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BUS BĖDOS VOKIE- 
ČIAMS-JAUNIKIAMS

ti Suv. Valstijų armijon 
gales but deportuojami.

Daugelis užsiregistravusiųjų pa
davė neteisingus adresus, ne
sančias gatves ir tuščius lotus 
kaipo savo gyvenimo vietą.

V) i

NORI SUVARŽYT S VE 
TIMŠALIŲ TEISES.

Sulaužė priešo liniją 30 my
lių fronte; užgriebė daug 
kares pabūklų.

L. G. Ko- 
Kornilovo

ngliją.
Visa tai Vokietijos valdžia 

labai gerai permatanti. To 
del ve ir tapo sušaukta ne
paprastas karės tarybos su 
sirinkimas.

Manoma, kad Hindenbur- 
gas dės paskutines pastan
gas, idant neprileidus talki
ninkų prie Belgijos pajūrio

SVARSTO TAIKOS 
KLAUSIMĄ.

Tik 15 mylių atstumo nuo 
Latvijos sostinės.

RĖŠ TARYBOS SU 
SIRINKIMA.

Gen. A. Brusilovas rezigna 
vo; vyriausiu Rusų armi 
jų vadu paskirtas gen. L

RENGIASI KONFISKUOT 
PIRKLYBINIUS 

LAIVUS.

Vokiečiu kares taryta su 
sirinkimas Brusselyj

Bijomasi visuotinos skerdy
nes
sergėjimų”; organizuotie
ji darbininkai tariasi, kaip 
apsigynus nuo žmogžudų 
šaikos; $1,000 atlyginimo.

WASHINGTON, rugp. 3. 
— Rusų ambasada Washin
gtone aplaikę -žinių, jogei 
dabartinis Rumanu ofensi- 
vas davęs jiems netikėtai 
puikių pasekmių. Rumanai 
esą sulaužę vokiečių liniją 
30 mylių fronte ir pasivarę į 
priekį virš 12 mylių. Beto į 
Rumunų rankas pateko 400 
vokiečiu belaisviu, 70 kanuo- 
lių, 100 kulkosvaidžių ir da
ugybė kitokių karės pabūk-

Kongresas svarstys laikos 
sąlygas? ,

reikale reichstago didžiu 
mos rezoliucijos ir Suv 
Valstijų taikos sąlygų.

REZIGNAVO VYRIAU
SIAS RUSŲ ARMIJOS 

VADAS.

VOKIEČIAI NETOLI 
RYGOS.

Leipzige vakar buvo surengta 
du vieši susirinkimai.

vakare kelios darbininkų or
ganizacijos laike bendrą po
sėdi. Vietinė rudos kasėjų 
unija-pareikalavo miesto še- 
irifo, kad butų apginkluota 
1,000 tos unijos narių, kurie 
'atliktu 
pareigas 
sisakė t;
apginkluot 
vyrų yra 
naši žmožuciu 
karna

Chicagoj ir apielinkėse.— 
šiandie giedra; maža atmai 
na temperaturbje.

PETROGRADAS, rugp. 3. 
r— Iš Petrogrado pranešama, 
jogei vokiečių kariuomene 
užėmė svarbias rusų pozici
jas 15 mylių atstu nuo Lat
vijos sostines, Rygos.

paša
but skaitoma kaipo Vokieti 
jos žmonių valios išreiškė-

VALST. DŪMOS ATSI 
ŠAUKIMAS J GYVEN 

TOJUS.

DIDELI RUMUNŲ LAI
MeJIMAI.

Išleis dar už $3,000,002,000 
“laisvės bondsų?

BUTTE, Mont., rugpj. 3. 
— Visas miestelis sujudęs 
del įvykusios vakar žmogžu-

AMSTERDAM, rugpj. 3. — 
Leipzigo Volks Z e i t u n g 
praneša, kad vakar ten buvo su
rengta du dideli masiniai susi
rinkimai. Susirinkimų tikslas: 
“Ar Vokietijos žmonės nori tai
kos?”

Susirinkimų pasekmės dar ne
žinomos.

Manoma todėl, kad sena 
torius Stone reikalaus kon 
greso priimti’ bendrą rezo
liuciją

rna
susideda dau
gareivių elementų, vadinasi, 
nepatenkinta revoliucinės 
Rusų demokratijos atstovais 
—Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryba. ’

Kaizeris, kronprincas, Hin- 
denburgas ir kiti vokiečių 
armijos vadai suisrinko 
Brusselin tartus apie toli

mesnį kares reikalų vedimą.

WASHINGTON, rugp. 3. 
— Washingtone daroma vi
sa, kad suvaržius svetimša
lių teises. ,Taip bent skelbia 
atėję iš Washingtono teleg
ramos. Antai atstovų buto 
immigracijos reikalų komi
sija vakar priėmė rezoliuci
ją, kur reikalaujama/ kad 
visi tie svetimšaliai, kur at
sisakys nuo tarnavimo Suv. 
'Valstijų kariuomenėje, bu
tų grąžinami atgal. Nega
na tų, ir kitiems atvykstan
tiems svetimšaliams turėtų 
but uždaryta durįs j šią šalį.

Toliau, byle. vienas t.v. 
kareivinio amžiaus vyras- 
svetimšalis, reikalaujantis, 
kad butų paliuosuotas nuo 
ėmimo kariuomenėn sulig 
parinktinojo kariuomenėn 
ėmimo (selective draft) įs
tatymu, netektų teisės pas
toti šios šalies piliečiu.

Dar daugiau. Rezoliucija 
reikalauja, kad byle vienas 
svetimšalis butų paimtas 

t verstinam darbui ant ūkių, 
fabrikuose ir tt.

Kaip į tai pažiūrės atsto
vų butas, kuriam immigra
cijos reikalų komisija 
.duos minėtąją rezoliuciją 
turėsimė progos pamatyti.

• Manoma, kad konfiskuoti 
laivai busią naudojami tik 
susinešimui su Ėufopa At- 

An- lantiko vandenyne. Ramią- 
jam vandenyne šios šalies 
pirklybinių laivų vietą turė
tų užimti Japonijos pirkly- 
biniai laivai.

dai, kad organizuotoji gal- 
važudų šaika, kuri pakorė 
Krank Little’ą, rengiasi pra
dėt visuotiną skerdynę. Gir
di, busią kariamas ir šiaip 

! nudaigojamas kiekvienas T. 
!w.W. narys, kuris tik bus 
(kuom nors prasižengęs 
(svieto galingiemsiems.

Telegramos praneša, 
Little’o budeliai pasiuntę 
“persergėjimo laišką” ir ki-

PETROGRADAS, rugpj. 
2. — Associated Press pra
neša, kad vakar rezignavęs 
vyriausias rusų armijos va
das, gen. Brusilovas. Vieton 
rezignavusiojo vyriausiuo
ju rusų armijų vadu paskir
tas pietų-vakarų fronto ko- 
mandierius, gen 
rnilovas. Gen. 
vietą užima aštuntosios ru 
įsų armijos komandierius 
gen. čeremisov.

LONDONAS, rugpj. 3. — 
Tik-ką aplaikytos iš Londo
no žinios sako, kad rusų ar- 
mios pasitraukimas Rygos 
fronte statąs didelin pavo
jui) pramoningiausj Baltijos 
imiestą Rygą. Puolimas Ry
gos, sako Londono praneši
mas, užduotų begalo skaudų 
smūgį kaip rusų armijai, ta
ip ir laikinąja! valdžiai.

