatars nešioti.

K. NURKAITIS, Oph. Dr.
1617 N. Robey Str.,

Prie Milwaukee ir North Avės.
Tel. Humboldt 4613

atvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas 
i ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną 

Tel. Canal 5335
DR

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialistas moteriškų, vyrišką, Ir valką tigy 

Ofisas ir Gyvenimas:
3600 S. Halsted St., kampas 36 Stt. 

Telephone Drover 4975.
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—fl 

po pietų ir vakarais.

IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.
VALANDOS: Kasdien 9 iki 4. Nedėliotais 10 iki 1, Taipgi Pane
lio, Seredos, Pėtnyčios ir Suimtos vakarais nuo 7 iki o.

Ava. s-hk 
iki raka 
p*

n a u
labiau rupi n lies 
pradėtų labiau 
menes gyvenime, 
žinti savo, kaipo 
reikalus ir

PIRK SAU visas PJumbavojimui reik, 
menis tiesini už "wholesale” kainas 
Mes parduosime visiems.

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

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

šlykštų papratimų ir imtųsi kų 
nors geresnia? Ar nebūtų ge- 

kad jie pradėtų šiek liek 
savo padėjimu, 

dalyvauti visuo- 
rupintųs pa- 

darbininkų, 
šytųs į LSS. kuo-

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ruimą* 902-904 National Life Bldff., 
29 So. La Salle St., Chicago, Ill. 

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

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: 
1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, III. 

Tel. Humboldt 07.

RAY E. RIEKE
Adtvokatus

619 Fourth St., (viršuj Sapor 
vaistinycios).

SIOUX CITY, IA.
Pasekmingai vedu visokius 

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

Chicago#

Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 
li/tų, širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
Visų ligų ir silpnumų.

Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page
rinta* 606 ir jo gydymo sistema bus priežascia jūsų greito pasvei
kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite į Daktaro Ross’o 
priežiūrą.

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

Daktaras Ross išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jumv, 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 STREE T, 
KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, ILL.

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

120 SO. STATE GATVE 
/CHICAGO

Arti “The Fair” Krautuves

mas
mogos ir žaismės 
išvažiavime
nemaža lietuvių. — Onutė

rock- 
ui j ienas, 

greitu laiku ten bus praneš
im okio,j vieloj randas stotis 
kokiomis valandomis jos 
atdaros. — Volangis.

Liepos 29 dienų vietos socia
listai rengia didelį tarptautinį iš
važiavimų į Campbells Island 
salų. Išvažiavime dalyvaus ir 
lietuvių 179 kuopa. Sutaisytas 

s išvažiavimo progra- 
prakalbos, įvairios pra- 

Tikiuos, kad 
lalyvaus ir šiaip

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane 

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos

kia tarti pagarbos zooį, nes 
kliubas pirmiausia šį klausimų 
pradėjo vykinti gyvenimai]. 
Ačiū minėto kliubo pastangoms 
ir uoliam darbui ir į Lietuvių 
šelpimo Fondo steigiamąjį sei
mą buvo pasiųstas atstovas iš 
Rock fordo, ir uoliai buvo orga
nizuojama vielinis progresy vis
kas sparnas apie L. Š. F., kurio 
darbo vaisiai pasirodė gana pa
sekmingi.

Kliubas išrinko du atstovu, 
kurie kiek galėdami darbuosis 
del tų lietuvių, kurie pagal užsi
registravimą turės stoti į dakta
rišką kvotimą. Atstovai j 
dėjo patarnauti tiems 
viams, suteikiant jiems 
gus patarimus ir tt.

Prie progos patartina 
fordiečiams temyli

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį

$25 ... 87^c į mėnesį
50 ....... 1.75 į mėnesį
75 ...  2.62% į mėnesį

100 ....... 3.50 į mėnesį
Po valstijos priežiūra 

3%% į mėnesį
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

Telephone Drover 8698

Dr. A. A. Roth
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

HpeclaHmtnis Moterišką, VyriSk*, Vaiki 
Ir visų chronišką

Valandos: 16—-11 ryto, 4r—6 po pietį], T—g y*
karo. Nedaliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST.

CHICAGO. ILL.

State Bank of Chicago 
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

Jeigu jums nereikalingi t 
niai — pasakysiu (uojaus.

Kainos vidutinės.
Kalbam lietuviškai

Visas antras augštas

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAJP U2SISENČJUSIO8 IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai vrydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos Skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
Čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
išgydė tukstanėius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną. 
1S66 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel. Canal 3263.

Niekas neprivalo nešiot akinių, 
{jei bent būtinai yra reikalinga,— 
arba kam bus prirašyti—ta ypa- 
ta turi duoti savo akis išegzami
nuoti gydytojui—kuris specialiai 
praktikuoja akių ligas, bet ne op- 
tikui arba jubilieriui arba depar- 
tamentinei sankrovai, kuriems li
ktai rupi parduoti akinius.

čia yra keletas simptomų, kurie 
turi priversti jus duoti pirma iš
tirti akis negu užsidėti akinius.

Galvos skaudėjimas—nervuolu- 
mas.
Raudonos ai
Skaudančios

I Or.. Povilas Žilvitis 1
H Lietuvis Gydytojnn, Chirurgas 5
X 3203 S IIaiBte.lt St., Cliicagn. t

Tel. Drover 7179. 1

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

Užtemstančios laike skaitymo 
Silpnas regėjimas ir U
Pasitarkite su manim— 

gydytojas ir chirurgas, 
zuojuos tiktai akių ligose 
šimtų šimtus išgydytų 
laike savo 20-m/etinčs ]: 
ant State gatvės.

nių nežino
galima pasiliuosuoti nuo ūminio 
kariuomenei), o iš Kcwanees 
lietuvių nemažai yra šaukiama; 
ir kadangi per nežinojimą įstatų 
gali papulti kariuomenėn visai 
nekaltai — galintįs pasiliuosuo
ti tam tikrais prirodymais prie
žasčių, — tai LSS. 204 kp. val
dyba matė reikalą sutverti Pa- 
gelbos Komitetą, kuris patars, 
ka reikia daryti. Į komisiją įė- 

augai: F. Rimkus, M. 
V. Petraitis.

kurie norite kokių 
kaslink ėmimo 
eipkitės į minė

si u o adresu: F. 
324 W. Gili St.

M. Punis.

Bockfordiečiai jau pradėjo 
rūpintis Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos įsteigimu. Lie
tuvių Ukėsų Kliubas, laikytame 
liepos 22 d. susirinkime karšiai 
pritarė reikalingumui steigti 
Lock l orde A. L. D. Tarybos sky
rių. Nėra abejonės, kad 
laiku pasieks šis klausimas ir 
kitas draugijas, ir lokiu budu 
įsikurs rockl’ordiečių tarpe tvir
tas skyrius, susidedantis iš kelių

Ar norite mokėti už siutą 
$18,50, $20, $22,50, $25, $35, $40. 
arba augšČiaus. Už tas Bu’bis galite gauti siutus, 
padarytus pagal jųsų mierą ir per expertus kriau- 
čius. Todėl reikale nepamirškite mus.

BRIDGEPORT!) KRIAUCIA1 
3310 So. Halsted St. Chicago, III.

A. J. ŽUKAUSKAS ir W. VALANTINE
Savininkai.

Korespondencijoj N-nų 
nr. pasakyta: “Lakickas suau- 
kautų varde LDLD. streikuojan 
tiems cukierninkams pinigų” ii 
11. Vieloj LDLD. turi but SLA 
Šiuo tą klaidą atitaisau.—Z.Z.Z

SAUGUS KŪDIKIAMS
MAISTAS VASAROS LAIKE

BRAND

lųs nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu specialists 
tu daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumMa.
VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai

TEL. Canal 2118

Dr. A. I.. VUŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Esama čia lokių žmonių iš 
musų “tautiečių”, kur kas nedė- 
lia ir subatvakariais kelia sau 
trukšiningas varduves. Prisiga- 
bena baksų alaus ir degtinės, 
prisikviečia jaunų vyrų ir mote
rėlių, ir per ištisą naktį kelia to
kias orgijas, kad už keleto blo
kų girdėt. Arčiau gyvenantieji 
kaimynai tiesiai pasilsiu neturi. 
Tokiuose pokyliuose, kur vieš
patauja upės svaigalų, paprastai 
neapsieina be peštynių, ir patįs 
šaukiasi policijos pagalbos.

Taip tai musų jaunuoliai pra
leidžia savo jaunas dienas. Ar 
nebūtų geriau, kad .mestų tą

Didelis tšpardavintas
šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

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

Taipgi egzemi- 
nuojam akis 

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai.
Aš duosiu jums rodą 
akinius 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

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

Lietuviškas 
Ligonbutis

GYDOME reumatizmą, Lumbago, 
sustingusią nugarą, kulšis, rankas, 
visas chroniškas kraujo ligas, inks
tų ir kepenų ligas su elektriką, kar
štomis garo pirtimis, mokslišku ma
sažu ir vaistais. Jeigu jus sergate ir 
gulite, lai mes prisiusime Jums gy
dytoją dykai.

PAŠAUKITE GARFIELD 8150 
3456 W. 12th St., Chicago, Ill.

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.

M re k
Maitinant kūdikius bookutc 
reikia jiems duoti maistą, kurs 
visuomet yra tyras ir vienodai 
geras. Eagle Braud Conden
sed Milk yra tyras ir išskirti-! 
nai geras, ir užtai suvirš še- 
šešdešimts metų vartojamas,; 
kaipo kūdikiams maistas.