WASHINGTON, rugp. 3. 
— Senato užsienio reikalų 
komisijos pirmini n kas S to
ne, kalb^ ąmas vakarykščia
me komisijos posėdyje tarp 
kita užreiškė, jogei greitu

ONGRESAS SVARSTYS tam Buttes streikininkų va 
| TAIKOS SĄLYGAS

CHICAGO, rugs. 3. — Labai 
galimas daiktas, kad valdžia su
rengs visuotiną medžioklę ant 
“slackerių”, t.y. tų kareivinio 
amžiaus vyrų, kur atsisakė re
gisi ruoties, ar užsiregistruodami 
padavė neteisingas savo gyveni
mo vietas. Daugelis užsiregis
travusių esą padavę neteisingus 
adresus ir jų nieku budu dabar 
negalima sužinoti. Esama ir to
kių gudruolių, kur padavę sa
vo gyvenimo vieta visai nesan
čią gatvę, tuščią lotą ar pagalios

JJA “LAISVES 
PASKOLA?

ir Kareivių Atstovų Tary
bą, kuri dabar skaitosi val
dančiąja spėka Rusijoje. Du

jos komisija, kuri 
iausia iš atža-

Kaltina Darb. ir Kareivių 
Atstovų Tarybą delei uzu- 
rpavimo valdžios galios.
PETROGRADAS, rugp. 

•3. — Valstybės Durnos ko
misija vakar išleido ilgą at
sišaukimą j Rusijos gyven
tojus, kuriame nurodoma 
prastas dalykų stovis rusų 
.armijoje ir kaltinama tūlos 
partijos, uzurpavusios (pa- 
glemžusios) valdžios galę.

Nors atsišaukime ir nepa
minėta tos partijos, vis dėl
to aišku, kad kaltinimas, y- 
ra kreipiamas į Darbininkų

AMSTERDAM, rugpj. 2. 
>— Kaizerio Wilehlmo palie
pimu šiandie tapo sušaukta 
specialis vokiečių karės tary 
bos posėdis Belgijos sosti
nėje, Brusselin. Posėdis 
jau prasidėjo.

Karės tarybos posėdyje 
tarp kitų dalyvauja pats ka
izeris Wilhelmas, kronprin
cas, fieldmaršalas Hinden- 
burgas, gen. Ludendorfas, 
Bavarijos kronprincas Rup- 
urechtas Wuertembergo ku
nigaikštis Albrechtas ir vice- 
admirolas Capelle.

Vokiečiu

MOBILIZUOJA DIDELĘ 
MOTERŲ ARMIJĄ.

Petrograde, Maskvoj ir Kie- 
ve atidaryta rekrutavimo 
biurai.
PETROGRADAS, rugpj. 

i3. — Netikėtai puikios pase
kmės, kokias davė t.v. “mir
ties legijonai”, vadovauja
mi p-lės Vieros Bučkarevos, 
iššaukė stiprų judėjimą Ru
sijoje už sumobilizavimą di
delės moterų armijos. Kaip 
praneša atsiųstos iš Rusų 
įsostinės žinios — Maskvoje, 
iKieve ir Petrograde jau ati
daryta specialiai rekrutavi
mo būriai, kur verbuojama 
■.busimąja! moterų armijai 
Jiuosanorės moters ir merge-

MUŠIAI BELGIJOJE x 
ATSINAUJINO.

Talkininkų armijos pradėjo 
naują užpuolimą; vokie
čių kontratakos atmuša- 

f ma.
LONDON, rugpj. 3. — Pa

skutinės žinios sako, kad an- 
glų-francuzų armijos ir vėl 
atnaujino užpuolimus ant 
vokiečių pozicijų Belgijoje. 
Kol-kas siaučia tik artileri
jos kova, pėstininkų atakų 
dar nedaroma. Jų tečiaus 
byle valandą galima laukti 
— sako Londono praneši
mas.

; Tūlose vietose vokiečiai 
sutraukė didelę daugybę ge
riausios savo kariuomenės ir 
atkiartotinai šturmuoja an
glų pozicijas, norėdami išme 
sti iš jų priešą. “Atakos len
gvai atmušama ir su dide- 
iaisl nuostoliais priešui” — 
sako tie patįs pranešimai.

Visi tos rųšies “slackeriai*’, 
sako pranešimas, bus skaudžiai 
baudžiami. Valdžios agentai 
vaikščiosią iš stubos stubon ir 
bugdysią pagautuosius policijos 

taČiog kares

Tom Kempbell’ui.
Organizuotieji darbinin- 

Missouri valstijos senatorius kai suskubo tarties kaip ap- 
Stone rengiasi pakelt S. 'sigynus nuo tos žmogžudų 
Valstijų senate klausima i erauios. Tuo tikslu vakar

WASHINGTON, rugp. 3. 
— Apie pabaigą lapkričio 
mėn. valdžia rengiasi pradė
ti naują kampaniją — antrą
ją laisvės paskolą. Šį syk 
turėsią but parduota t.v. 
“laisvės bondų” net už tris'' 
miliardus ($3,000,000,000) 
dolerių.

Washingtono ponai mano, 
kad antroji “laisvės pasko
la” — bondų pardavinėji
mas — duos dar geresnių 
pasekmių nei pirmoji, •

MEDŽIOS ‘ SLACKERIUS.”

Tatai esą C* 
neišduosianti Angli- ' reikalinga spartesniam ka- 

jos socialistų delegatams res reįkąlų vedimui.
pasportų į tarptautinę so 
cialistų konfereziją Ste 
ckholme.
LONDON, rugp. 3 

glijos iždo ministeris, And
rew Bonar Law, vakar už
reiškė atstovų bute, jogei 
ivialdžia griežtai atsisakysia- 
inti išduoti pasportus socia- 
ilistų delegacijai į tarptauti
nę socialistų konferenciją 
Stockholme, kuri ten prasi
dės rugsėjo 5 d., ir tęsis iki 
16 d.

Anglijos darbininkų ats
tovai grąsina kovoti prieš 

l valdžios sumanymus, jeigu 
, ji bandytų neišduoti soc. de
legatams pasportų.

štesniąjame kongreso bute 
apie reichstago didžiumos 
rezoliuciją ir dalykus, palie
čiančius taikos pasiūlymus.

Tą savo užreiškimą sena
torius Stone davė sąryšy j su 
atsiųstu jam American Uni
on Against Militarism laiš
ku, po kuriuo pasirašo Max 
Eastman’as, Amos Pinčhot, 
Roger Baldwin ir keli kiti 
įžymus tos organizacijos va
dai. I/aiške reikalaujama, 
kad j'is, Stone’as, kaipo atsa
komosios komisijos, turin
čios reikalų su užsieniu, gal- 
va^butinai pa^ii'upi^ų atsi
liepti į reichstago didžiumos 
rezoliuciją, kuri, kaip žinia, 
reikalauja taikos be aneksi
jų ir kontribucijos, ir kurį, 

autorių, eiali

pasekmė gen. Haigo ir Pat- 
teino pulkų pergalės Belgi
jos fronte — tikrina Londo
no pranešimai. Vokiečių 
armijos padėjimas Belgijoje 
esąs prastas, prastesnis nei 
iki šiol manyta. Londono 
pranešimas sako, kad vokie
čių valdžia yra priversta už- 
pildyt
spragas jaunai 
siais 1918 metų rekrutais. O 
kas blogiausia, tai kad ilga 
ir nesiliaujanti kova labai 
nupuldžiusi senų prityrusių 

rveteranų-kareivių dvasią. 
Tatai liudijąs kad ir pasku
tinis talkininkų užpuolimas. 
Šį syk vokiečių kariuome
nės priešinimąsi buvęs pas
tebėtinai menkas. Dargi, 
tulus pulkus vokiečių kari
nė valdžia turėjusi visai pa- 
liuosuoti-pamainyti kitais, 
kuomet juose galutinai pa
ėmė viršų “demoralizacijos

Vokiečiams taigi gręsia 
nemenkas pavojus. Tuola- 
biau, kad talkininkai ir vėl 
pradeda atnaujinti užpuoli
mus Belgijos fronte. Išviji
mas vokiečių armijos iš Bel
gijos pajūrio — butų tai be
galo skaudus smūgis jų sub-

HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered o SecouM Cko Matter March 7, 1914, at the Poat Office at Chicago, III., under the Act of March 8, 180

Adre«s:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, HULJISTOIS 

TELEPHONE CAHU 1506

SPOKANE, rugp. 3. — 
Ačiū LW.W. unijos “pasida
rbavimui”, daugelis darbin
inkų *esą apleidę miškus ir 
išvažinėję arba ant ūkių ar 
į miestus. Tuo budu kom
panijos turinčios panešti di
delių nuostolių, negalinčios 

ati- pinstatyti užsakytojams me
džių, tes nėra kam juos kir-

WASHINGTON, rugp. 3. 
— Telegrama iš Washingto
no praneša, kad greitu lai
ku valdžia rengiasi paimti 
savo žinion, vadinas, konfi
skuoti, visus šios šalies pir- 
klvbinius laivui

specialės sargybos 
Šerifas betgi at- 
padaryti. Girdi, 

i tokią daugybę 
negalima.

šaikai 
itdaros durįs” 

pasikėsinimų.
Miesto valdžia, beje, 

įkyrė $1,000 atlyginimo 
kur nurodys by vieną minė
jos žmogžudų šaikos dalini
nką, dalyvavusį pakorime 
Krank Little’o.

Nežiūrint visa to, rudos 
kasėjų streikas tęsiasi. Stre
ikininkai neį nemaną apie 
nusileidimą kasyklų baro
nams.

jos įsivėlė dabartinei! karėn 
ir jų poziciją linkui taikos 
pasiūlymų.
Tatai reikštų, kad Suvieny

tųjų Valstijų kongresas tu- kaja, 
rėš svarstyti taikos sąlygas

išdėstančią priežas- Ruses mergeles duoda žodį 
nebetekėti už vokiečių.

' PETROGRADAS, rugpj.
3. — Atvežta Petrogradan 
tūlo “mirties legijond” ko- 
manduotoja, Viera Dobrovs- 

šiomis dienomis užrei- 
skė, jogei po karės nei viena 
rusė-mergelė netekėsianti už 
vokiečio. Girdi:

“Nežiūrint kokios bus tai
kos derybų pasekmės tarpe 
musų ir vokiečių valdžių, 
bet tarpe Rusijos moterų 
(ir Vokietijos vyrų taikos są
lygų nebus”, sako V. Dobro- 
vskaja. “Mes nepakenčiame 

i jų vely nudaigot juos nei 
apsivesti su vienu iš jų tar

tie- NEIŠDUOS SOCIALIS-
prie; TAMS PASPORTŲ.

Bonar Law sako, kad vald
njisv. zia
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Užsisakomoji Kaina: 
Chicagoje—
■nešiotojams kasdien pristatant į na
mus, moka:

Savaitei ...............................  12c
Mėnesiui............................... 50c

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
ėmėjams išanksto užsimokėjus:

Metams............................... $6.00
Pusei metą........................$3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
Je, pačtu:

Isetams ............................ $5.00
$3.00
$1.75
. $7.00 
. $8.00 
Money

gali priklausyti prie Centro 
kaipo pavieniai nariai. Patai
sų priima, bet ūpo vyčių ne
pataiso. Kun. Kemėšis su sa
vo dar vakar buvusiais drau-

Pusei metų........................
Trims mėnesiams .........

Kanadoje, metams...............
Visur kitur užsieniuose.......
Pinigus reikia siųsti Pačto 
Orderiu, kartu su užsakymu.
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LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.
Terms of Subscription:

Chicago—
By carriers:

One week ............................ 12c
One month  ...................... 50c

To parts of city not covered by our 
carriers, by mail only subscriptions 
paid in advance:

One year..............................$6.00
Six months .................... $3.50

United States, outside of Chicago, 
by mail:

One year..............................$5.00
Six months......... ................ $3.00
Three months...........

Canada, one year .......
Other foreign countries
Mone 
ncy (

$7.00 
$8.00 

must be send by Postal Mo
der, in advance.
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mi, arba grąžinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
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Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos Straipsniai

Kandidatai į 
kariuomenę.

trijos santykiams tyrinėti ko 
misija, surinkus žinių, paskel

Iš Racine traukiau tiesiai į 
Chicago. Pasisekė greitai suras
ti Naujienų Redakciją, o iš ten, 
skaitydamas Naujienas trau
kiau į patį lietuvių centrų — 
Bridgeportų.

Valstijų gyventojų turi savo 
rankose 60 nuošimčių viso ski
lios turto, ir tai svarbiausiąjį joJei tikėt tautininkų laikraš

čiais, tai “vyčiai” pradėjo skilti. 
Liepos 22, 23 ir 24 dd. buvo 
Brooklyne metinis “vyčių” su
važiavimas. Tenai “vyčiai” su
sipykę su kunigais delei to, kad 
kunigai užsigeidę nepaleisi iš 
savo kontrolės ‘‘vyčių” organi
zacijų. Viename tautininkų 
laikraščių šitas konfliktas taip 
aprašoma:

Nekurie delegatai užsipuola 
ant klebonų gana aštriai. Vy
čių delegatai tvirtina, kad ne
kurie klebonai visai neleidžia 
vyčių kuopoms susitverti. 
Kunigai teisinasi, kad jie tą 
darų, nes girdi, gali į kuopą 
įeiti įiegeistini jiems žmonės, 
tai jie esą turi pilną tiesą 
spręsti, kur vyčių kuopa rei
kalinga ir kur ne.

Tokis tvirtinimas sukiršina 
daugelį delegatų. Pradeda 
įnešimus daryti, kad nepai
sant, ar kunigas nori ar ne, 
atsiradus norinčių, Centro 
Valdyba turi pavelyti ten kuo
pai susitverti. Po ilgų ginčų 
ir matydami, kad jokio galo 
neprieis*, išrenka komisiją, su- 
taisymui rezoliucijos. Į ko
misiją įeina du kunigu ir vie
nas svietiškis.

Ant rytojaus komisija pri
duoda rezoliuciją, kurioje 
nurodoma taip, kad aišku jau 
buvo, jeigu rezoliucija perei 
na, tai vyčiai skyriasi į dvi 
dalis. Rezoliucijoje nurodo
ma, kad vyčiai gali gyvuoti 
tiktai ten, kur klebonas pavė
lina; kur vyčių kuopa jau yra, 
tai, jeigu klebonas nori, gali 
ją panaikinti; klebonas yra 
dvasišku vadovu kuopoje ir 
pilnas gaspadorius joje. To
kia tvarka esanti reikalinga 
palaikymui vyčių tarpe katali
kystės, nes kitaip gali, girdi, 
įeiti visokių nenaudėlių ir kle
bonui kenkti.