Iškirpk šį apskelbimą ir pa
siųsk jį į
Cordon’s Condensed Wiilk Co.

New York City, N. Y.
o apturėsi dovanai nurodymus lie
tuvių kalboje, kaip tq,pienąvartoti.

Vyriški) Drapany Bargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

S. GORDON
1415 S. Halsted St, Chicago, HL

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

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

9 ryto iki 1 po pl#L

r O ill ■MUilWffl

i
pl.fw NKiH PIRKSI (UI'K MUSU KAINAS I

Ant Duri|, Lentų Btemij Ir Stoginio Poplerer
CARR URDS. WRECKING CO. 1 

3003-3039 S. Halsted 81., Chicago, UI. |

PROF. DOCTOR COATES
Beturčiai taipgi ateina paa mana ii 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, 
aft esmi expertae specialistai 
realizuoja, kad jeigu gathna išgydyti, 
aš galiu U atlikti. Negaišuok ir šia- 
rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru
mas nykrta, kuomet jų# turit* 
rankose. Jeigu jus atsilankysiu pas 
mane | laiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus j sveikatą į trumpiau- 
s j laiką, ir ui mažiausią mokesti d«) 
sumanaus ir pasekmingo patamavinsta.

Ai gydau vyras, ir vyrus tiktai. Ir 
gydau juos greitai, saugiai ir vUiMal, 
vėliausiomis metodomis ir už pigi*aslą 
mokestį del sumanaus pataruavlma ir 
pasekmingo gydymo.
PASIKALBĖJIMAS I»

DYKAI

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

Prieš Siegel Cooper and Co.

Nustebinančios Pasekmes 
Daug ligonių patyrė palengvinimų jau laike dviejų 

iki keturių valandų.
Jeigu kas jūsų kenčia nuo kaspininčs kirmėlai

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

Tūkstančiai žmonių turi vidu- 
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 

// 1 neturi apie tai mažiausio suprati-
/'i 1 mo ’r klaidingai gydosi visai nuo

YjL/ n kitos ligos — visai be mažiausio
J palengvinimo ligos.

Geriausiu prirodymu buvimo 
kaspininčs kirmėlaitės žmogaus vi- 

T/'!'' dūriuose yra glitingas mėšlas iš 
dalies kaspininčs kirmėlaitės.

žmonės, kenčiantjs nuo tos bai- 
sios ligos nuolatos skundžiasi di

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

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

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

Or. Oedkwood
1645 W. 47 ST., ARTI MARSHFIELD AVE., CHICAGO.

Al eikit ll VD A Ipas y i iii«iišgy.- 
mane ™ p I II f 11 dysiu

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

M RKE BARBER SMNM.
612 W. Madison St..

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga į krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių, 

-4p^’r-^eign tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 
reikalingas akinių.

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 
TĖMYKIT MANO UŽRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos 
Valandos: nuo

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

-• -ft *_ .
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NAUJIENOS, Chicago, ffl

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAIREIKIA DARBININKŲPridėjo algos

PranešimaiSunkios išlygos
Chicago III

RANDAI NAMAI-ŽEMĖ

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI NAMELIS, 6217 S

$200 įmokėt, likusius

$1350

FREDERICK Hl FROEMKE CO

1709 W. 59-ta gat Tel. Prospect 4133

Atsilygino

$350, $10 įmokei, $5 menesyje137 kuopos

FROEMKE CO Dr. A. R. BlumenthalPasiklauskite

1709 W. 59-ta gat. Tel. Prospect 4133

me

Smulkus Skelbimai 1709 W. 59-ta gat. Tel. Prospect 4133

ASMENŲ MEŠKOJ IM AI
tiiinn

viskas išmokėta. Kas įmokčs

1025 W. 181*

12 pietų,

RAKANDAI

brolis Heronimas
1606

MM

žinau jį kaipo neblogą žmogų 
Manau, jis taip elgėsi ne su pik

draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Ateiviai, turintjs pirmas pi 
lietybės popieras, bus 
imami kareivijon

Liko atkastas 3 mėty 
lavonas

DAR DEL TO INDO

FREDERICK H. FROEMKE

3 ir 5 met 
duosime ka

Atsišauki

GERA MOKESTIS PATYRU
SIOMS OPERUOTOJOMS SIUVI 
MUI KORSETŲ (CORSETS)IR 
BRASSIERS, TRUMPOS VAI., 
GERA MOKESTIS. KREIPKI
TĖS J SUPT. OFFISĄ, KABO 
CORSET GO., 749 N MORGAN