Tokią rezoliuciją persta- 
čius, kįla ugninės diskusijos. 
Kunigai remia rezoliuciją ir 
už ją kalba, o vyčiai prieš. 
Padiskusavę pusę dienos, re
zoliuciją priima. Priėmus 
rezoliucijų, Kongrese praside
da jau kitoks tonas. Veikles
nieji vyčiai pradeda eiti iš sa
lės.

viršininkus, 
nuleidžia

gaiš, šiandie jau Besišneka.
Renka valdybų. Visi buvu

sieji vyčių vadai atsisako 
kandidatuoti
Kun. Kemėšis visai 
nosį. Į valdybų įėjo, visai ne
žinomi žmonės. Teko girdė
ti, kad veiklesnieji vyčiai, su
sitarę nekandidatuoti į jokį 
urėdų, su tikslu, kad išeiti iš 
vyčių visai.

Šiandie, berašant šiuos žo
džius, užgirdau, kad yralaiko- 
mas kitas Seimas ir seimauja 
tie, kurie daugiausiai prisidė
jo prie organizavimo tų pačių

Pavakarieniavę su broliu iš
važiavome į susirinkimų, kuris 
buvo šaukiamas tikslu sutverti 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybų, čia tai pirmų sykį te
ko pamatyti Chicagos lietuvius 
ir jų susirinkimų, taipgi nors da
linai susipažinti su jų veikimu. 
Juokėmės grįždami namo, kad 
K. Vidiko pastangos nuėjo nie
kais ir kad iš 500 žmonių tik 2 
žmonės atsirado, kurie buvo

rųšj — turtų su 
mašinerijų.

Turčių nedaug, bet darbinin
kų labai daug. Didžiumoj in
dustrijos centrų jie sudaro dau
giau kaip keturius penk t dalius 
visų gyventojų. Jeų 
mokės karės išlaidas,

bankus,
Petras Milius iš Indiana Har

bor, Ind., rašo:
Turiu vienų

amžiaus, kuri tokia Ūko del už- 
gavimo. Ar galima išsigydyti? 
Jei taip, tai kaip ir kur?

Atsakymas:
Akių žvairumas paeina nuo 

daugelio priežasčių, kurių vie
nos padaro tūlų akių muskulų 
paralyžių ir iš to seka žvairu
mas, kitos nėra surištos su pa
ralyžium. Jeigu muskulas bei 
muskulai yra paralyžiuoti per 
tiek metų, tuomet gydymas 
keblus ir gali reikėti operacijos, 
kuri irgi nevisada duoda geras 
pasekmes. Jeigu nėra paraly
žius, tuomet išeiga daug geres
nė: mažu galima butų atitaisyt 
akiniais, akies atleidimu (myd
riasis), tinkama akies gimnas
tika, o gal ir operacijos reikėtų. 
Išsigydyt, kaip matote, galima. 
Kreiptis galite į Illinois Charit
able Eye and Ear Infirmary ar
ba j privaUšką akių specialistų, 
kurių Chicago j yra keletas, o 
jums Chicago arti. Jis atras, t 
kas kenkia ir prilaikys gydymo | 
budę. Dr. A. Moatvidagj |

A. P-kus iš Omaha, NenrSįj 
klausia:

1. Kuo gydyti eezemą?
2. Kas yra jei būdamas 17 

metų svėriau 175 svarus, o da
bar po 5 metų sveriu tik 162?

Atsakymai:
1. Eczema paeina nuo šlap- 

ligės, nuo inkstų ligos ir tūlų ki
tų ligų, todėl pirma reikia rast, 
kas jų daro, o tik tuomet gali
ma pasekmingai gydyt. Anti-įį 
septiškos ir auti parazitiškos nityj

turčiai 
tai bus 

taip, kad turčiai kariaus pini
gais, o beturčiai mušis ir krau
jų lies. Jei turčiai paliks darbi
ninkams mokėti karės išlaidas, 
tai darbininkai ir kraują lies, ir 
pinigus pils.

Pasižiūrėję istorijon, randa-
Teko man būti ir “Aušros” 

knygyne ir praleisti valandėlę 
laiko besišnekučiuojant su p. V. 
Mišeika. Buvau nuvykęs ir į 
Cicero, kur man ypač norėjosi 
pamatyti kooperatyviškų sank
rovą. Girdėjau, kad daugely j 
vietų įsteigtos panašios sankro
vos, bet vis žlugo, gi čia jai ge
rai klojasi. Matyt, turi gerus 
vedėjus.

Teko aplankyti ir naujienie- 
čių ir socialistų piknikus Lyons, 
Ill. ir pasigėrėti Chicagos susi
pratusiais lietuviais darbinin
kais.

Bet man norėjosi dar daugiau 
prisižiūrėti gyvenimui šioje 
“laisvoje” šalyje, tad priverstas 
buvau atsisveikinti su chicagie- 
čiais ir važiuoti jieškoti “lamės- 
dalelės” kitur. S. A. Dementis.

Tikslas naujojo Seimo, — 
tverti naują draugiją prieš 
vyčius. Tas reiškia vyčių su
skilimą į dvi dalis: išrodo, 
kad žada būti vyčiai kunigi
niai ir svietiški vyčiai. O gal 
ant galo bus ir tautiški vy
čiai?...
Paskutiniai to aprašymo žo

džiai, lygiai kaip ir laikraščio 
redakcijos išvedimai iš jo, rodo, 
kad tautininkai visai nesupran
ta to, kas dedasi “vyčiuose.”

Ne paprastą “avių” pasiprie
šinimą savo “piemeniui” reiš
kia tas “vyčių” sukilimas prieš 
kunigus, o krizisą ‘‘militariz
mo” klausime. “Vyčiai” todėl 
pasipriešino savo vadams, kad 
šie, neveizint savo “dvasiško sto
no” ir “krikščionybės”, stoja už 
karę ir už tarnavimą kariuome-

niau buvusias kares. Iki šiol 
darbininkų užmokestis buvo to
kia, kad jie turėjo už viską 
brangiai mokėti., gaudavo ma
žas algas, visados skurdo, var
go ir kentėjo. Iš antros pusės, 
naujesniaisiais laikais nebuvo 
tokios karės, kuri nebūtų buvus 
begalo pelninga kaikuriai biznio 
žmonių grupei. Napoleono ka
rės buvo neapsakomai naudin
gos anglų bizniui. Jos padėjo 
pamatus milžiniškiems kaikurių 
šeimynų turtams. Kuomet pa
prastieji Anglijos žmonės turė
jo daug vargo iškentėti laike tų

say MacDonald, George 
James Wardle ir Arthur 
Henderson. Ypatingai įdo
mu, kad tarpe tų trijų asme
nų randasi Henderson. Ji
sai nuo-pat karės pradžios 
pasižymėjo dideliu patrio- 
tįngumu ir ištikimybe val
džiai. Už šitas jo “dorybes” 
valdžia davė jam ministerio 
vietą, o vėliau paskyrė jį 
mariu “karės diktatorių” ko
miteto, susidedančio iš pen- 
,kių žmonių. Toje vietoje ji
sai ir šiandie tebėra.