PARDUODU arba išmainau ant

aaral naujausi** 
elektros prie*

mouth’e, 'Ind., $10 įmokėti, $5

PARDUODU geromis sąlygomis

1 merginos 
vai. užmokes- 

pastovus. Alsi-

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Canal 3877

lutomobiliaus lotą, 50x185

PARDUODU arba išmainau ant

DRESS MAKING COLLEGER
2336 W. Madison gat., Western tM*

1850 Wells gatvft.
SARA PATEK, MOKYTOJAu

ra issiemę 
lėčiau, tuo pačiu laiku 
vesti agitacija, kad tie

North Sides Lietuvių Draugijų Są
ryšio Komiteto susirinkimas įvyks 
pčtnyčioje 
vak 
Milwaukee avė. 
lonėkite atvykti, 
svarbių klausimų

gerame stovyje, 45x165. Kaina

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan SL, Chicago*, 

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

Chicagos džingoistai viską 
daro, kad surengus paradą iš 
šaukiamų kareivijon vyrų. Del 
didesnio “efekto” bus pargaben-

Springfield, III 
draugijos ir I 
konferenciją liepos 29, antrą valan
dą po pietų Allen Hall, Washington 
st., tai yra Viešo Knygyno salėj. 
Visi delegatai malonės laiku atvyk
ti. — Komitetas.

nosyje. Atsišaukite

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKŲ* 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo f®*- 
mų, siūti naminius daiktus arba ai*** 
rėdalus. Diplomas kiekvienam* ten*, 
išsimokins. Valandos diena arte 
vakarais del jųsų parankamo. LMS 
$10 išmokiname jus siuį vi šokte 
drabužius.

pirmųjų popierų. 
adoma 
deiviai 

prie pirmos progos išsiimtų po
pieras. Jiems bus aiškinama, 
koki didvyriška darda jie atliks

BARGENAS
2806 Emerald avė., saugi vieta ijj- 

sų pinigam. Muro 2 flatų ant didelio 
loto. Naujai plumbuota. Geros ir 
plaukos. Kaina vos 2000. $250 gry
nais pinigais, likusius kaip rendį* 
FEENEY, 603 W. 31st St., Chicago.

rupijos
kur perdaug es 
susirinkimuose 
duodama balso

Matysime, kaip tie dalykai eis 
toliau. — Parapijomis.

TURTU pasukant $165 seklvčip* 
seta vėliausios stailės už $30. valgo 
mojo kambario stalą ir G krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra 
sinės lovo§. paveikslai, firank^s 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio 
$200 00; $225 victrola ir rekordai — 
už $55.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedsie »ve<

Chicago, I1L

Pasiklauskite pono Pawlowskio

PAJIEŠKAU Boncventuro Stepo
navičiaus, gyvena Chicago Heights, 
UI. Gavau laišką, bet jame nėra nė 
telefono nė adreso, nežinau kaip at
sakyti. Jo paties meldžiu arba kas 
kitas malonėkite priduoti jojo adre-

REIKALINGAS pirmos klcsos hu- 
čeris ;geistina, kad galėtų angliš
kai kalbėt, nes toliau gal galėtų už
imt manadžeriaus vietą. Mokestis 
gera. Kreipkitės laišku į “Naujie
nų” ofisą pažymėdami No. 133

Pajieškau 2 brolių Kazimiero ir 
Juozapo Grigaravyčių. Tikiu, kad 
gyvena Pittsburge, Pa. Abu paeina 
iš Kauno gub., Raseinių pav., Gir
kalnių parapiją#, Malonėkite atsi
liepti laiškeliu palįs, arba kas žino
te juos praneškite man.

Vi k! oras Grigaravyčia 
4354 So. Wood St., Chicago, Ill.

parsivežė namo savo vyrą. Gir
di, aš neapleisiu tavęs, kaip tu 
manęs, kad neapleidai.

Vadinasi, praktikuojama “fif-

Ilerbert Ripley, mirdamas pa
liko už $137,000 turto.

Jo parašytame testamente 
tarp kitko šiai kas sakoma: mo-

Parsiduoda didelė grosernė Eng- 
lewoode nauji fixtures ir svarstyk
lės trejos. Visi intaisymai kuoge- 
riausi ir vieta išdirbta nuo daug me
tų ir visokių tautų apgyventa. Cash 

Chicago biznis. Esu priverstas parduoti iš- 
—---------- priežasties kariuomenėn ėmimo. Vi

skas parsiduoda labai pigiai. Ne
praleisk šios progos. Kreipkis pas 

JOHN LEGEIKA
6002 S. Stale St., Chicago, Ill.

Pasiklauskite pono Pawlowskio

KETURIŲ KAMBARIŲ fialas ati
duodama randon, $10 iki $13 į mė
nesį. Neįleidžiama prigyventojų 
Rezidencija tiktai.

Mrs. E. Mc Condie
13 W. 60 st r., 2-ras pagyv

Roseland, Ill.—LSS 
dxtra susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
liepos 27, 7:30 vai. vakare, 9 wardos 
socialistų svetainėj, 11009 Michigan 
avė. Draugai, pasistengkite atvykti 
laiku, nes turim daug svarbių rei
kalų apsvarstymui. K. Valys, Org.

PAJIEŠKAU savo pačios Kaziu- 
nės Virbickienos, po levu Virbiukes, 
Raseinių pavieto, Nemakščių para- 
pios. Kas pirmutinis praneš, gaus 
gerą nagradą. Girdėjau gyvena ant

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

1 Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

p ran y k s t regfcfl*- 
mas.
Mes vai tojam pa- 
gerintą Ophlhak 

A; mometer. Y pati** 
nga doma atkrei- 

" piama į vaikus.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedaliomis nuo 10 iki ii 
dieną.
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.

PARDUODU pigiai 3 kambariui 
naujus rakandus. Išvažiuoju i ki
tą miestą. Greitai atsišaukite.

('has. Smith
1440 Milwaukee avė. Chicago! 

2ras augštas užpakalyj.

REIKALAUJA DARBININKŲ
Valstijos^ nemok 

ras, 526 S’ “ ‘
reikalauja:

1 klerko
1 prie įnagių dirbimo

ne jaunesnių kaip 14 metų, 
lengvesnių darbų dirbtuvėse 
suose, pasiuntinčjimui mokinties 
įvairių amalų etc.

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginų įvairiems dar
bams dirbtuvėse, skalbyklose, namų 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

REIKALAUJAME 
“waiter”. Trumpos 
lis gera. Darbas 
šaukite tuojaus: 
3305 S. Halsted St.,

Ii kadetai ir kitokie kareiviai. 
Esą tuo keliu bus galima sukelti 
žmonėse patriotizmą.

Pasiklauskite pono Pawlowskio

M AG DALE NA LESKE VIČIUTĖ
Mirė liepos 25 d. 1917 m., 11 vai. 15 minučių 

dieną, Oak Forest, Ill. Laidotuvės įvyks liepos 
28 d., 8:30 vai. ryto iš namų, 353G Lowe avė., į 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, iš ten į Švento Ka
zimiero kapines.

Kviečiu visus gimines 
atsilankyt į šermenis ir

Pasilieku nuliūdime,

7:30 vai.
Kriaučių Unijos svetainėj, 1579 

Visi delegatai ma- 
Svarstymui yra 

—J. Kalaine, Sekr.

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

3149 S. Morgan St. kerte 32 0*. 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų,

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po aiat 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio
mis vakarais ofisas uždarytį** 

Telephone Yards 687.

tu noru kam nors užkenkti, ar 
padaryti nesmagumo, o tik per 
klaidą ar nepaisymą.

Tikiuosi, kitą kartą jis, supra
tęs savo klaidą, vengs panašių 
nesusipratimų. — O. V.

Su šiuo dalyką skaitome pa
baigta. — N-nu Red.

100—120 DOLERIŲ Į DVI 
SAVAITES

yra ką žmones uždirba Idamaro, 
Pa., Hesbbon’e, Pa., Valiers’e, 
Pa. ir Dias’c, Pa., kasyklos Ida- 
mar’o Coal Co. Kasyklos yra 
saugios, be vandens, be geso, 
augščiausia mokestis; 6 kamba
rių namai už $7.00 į menesį su 
daržu ir skiepu, bažnyčios ir mo
kykloj Kasyklos randasi tarp 
pusės ir vienos mylios nuo mie
sto. Nėra strčiko. Nėra keblu
mo. Unijos mainos. Ateikite 
prisirengę į darbą arba atsišau-

’♦lephone Humboldt 1H1.

M.SAHUD M. D. 
Benu Runai Gydytojas ir ChlraTM* 

Specialistu Moteriškų, Vyrilk* ta
V a ik Ilk ų, taipgi Chronilkų 140* 

OFISAS: 1679 Milwaukee Am 
VALANDOS: 8:80 Iki 10 Įtartai 
Kampu North Ava.. Bambami JNg- 

1:10 iki • ir 700 Iki •

dieną turėjome pusmetinį mi
tingą. Svarstvm šiaip ir taip ir 
negalim niekaip susitvarkyti. 
Bažnyčia tini daug skolos, da
bar tuojau reikia mokėt vysku
pui 81M) dolerių procentų. Mat 
vyskupas skolino pinigų bažny-

Chicagos Liet. Draugijų Sąjungos 
delegatų susirinkimas įvyks pėtny
čioj, liepos 27, 8 v.v., Meldažio svet., 
2242 W. 23rd Place. Kiekvienas 
draugijų delegatas tegul skaito sa
vo priederme būtinai atvykti susi- 
rinkiman, nes yra svarbių klausi
mų, kurie turės but apsvarstyti ir 
išrišti. —Valdyba.