! Ir žmogus, kuris sugebėjo 
įgyt tokį nepaprastą užsiti- 
ikejimą viešpataujančiosiose 
■klesose, staigu įsirengė Pa
ryžiun kartu su MacDonal- 
d’u, kurį patriotingieji Ang
lijos jurininkai nesenai buvo 
atsisakę vežt Stockholman, 
(kad susitarus su Franci jos 
socialistais apie dalyvavimą 
visuotinoje socialistų taikos 
.konferencijoje!
; Henderson’o pažvalgos, 
kaip praneša laikraščiai, 
griežtai persikeitė nuo to 
laiko, kaip jisai, kartu su 
Francijos amunicijos mini- 
steriu (irgi socialistu) A. 
Thomas’u, pabuvo Petrogra
de ir pasikalbėjo su Rusijos 
socialistų vadais.

Anglijos atstovų butas pa
kėlė klausimą apie šitą Hen- 
derson'o kelionę Paryžiun ir 
reikalavo, kad ministerių 
pirmininkas Lloyd George 
paaiškintų, ar Henderson iš
važiavo taikos reikalais su 
visų ministerių pritarimu, 
ar ne. Tūli atstovų buto na
riai sakė, kad valdžia, leis
dama atskiriems ministe- 
riams svetimose šalyse svar
styt taikos klausimą su at
skirais žmonėmis, peržen
gianti konstituciją ir daran
ti skriaudą šaliai.

Įdomu tečiaus pažiūrėt, 
kaip tų debatų laiku elgėsi 
kiti Darbininkų Partijos na
riai atstovų bute. Vienas 
“darbietis”, James Henry 
Thomas, užreiškė, kad val
džia neturinti jokioš teisės 
darbininkų atstovams truk
dyti taikos diskusijas. Jei
gu valdžia drįsianti neduot 
jiems pasportų į tas šalis, 
kui’ ketina but taikos kon
ferencijos, tai ji priversian
ti darbininkus parodyt, ką 
jie gali.

Tarptautinė socialistų .tai
kos konferencija bus Stock- 
holme nuo rugsėjo 15 iki 16

ųs Darbininkų jd. Pirm to, 28 arba 29 d.
Partijos vadžtir-James Ram* rugpjūčio, bu^ talkininkų ša-

į kariuomenę šauks daug 
didesnį skaičių vyrų, negu 
paims, kadangi didelė dalis 
pasauktųjų turės but pa- 
Huosuota.

Buvo manyta išpradžių, 
kad šaukiamųjų skaičius tu
rės but dvigubai didesnis, 
negu “pirmos nacionalės ar
mijos”. Kadangi tai armi- 
jafsudaryti valdžia pareika
lavo apie 670,000 vyrų, tai 
buvo sprendžiama, jogei pa
šauks apie milioną ir keturis 
šimtus vyrų.

Bet dabar pasirodo, kad 
pašaukta daug didesnis

Pasirodo, kad kareivių ė- 
mimo komitetams (exemp
tion boards) priseina paliuo- 
suot ne pusę pašauktųjų, o 
daugiau, kaip du trečdaliu. 
Vieni paliuosuojama del me
nkos sveikatos, kiti — kaipo 
nepiliečiai, treti — del šei
myniškų sąlygų ir tt.

Pirmieji daktariški egza
minavimai Chicagoje paro
dė, kad iš kiekvieno šimto 
užsiregistravusiųjų vyrų ne
tinka į kariuomenę keturios 
arba net penkios dešimtįs, t. 
y. apie pusė.

Toks yra žmonių sveika
tos stovis pagirtoje Ameri
koje.

Jeigu apie pusė vyrų ge
riausiame amžiuje yra ligo
niai arba silpno sudėjimo, 
tai reiškia, kad štilis randasi 
ant išsigimimo slenksčio.

Šalies turtai auga neap
sakomai, o žmonių sveikata 
nyksta. Ir dar tiems žmo
nėms įkalbama, kad jie turį 
mažiau valgyt ir daugiau 
dirbt “del tėvynės labo“!

respondencijoje teisingai išreik
šta tasai vyčių protestas prieš 
kunigų inilitarizmą sekamais 
vieno delegato žodžiais: “Jums, 
kunigai, karės Šmėkla nebaisi, 
nes jys nekariausite, bet mums 
ji baisi ir mes jos nenorime.”

“Naujienose” ir kituose socia
listų laikraščiuose jau buvo 
daug ką&tų pažymėta to “vy
čių” nepasitenkinimo ženklai, ir 
{Vykusis Brooklyne susirėmimas 
mums nėra netikėtas. ‘‘Vyčiai” 
pasijuto esą apgauti kunigų, ka-

juos paversti “pašaru kanuo- 
lėms.”

KARe Už DEMOKRATIJĄ.

išleido taip 
bondsus.” 

darbininkų
Bet ne jie

nininkų neapsakomai pralobo.
Civilės karės laiku Washing- 

tonas buvo taip privisęs visokių 
biznio paplėšailų, kad Lincol- 
nas stačiai nebežinojo, ką su 
jais daryti. Pa galia u s jis nebe
iškentė ir vienai New York o tur
čių kuopai, reikalavusiai, kad 
valdžia pastatytų šarvuotlaivį

Anglijos darbi
ninkai už taiką.

“Naujienose” jau buvo ra
šyta apie milžinišką organi
zuotų Anglijos darbininkų 
konferenciją Leeds’e, kuri 
griežtai išsireiškė už taiką 
ir nutarė tvert, panašią į ru
sų, Darbininkų ir Kareivių 
Tarybą.

Dabar pasirodė naujas re
voliucinio ir prieš-karinio 
judėjimo ženklas Anglijos 
darbininkuose.

J Franci ją, nuvyko daly- 
vaut socipfetų pasikalbėji-

Taigi šitame punkte klebonai 
paėmė viršų ant “vyčių.” Bet 
kitame klausime išėjo priešin-

Tolesniai įneša, kad panai
kinti militarizmų 
Kunigai reikalauna palikti 
vyčiai, kad panaikinti.

Bet ar butų geriau, kad “vy
čiai^, apleidę klerikalus, nueitų 
pas tautininkus? Apgavimas 
butų ne mažesnis, kadangi tau
tininkai yra tokie-pat, arba dar 
aršesni, militarizmo užtarėjai. 
Tokia Chicagos “Lietuva”, pav. 
savo patarimu visokių “džiu
gų” darbams yra ir kun. Keme
šį “subytinus.”

vyčiuose.
, o

Vie- Skaitytoju Balsai
Jums, kunigai, karės šmėkla 
nebaisi, nes jus nekariausite, 
bet mums ji baisi ir mes jos 
nenorime. Nepaisant kunigų 
priešingumo, “militarizmą”
panaikina.

✓

Visa to pasekmės buvusios ne
malonios kunigams. Minėto 
laikraščio korespondentas rašo:

Kunigai pradeda matyti, 
kad vyčiai pradeda kitaip į 
klebonus žiūrėti, negu iki šio
lei ir kad jie pradeda jieškoli 
išėjimo. Kungai pradeda su
prasti, kad su savo rezoliuci
ja, kurių taip sunkiai pervarė, 
jie sau pasigadino ir kad gali 
būti visai blogai su vyčiais.

Todėl pradeda iš naujo kel
ti klausimų, apie priimtąją re
zoliuciją, kaslink tverimosi 
naujų kuopų. Bando daryti 
pataisas ir siūlo priimti. Pa
taisymas toks: kur klebonas 
nenori vyčių kuopos, nariai

lių socialistų konferencija 
.Lohdone.

Akyveizdoje stiprėjančios 
darbininkų opozicijos prieš 
karę, vargiai bent kuri val
džia drįs sulaikyt socialistų 
delegatus nuo dalyvavimo 
tose konferencijose.