Pajieškau tikro brolio Antano Žcl 
vio, vedęs, 14 metų kaip Amerikoj 
Visą laika gyveno Chicago j. Iš Kąu 
no gub., Raseinių pav 
parap 
Chicago i 
ties. Jis nats 
lones atsiliepti šiuo 

Jonas ž< 
938 W. 31 Place

REIKALINGA sena mdteris prižiu 
įėjimui dviejų vaikų ■ 
amžiaus. Atlyginimui 
mbarį ir pragyvenimą

regis, turėtų vis dar būti kiek 
parapijos kasoj, bet kasoj nieko 
nėra. Parapijonai nepasitenki
nę. Pradėjo rugoti ant kunigo. 
Kunigas Lukošius supyko ir iš
bėgo nepasibaigus mitingui. Jis 
už reiškė, kad jeigu parapijonai 
juo neišsitikį. tai jis išeisiąs ir 
gausiąs kitą parapiją, o westpull- 
maniečiai negausią kito kunigo 

bažny-

PARDUODU gražius naujus na
minius rakandus iš priežasties ėji
mo kariuomenėn. Atsišaukite gEet- 
tai šiuo adresu:

Kazimieras Rožė
2940 So. Poplar avė. Chicago, IML

vo. koliojo vadus, kad tik kaip 
nors sutrukdžius pradėtąjį dar
bą. Kuomet priešai pamatė, jog 
tokiu budu negalima užkenki, 
tai jie surado dar kitokį būdą, 
susigriebė krėslus, vieni mušė į 
grindės, kiek tik drūti, o kiti 
kilnojo į viršų, trypdami kojo
mis, cypė lyg indijonai pirmą 
kartą pamatę baltveidžius. Vie
nok visos tos kliūtis tapo per-

Rockfordiečių ir apielinkes 
lieluviųdotnai.

Rockford, Ill. — Liepos 28 d. įvyks 
milžiniška taikos demonstracija. 
Prasidės nuo švedų socialistų sve
taines, 6 avė. ir 7 str., ir eis į par
ką Browns Grove. Pradžia 3.30 v. 
po pietų. Kalbėtojas bus autorius 
knygos “Karė — del ko” — G. R. 
Kirkpatrick.

Draugai darbininkai ir darbinin
kės! Kviečiame visus atsilankyti, 
kurie liek esate priešingi dabarti
nėms pasaulyje skerdynėms. Drau
gai visi, netik rockfordiečiai darbi
ninkai ir darbininkės, bet ir kitų ar
timesnių miestelių, atvažiuokite da
lyvauti demonstracijose. Komitetas.

3 prie Gordon fyderio
12 dėžių dirbtuvėj
2 prie dažų dirbimo
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matninkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų prie į- 
vairių įvairiausių darbų į fabrikus 
ir dirbtuves, taipjau ūkio darbams.

VAIKŲ SKYRIUJE reikalaujama 
daugybės vaikų visokio amžiaus, bet 

dirbti

nuo kariuomi

PARDUODU duonos kepyklą su 
visais intaisymais. Taipgi kartu pa
rduodu 3 arklius, 3 vežimus ir 1 tro- 
ką. Parduodu labai pigiai, nes tu
riu skirtis į trumpą laiką, o vienas 
negaliu užlaikyti. Norinti pirkti at
sišaukite laišku į “Naujienų” ofisą

Atsakymas V. Pačkauskui.
Naujienų n r. 173 V. Pačkaus- 

kas skundžiasi, buk aš, rašyda
ma žinutę apie progresyvių mo
terų išvažiavimą, jį apmelavus 
ir apšmeižus; jis sako, kad nors 
butų buvus ir teisybe, lai nerei
kėję viešai skelbti.

cuu pastatyti. Kada stale, tuo
met buvo daug parapijonų, bet 
dabar parapijonų skaičius labai 
sumažėjo. Mat daugelis visai 
pasitraukė iš parapijos, laisva
maniais tapo. Bažnyčiai pinigų 
jie nebeduoda. O tiems, kur li-

PARSIDUODA saliunas; gera vie
ta — 540 Maxwell st. Priežastį gali
ma dasižinoti pas patį savininką— 

Peter Newman
540 Maxwell st., Chicago

Socialistų Propagandos Mokyklos 
mėnesinis lavinimos susirinkimas 
įvyks pętnyčioje, liepos 27 d. 8 vai. 
vakare, p. Rašinskio svet., 731 W. 
18th si.

šiame susirinkime vienas iš mo
kinių, d. P. Budrikas, skaitys rcfej 
ratą temoje “Privatinė nuosavybė 
socializing tvarkoje.”

Visi draugai malonėkite atsilanky
ti paskirtu laiku. Taipgi neužmir
škite atsivesti naujų narių prisira
šyti prie Socialistų Propagandos 
Mokyklos.