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

ŽIUPSNELIS ĮSPŪDŽIŲ.

“Ten musų tėvynė, kur duo
nos daugiaus.”

Mums, darbininkams, nėra 
tėvynės. Mes esame priversti, 
kaip ta maža valtelė, plūdu
riuoti po gyvenimo bangas ir at
siduoti likimui. Ir mes esame 
priversti keliauti iš vienos vie
tos į kitų jieškodami geresnio 
gyvenimo.

Tas privertė ir mane važiuoti 
toliau ir pamatyti kaip kitur 
darbihinkai gyvena. Ypač no
rėjosi pamatyti lietuvių centrų

buvau skaitęs. Norėjosi pačiam 
pamatyti ten lietuvių judėjimą.

Tad sėdau traukinin ir pa
traukiau linkui Chicago. Bet 
norėdamas aplankyti ir kitus 
mažesnius miestelius, trumpai 
valandėlei sustojau ir Racine, 
Wis. Susitikau kelis draugus ir 
nuėjome visi knygynam Jame 
yra riemažai lietuviškų knygų, 
taipgi ateina ir keli lietuvių laik
raščiai: Naujienos, Tėvynė, At- 

lietuvė, Vienybė Lietuveitis, 
ninkųlir Saulė.

Amerikos valdžia sakosi pas
kelbusi karę už demokratijų. 
Ir tai karei varyti 
vadinamus “laisvės 
Daugelis Amerikos 
pirko tuos bondsus. 
vieni pirko juos.

J. D. Rockefeller nusipirko tų 
bondsų už $10.000.000, plieno 
trustas pirko už $25,000.000. 
Nemažai pirko tų bondsų ir J. 
Ogden Armour, mėsos trusto 
galva,

ių “laisvės bondsais”, kaip skel
biama, tai Wall st. makleriai ir 
kili kapitalistai nebūtų jų pir
kę. Bet jie pirko. Tas tik pa
rodo, kad ši karė nėra vedama 
už demokratijų, nes visokiems 
išnaudotojams tikroji demokra-

kųs užsibaigia jų viešpatavimas. 
Jie pirko bondsus, bet kariauti 
eis darbininkai; jie vieni žus ka
rės lauke ir kentės badų ir skur-

Darbininkams tikriausiu lais
vės bondsų yra socjalistų laik
raštis, ir jis nebrangiai kainuo
ja. Todėl darbininkai turi ru
piu ties įsigyti nors po vienų to
kį bondsų — laikraštį.

M. Vilkaitis.

Ant Darbininkų 
Sprando.

Jei karės išlaidų nemokės a,
turčiai, ‘mokės darbininkai.

priklauso turčiams
Visuomenėj,

res užmokėti turčiai.
Kitokio išėjimo nėra.
Turčiai ir darbininkai pasii

ma- visa tai, kas Suvienytose 
Valstijose išmokama. Visas tas 
šios šalies turtas, siekiąs 250 bi- 
lionų dol.,
ir darbininkams.
tarp turčių ir darbininkų yra 
ekonominė liniją, kuri juos 
vienus nuo kitų skiria. Jei ku
rių nors sąskaitų nemoka vieni, 
turi užmokėt antrieji.

Rusijoj darbininkai, kurie, 
kaip matyt, neturi visai palin
kimo mokėti kares skolų, turtų 
savininkus siu mia 
žemlapio,

nuo 
bet tai Rusijoj. 

Valstijose tokio ra- 
ddkalio judėjimo nėra.

Turčių skaičiumi visai ne

turbut nedaugiau kaip vienas iš 
penkių turi nuosavybių. Indus-

aštriai atšovė: “Jeigu aš bučiau’ 
taip turtingas kaip jus, džentel
menai, esate turtingi, ir taip bai
lus, kaip jus pasirodote esu, tai 
aš pats pastatyčiau šarvuotlaivį 
ir padovanočiau valdžiai!” 

šarvuotlaivio, žinoma, jie ne
pastatė. O tuo tarpu biznieriai 
visoj šalyj, gavę karės kont
raktų, tuko lobo neišpasakytai.

Tos pačios civilės karės laiku 
kareiviams mokėta popieriniais . 
pinigais, kurių vertė buvo taip Į 
nupuolus, kad jie turėjo mokėti ■ 
$2.65 už tai, kas galima buvo Į 
gaut už vienų dolerį mokant 
auksu. Tuo tarpu nuošimčiai 
už valdžios obligacijas buvo iš
mokami auksu.

poleono karės buvo neapsako
mai pelninga bizniui. Kraujas 
buvo gausiai liejamas. Papras
tieji žmonės nešė visa vkarės 
sunkenybę ir kentėjo didžiausių 
vargų, kuomet turčiai ir karės 
spekuliantai plėšėsi sau milži-

kol priežastis neprašalinama
kuri tankiausiai yra užsdlikiinf- 
tūlų medžiagų kūne, kurios w | 
rėty išeit su šlapumu bei kit<W 1 
išmatom.

2. Svėrimas 175 svarų am
žiuj 17-kos metų rodo, kad ar 
perdaug valgėte, arba tingėjote 

| išsimankštinti tame laike arba 
| tūlos gilės nedirbo normaliai, 
j nes toks svarumas 17-koj metų 
i yra perdi delis. Jeigu esote 6 
pėdų augščio arba netoli to, tai 
ir dabar da turite apie tuzinų 
svarų perdaug, kurie gali jums 
nekenkti, bet nėra permažai. 
Matyt, kad dabar arba mažiau 
valgote, arba daugiau suvarto
ja te protavimui ir darbui arba 
gilės ėmė dirbt normaliai. Ži
noma, puolimas svarumo, jlif 
gu j?s atsitinka į trumpų laikąjl

but verčiamas mokėti karės iš
laidų. Ir reikalo nėra. Suvie
nytų Valstijų valdžia galėtų 
lengviausia padengti visas karės . 
išlaidas, antdėdama mokesčius 
ant žemės nuosavybių; atimda-

‘ , . v. ima* visas pajamas pelnų virsiaus

narna konskripcija turto, duotų 
turbut, daugiau kaip dėsi ml bi- 
lionų dolerių metams, o lai pa
kaktu visoms karės išlaidoms

ar laip bus padaryta? Kažii 
valdžia norės taip padaryti?

Kazimieras Gugis

Ve<i« visoJkfuc reikalas, kaip kriminaliikuose 
taip ir ctvili&kaose teismuos. Daro 

visokius dokumaniut ir popiet as.

Namų Ofisas:
am a. NtitM st

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1510

Miesto Ofiajta:

127 N. tarim St. 
111141

Tei. Central 4411

Skaitykit ir Platinki t 
NAUJIENAS

symptoiąjai. Bet jei puolėte ps 
! lengva, tai nieko blogo nėra.

Dr. A. Montvidas.

Prašyk groserninko

SCHULZES 
BUTTER-NUT 

BREAD 
SCHULZES 
CAKE 
SCHULZES

RYE BREAD
SCBUUSfiAKlNG CO.