DIDELIS PELNAS
Reikalingi agentai po Chicagą ir 

aplinkinius miestelius. Naujas da
lykas ir labai lengvai parduodamas. 
Atsišaukite

John Zurgclis, 
2631 S. Halsted st., Chicago

komes parapijoj, nebegalima u 
simokėli, nors mokam pe dc 
šimtinvs dolerių, bet kas kie 
turim, tiek duodam.

C. Papademos, 7026 Dante 
avė., pirmu kartu sužinojo, kad 
jos motina jau mirusi <Kmetai 
atgal. Ji pareikalavo, kad jos 
motinoj lavonas butų atkastas ir 
išegzaminuotas. Mat ji mano, 
jogei motina mirusi ne natura- 
le mirtimi, bet liko nunuodyta.

Lavonas liko atkastas ir dabar 
chemikai j ieško jame nuodų.

tuksiantis devy 
tvirtuose metuose 
vietos lietuviai su 

tvėrė Vyrų ir Moterų Apšvieto:

V ieną gražų vakarą jis nuta
rė iškirsti šposą ir pasiliuosuo- 
ti nuo kareivijos. Jis nuėjo į 
Polos parką ir nusišovė. Pas jį 
rasta pigios rūšies laikrodėlis, 
registracijos korčiukė, revolve
ris ir laiškas.

. Pagramančiu 
Jocių sodos. Dabar gyvena 

norėčiau su juo maty- 
kas jį žino ma- 

įdresu:

yru ir Moterį, 
rengia milžinė 

šką pikniką White City Darže 
(priešais Leafy Grove), Batania 
III. Draugija tikisi 
piknikan suvažiuos 
miesto lietuviai, be!

REIKALINGI du patyrę barbenai, 
vienam pastovus darbas, antram va
karais. Gera užmokestis. Atsišau
kite tuojaus.

R. Guzcyičius,
Chicago

rų surengtame išvažiavime; bet 
kadangi dalykas palietė šimtus 
žmonių, tai jis pasidaro jau vie
šas, ir viešai reikėjo apie jį pra
bilti. Kad vandens nebuvo, tai 
gali tvirtinti ten dalyvavusi pu
blika (nes tik dalis publikos ma
tė atsitikimą su indu, ir patarė 
susirūpinusioms rengėjoms su
sirasti V. P. ir paprašyti jį atgal, 
ar atpirkti iš jo indą).

Užtai atsakomybė juk puola 
ant draugijų
žiavimą, o kadangi rengėjas įve
dė į keblų padėjimą V. P. taip, 
kad maldavimas ir pastangos 
atlyginti nieko negelbėjo, todėl 
aš ir patariau rengėjoms kitą

žinutę man rūpėjo ne ką-nors 
šmeižti ar apkalbėti, bei gryną 
teisybę parašyti. Tai ir pats V. 
P. prisipažįsta, lik truputį iš
kraipydamas tikrenybę. Ir man 
nemalonu buvo viešai skelbti,

REIKALAUJAME grindų molde 
rių. Gera mokestis geriems žino 
nėms.

MASON DAVIS & CO.
7710 So. Chicago, Ave

imas Darbo Biu 
Dearborn st., Chicago

Pajieškau Antano Zabielos iš Kau
no gub., Raseiinių pav., Šilalės pa
rap., Zabeli’jos(kaimo. Jis pats ma
lonės atsišaukti, arba kas jį žinot 
praneškite jo įadresa.

.TuozaĮnas Jacikas
S. Halsted St., <

Chicago.—L.M.P.S. 9 kuopos drau
giškas išvažiavimas į Washington 
parką įvyks 29-tą dieną liepos. Su
rengtas įvairus programas. Išvažia
vimas prasidės 10 valandą ryto. Va
žiuot reikia Cottage Grove avė. ka- 

dešine linkui 
bus vėliavos.

Poni Le T 
Road, melai 
sužeista Pliiladelphijoj. Mar 
gare t Belzer užklupo ją su Jo 
seph C. Gavom 
šovė Gavom
Due, o paskui pati nusišovė. Le 
due liko pergabenta namo ir 
vyras jai atleido.

Pereitą nedčldicnį pals Le 
Due užsimanė būti Don Juan’u. 
Jis pasiėmė dvi merginas ir su
sodinęs į automobilių leidosi pa
sivažinėti. Betgi kelyj atsitiko 
nelaimė ir Le Due liko sunkiai 
sužeistas. Sužinojusi apie lai jo

Piknike bus dvigubi laimėji 
mai, už žaismes, kurios taip pri 
taikyta, kad geriausia patenki 

ir y s.

kurie nariai 
randasi veil 
protestuoti, kad iš jų reikalauja
ma perdaug kareivių. Esą tuo 
keliu jiems prisieisią imli iš sa
vo distriktų visus piliečius.