Parduoda visos grosernės

oro
UTAISYTA8 ii tpti utak 
Jroepto ; rj te i k to ifimintia* 
ifu Egypt© aokoninku,

ap«ire)iki* stebėtinai 
nuo gėlimo - " 

Daudi, 
skaudėjimo,

■ I balčio galva,

ir Jam 
mc,

•omM Udirbdju Ubai

PAIM-EXPHIEBIO-
Mco ir IMUdmo drMgt fefap* 
ik*, naudojamo ritame prara- 
lyje per pute



Pėtnyčia, Rugpjučiio 3,1917
bų nutarta suren

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Musy korespondentų pranešimai

GRAND RAPIDS, MICH

APTIEKA

GARY, IND

ROCKFORD, ILI

Redakcijos Atsakymai

LIBERTY LAND AND
INVESTMENT COMPAY

4616 S. WESTERN AVE CHICAGO, ILLINOIS

žmonių 
jiems 
Didelis

naujai 
igimui

gė kartu si 
Kalbant ; 

nepaminėti 
ves ir negri kad

Kak 
altorius 

Kirk-

z n lomų paly 
nes- Lydėjo 
automobiliai

GERBIAMIEJI
Prisiunčiu

Petraiti ir M 
i.

) lietuviški?
krūva lietu

randavojamos farmos ir visokie 
reikalingi patarimai ir pagelba 
bus suteikta visiems korporaci
jos nariams.

rotos dar nebuvo 
naujasis kun. F. J 

sutverti ir vy 
pareikalavo, kad šv

rėčiaus jie atsisa- 
», vis tiek jis 
kad choras 

Bei

Laidotuvių dienoje, liepos 17, 
8 v. ryte susirinko nepaprastai 
daug žmonių, kurių tarpe buvo

OTTO KUBIN 
prez. Atlai 

[Brewing O

pasargos žodis
IOWA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis—

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Yra sutverta didelė korporaci
ja po vardu IJBERTY LAND & 
INVESTMENT CO., inkorporuo
ta į ŠIMTĄ TŪKSTANČIŲ 
($100,000.00) DOLERIŲ po val
džios priežiūra taip, kaip dide- 
sės bankos arba spulkos. Visi

Geistina 
kiaus pas mus atsilankytų.

S. šilunas

lyti, o pelnas bus didelis visiems 
šėrininkams, nes jūsų pinigai 
dirbs del jūsų pačių, o ne del ki-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedčlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 2L2-ra GATVĖ

Nelaimė. Negražus katalikų 
pasielgimas.

tversiąs vyčių rotą 
ir nenori prie jų prisidėt 
vargiai jam tai pasiseks 
ryti. — Reporteris.

YėH.
F. MASHEK 

prez. Pilsen Lumber C*.
J. PESHEL

bet dar svarbiau žinoti, kaip 
juos sunaudoti, kad butų saugus 
ir atneštų gerą nuošimtį. Ligi 
šiam laikui buvo visokiu i n vesti-

nariai
pažįstamą svečią
kalbina prisidėti
vcjkinio. Ir dedasi. Taip tai 
rockfordicčiai veikia ir didina 
savo jiegas ir nuolatos savo kul
tūrinį veikimą plėtoja.

— Volangis.

nes 
tainės 
bedievių 
jiems 
tainės 
klausė jų ir 
naktį pranešė 
dieviams nebeduosianti

Bet 
nė. 'J 
diskusijos vistiek įvyko, 
ša i pamatę, kad socialist 
kitą svetainę 
jie vis dar 
pradėjo gt 

visi

TB.1 TINGIAUSIA IM GlBIAUtflA 
LIKTI) VI CK A

Jokim ui, Akron, O. -— Tokie 
dalykai dedasi netik Akrone, bet 
visur. Jūsų raštelio negalėsime 
sunaudoti.

DAUG MUSŲ ŽMONIŲ yra 
jiėškančių gerų farmų, bet dau
gumui nepasiseka1 surasti sau 
tinkamos vietos, tik dabar bus 
visiems proga, kurios tūkstan
čiai laukė, kuriems pirmiau bu
vo neprieinama ir neišgalima 
praleisti laikas ir pinigas ant 
jieškojimo gerų farmų, dabar 
korporacija pagelbės visiems ir 
jokių išnaudojimų ir suktybių 
nebus. Gaus pirkti geras žemes 
pigiai ir su mažžu įmokėjimu, o 
visai neturintiems pinigų bus

Kiek laiko atgal čia susi t ve 
re šv. Kazimiero Choras. Vy 
čių vaisko 
Todėl dabai 
Busis užsimanė 
čių rotą

protaujantis žmogus supranta, 
kad žemės niekad nepuola ir 
vaisiai iš jos neišsibaigia, nes 
kuo ilgiau ant farmos yra gyve
nama, tai žeme darosi derlin
gesne ir jos kaina kas kart eina 
brangy n.

savaitės atgal, rupes- 
Jstupo, suėjo keli 
draugai ir nutarė 

gaivinti apie metus laiko at- 
il numirusią LSS. 177 kuopą, 
imc pat susirinkime susirašė 

Faipgi nutarė su- 
prakalbas, o kalbėtoją 
esti iš Chicago. Prakal- 

rengiamos ant liepos 
kalbėtojas, rodos, buvo 
it važiuoti. Tečiaus vė

liau gauta, žinia, kad jis negalės 
atvažiuoti, todėl vieton prakal-

darbštumu, teisingumu ir 
Tos 

I yra labai 
naudingas 

(iškurnąs bus 
plotus derlingos 

išdalinti į ukes (far- 
užbudavot budinkus, su- 
visokius įrankius, reika- 

f a r m ų i r par d u o ti

RntaUan r*r*pt«» »w didtiUnai* atyAa, 
aejinrlwV, ar tU receptai LletvYM ar 
Amerika* iaktar?. Tai vieaaliat IU- 
tuvlik* a p tieka *««teae ir Maaaadb*- 

eetui valitljaj. Gyrfaolly falll faat ka
klo* tik pasauly JI yra Tartajam**. Ga
lit reikalaut per išlikau, • ai prleip. 
•ta per expree^,

K. SidleuuLskis
ApUekorlus Ir >»▼!>! aka*

SOUTH BOSTON, MASS.

ūsų draugai nenusimi- 
Fuoj gavo kitą svetainę ir 

Prie- 
gavo 

nuleido nosis, bet 
nepasiliovė veikę ir 
dinti žmones, kad 

Hsilankiusiej busią areštuo-

dalyką tikimės, kad ir Tamsta 
busi pritarėjas tam svarbiam 
dalykui taip, kaip ir kiti tūkstan
čiai pritaria. Su pagarba,

PIRKS SUBDIVIŽINUS sparčiai 
augančiuose MIESTUOSE, bu- 
davos namus ir pardavinės juos 
žmonėms su mažu įmokėjimu. 
Kas turi namus ar lotus, norin
tiems apmainys ant farmų ir tt. 
Tokiu bud u kor poraci ja augs 
MILŽINIŠKU greitumu ir drau
ge augs korporacijos turtas ir 
visi tie, kurie turės Šerus, ne tik 
gaus didelį procentą ir dar šėrų 
kaina pasidvigubins į trumpą 
laiką ir apart to šėrininkai gaus 
viską farmas, namus ir lotus 
pirkti už numažintą (wholesale) 
kainą ir Šerai bus priimami už 
pilną vertę taip, kaip pinigai, 
nuostolių niekad negalės būti, o 
PELNAS bus didelis, nes vi
siems yra aišku ir kiekvienas

nirnų, bet dar tokio gero nebuvo, 
kaip šitas yra, nes atsidarė puiki 
proga, kur nuostolių niekad ne
galės būti, o pelnas kaskart di
dinsi#, tai yra geriausia proga 
pasinaudoti pakol yra prieinama 
su mažais pinigais.