Galop nutarta, kad nuo ka
riuomenės bus* paliuosuoti tik 

ilių ateiviai, nežiu- 
- ar jie turės išsiė

mę pirmas pilietybės popieras 
ar ne. Taipgi neims kariuome- 
mėn ir tų ateivių, kurie priklau
so talkininkams — franeuzams, 
analams, rusams, etc., betai ne-

l’a'jieškau savo dėdės Juozapo Ja- 
čiko, paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Šilalės parap., Gūbrių kai
mo. Girdėjau gyvena Chicago, Ill. 
Jo paties meldžiu atsišaukti greitu 
laiku, arba kas žinote praneškite 
jojo adresą.

Juozapas Jacikas,
1606 S. Halsted str., Chicago

linini ir ciu prasi
jos apie konskripciją. 

Prisiartino ir registracijos die
na. Ovezer pamate, kad jis nuo 
vilko bėgdamas ant meškos už-

PARDUODAMA 4 kambarių na?- 
mclis. 4 metai kaip statytas. Van
duo, suros, elektra, didelė barnė-, lo
tas 40x125. Kaina $1400;
“cash”, likusius $15 mėnesyj, pri- 
skaitant palukį.

Anderson, 
6331 W. Melrose str. Chicaga 

arti Morogansat avė.

JAUNA PORA turi parduoti tao- 
jaus penkių kambarių veik nauju* 
rakandus, divonus, Upright Piano, 
Cabinet, Photograph ir tt. Parduosią 
atskirai.

• Mrs. Robins,
2910 North Ave., 1-mas augštas prleft 
Humboldt Park, Chicagn<

REIKALAUJU dviejų kriaučių 
prie vyriškų ir moteriškų darbų. 
Darbas nuolatinis. Atsišaukite gre
itu laiku.

Chas. Kascvich, 
2507 W. 471h str., ) Chicago

Idamaro, Pa., arba į p-ną Vcr 
non F. Taylor, Indiana, Pa.

Užvakar La Salle hotelyj įvy
ko visų 68 “Exemption Boards” 
nariu susirinkimas. Susirinki- c
mas tęsėsi tris valamkis su vir
šum. Viskas- ėjo gerai, kol ne

klausimas. Kai- 
kurių distriktuose 
puse ateiviu, ėmė

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pr_ ’ 
metodas X-Ray ir kitokius 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-
6 8 vakarais. Telephone Canal 811®. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted gtrert 

VALANDOS: 8—9 ryte, tiktai.

Pajieškau savo levo Jono Laugudo, 
kuris pastaruoju laiku gyveno -West 
Sidėj, Chicagoj, UI. Jis 51 jnetų. 
amžiaus, paeina iŠ Kauno gub.,. Tel
šių pavieto, Alsiečių voloslies, Vi- 
gundgiškių sodos. Jis pats, ar kas 
apie jį žino, meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Frank Laugudas, 
1816 Ruble st., Chicago, III.

REIKLINGAS barberis. Darbas 
pastovus. Arba parsiduoda barher- 
nė pigiai.

John Yankus, 
1951 Canalport Ave., Chicago, Ill.

si draugystė yra viena iš pro
gresyviausių draugijų šianu 
miiste. Į ją priklauso ne vien 
susipratę paprasti žmonės, be! 
ir amatninkai, bizni 
kiti mylintieji švies 
Nors kalbamoji draugystė dar 
nespėjo Lvykdint tą viską, kas 

josios įstatuose, 
int reikia tikėtis,

ir vyskupas uždarysiąs
čia. Daugelis p&rapijonų pabū
go ir ėmė prašyt kun,. Lukošių, 
kad jis pasiliktų ir visa kas bu-

i. Kunigas pagaffaus pa
id jis pasitiksiąs tik ta 
ei busią prašalinti iš pa- 
komiteto tie jo nariai, 

kad

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Gera mokestis ir užlaiky
mas,

Juozapas Atkočiūnas, 
2922 W. 43rd str., Chicago, UI.

$35 į savaitę. Bet ten pat pas
tatytos šiai kokios išlygos — p- 
lė Riplev neprivalo gyventi su

Tverti šią draugystę reikėjo 
daug pasišventimo, kad peržen
gus visas tas kliūtis, kurias darė 
anuo laiku tautininkai ir kleri
kalai. Pradėjus ją organizuoti, 
tveriamos draugystės sumany
tojus ir-gi sunku buvo sutaiky
ti, nes ir jie buvo įvairių pa- 
žvalgų. Vieni norėjo, kad drau
gystė butų kultūrinė, kiti — pa
laipinė, treti — apšvietus ir 11. 
Susitaikvta... Buvo išrinktas 
komitetas, kuris greitu laiku 

įkalbas. Kalbėtoju 
y tas A. Mon tvidas.

Į prakalbas žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Kalbėtojas pui
kiai nupiešė reikalingumą ir 
naudingumą šios draugystės. 
Pradėjus žmonėms rašyties, tuo
jaus šovinistai sukėlė baisiausi

Chicago, Ill. 704 W. 35th Str
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