Prieš Po
atsilankymo pamatymo

Jus galite nupiginti pragy: 
veninio kainas ir galite gauti 
geriausią, negu yra dent išliko
je atsilankant pas Dr. Pierce. 
Žiemių-Vakarų kampas nuo

Gvarantuota Dent išlika 
Apžiūrėjimas Dykai

DR. PIERCE
59-tos ir State Gatvių 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro; 
nedėldieniais: nuo 10 iki 12.

tu'ir jus paųs su vaiuziospagei- 
ba kontroliuosite savo pinigus, 
tai geresnio investinimo negali 
būti. Dabar dar trumpu laiku 
serai parsiduoda po $10.00, ilgai 
netrukus bus po $20.00 ir šėrų 
skaitlius yra nedidelis, tuo jaus 
bus visi išparduoti paskui no
rintieji negalės gauti, jau tūks
tančiai žmonių kreipiasi, perka 
Šerus ir visi remia šitą dalyką, 
kiek galėdami.

ir rupi- 
Palaido- 

ipeigų 
upinėse. J ai pirmas 

palaidotas tose kapinė^

TAI KAM PINIGUS laikyti 
namuose negaunant jokio atly
ginimo ir dar rūpintis apie jų 
saugumą ir kam laikyt kokioj 
bankoj už trečią procentą ir bi
joti, kad banka nesubankruty- 
tų taip, kaip jau daugelis musų 
biednų žmonių tapo nuskriaus
tais Šiais metais. Visi dabar tu
rite progą pirkti ŠĖRUS į šitą 
KORPORACIJĄ, kur jums pini
gai bus saugioj vietoj nejudina
me turte, kur niekas negalės pa-

Pimj, kurie kulbėj 
susirinkusiems į 
viams. Pirmas kalbėtojas, drg. 
Petraitis, kalbėjo apie darbinin
kų išnaudojimą ir karę ir kvie
tė visus stoti į socialistų eiles. 
Prakalba nors nebuvo nuosekli, 
bet labai jausminga; matyt, kad 
draugas Petraitis nuo širdies 
kalbėjo ir, rodos, prisirašė kele
tas nauji) narių. Drg. M. Pu n is 
nors trumpai, bet labai nuosek
liai kalbėjo apie Amerikos ‘"lai
sves”, apie persekiojimus socia
listų laikraščių ir priežastis per
sekiojimų; paskui gi labai nuo
sekliai atsuk y nė j o į klausimus. 
Abclnai draugai kcwanicciai 
jau lankėsi pas mus antrą kartą 
ir visuomet paliko gerinusį įs-

Todel-gi nieko nelaukdami 
kreipkitės į korporacijos ofisą 
ant žemiau padėto adreso ir 
klauskite platesnių paaiškinimų,

kuri
atsižadėjo laisvos minties ir ne
paisydama fanatikų lojimo žen- 

laisvais draugais, 
pie velionį negalima 
apie pačias laidotu- 
žų kataliką" elgimąsi

diskusijajf 
temoje: “Kaip galinča panaikin
ti kares.” Diskusijos nutarta socialistų literatūros. Abclnai 

pelno liko apie $600.00. Lietu
vių 179 kuopa taipgi dalyvavo 
ir turėjo net du kalbėtoju iš Ke
wanee

Liepos 15 d. bežvejodamas 
prigėrė upėje lietuvis Benedik
tas Brazauskas.

Velionis ir kiti 3 jo draugai po 
sunkios darbo dienos iš 14 į 15 
d. liepos vėlai naktį išvažiavo 
valtele ant Grand upės žvejoti. 
Visa naktis praėjo laimingai. 
Tik rytmetį grįsta n t 
už kelių žingsnių nuo prieplau
kos, kur reikėjo pastatyti valte
lę, velionis B. B. sėdėdamas už
pakalyj, pradėjo snausti ir iš
puolė iš valtelės. Kiti draugai 
puolė gelbėti, bet kadangi toje 
vietoje butą gilu, o nė vienas 
plaukti gerai negalėjo, tai jie ne
tik negalėjo išgelbėti {puolusio
jo, bet ir patįs ką tik neprigėrė. 
Velionis ištraukta iš vandens 
6:15 v. ryte.

Benediktas Brazauskas paėjo 
iš Kauno gub., Joniškio mieste
lio. Paliko moterį su trimis kū
dikiais. Žuvo dar visai jaunu 
būdamas, vos 27 m. . sulaukęs. 
Buvo linksmuos budo ir laisvų 
pažiūrų žmogus; prigulėjo prie 
Simano Daukanto ir Laisv 
pinių draugijų, kurios 
nosį jo laidotuvėmis, 
tas be jokių bažnytinių 
Laisvose K 
žmogus

savo 
dideliu patyrimu biznyje 
korporacijos tikslas 
platus ir visiems/ 
Didžiausias speęja 
pirkti didelius 
ŽEMĖS 
m as), 
pirkti 
lingus 
žmonėms ant lengviausi t 
gų. Taipgi sukolonizuoti lietu
vius kaip galint į vieną vietą, 
sutverti Lietuvišką miestą, išbu- 
davoti lentų ir medžių pjovimo 
fabrikus ir kitokius reikalingus 
dalykus. Apart viršminėtų da
lykų, korporacija darys biznį su

užsiėmimą. Todėl it 
miestų pribuvę lietuvi 
papuola į tą judėjimo verpetą, 
nes vieliniai veiklesni draugijų 

greitai užtėnrija kokį ne- 
, tuoj aus už- 
prie bendro

Vasaros sulaukus ir mes per- 
iskirėm su svetainėmis, į ku- 

rinkdavomės 
ir lavinuavoines ar tai dainuoti 
ar lošti, ar atsilankydiavom ant 
prelekcijų be] prakalbų. Vasa
rai gi atėjus vietos lietuvių vei
kimo centras persikėlė į Black 
Hawk parką. Mat kalbaniasai 
parkas guli visai prie pietinės 
dalies Rockford, kur daugiau
sia lietuviai yra apsigyvenę, to- 

jiems čia patogiausi 
gamtiško

gražus. Pradedant nuo Rock 
upes tęsiasi augšti kalnai su se
nais ąžuolais užsibaigdami gra
žia lyguma. Tatai ir nestebėti
na, kad lietuviai era ir renkasi. 
Kur tik nepažvelgsi, ar tai mer- 

vaikinu kalbasi, ar kas 
biznio reikalais rokuo
tą patį kartoja: “Well, 

tad pasiimi lysini nedėlioję Black 
Hawk parke.” Tad nedėlios su
laukus visi ir maršuoja į tą “lie
tuvišką” gojų. Draugijos ir 
kuopos irgi rengia ten kiekvie
ną nedėldienį piknikus 
už vietą nerėkia 
ka lik leidimą iš c 
pinti. Publika 
renkasį. Vieni 
sustoję, kiti sviedinį mėto, treti 
susėdę diskusuoja dienos klausi- 

taip kad kiekvienas randa 
iš kitų 
greitai

Socialistų piknikas.
Nedėlioj, liepos 29 d. Moline 

ir apielinkės socialistai surengė 
milžinišką pikniką ant Camp
bell salos. Piknikas buvo iš- 
tikrųjų milžiniškas, nes 
parduotus tikietus matyt 
buvb apie 8,000 žmonių, 
bėjo iš New Yorjto 
knygos “Karė, ko delei? 
patrickas, kurio prikalba taip

c TEISIU M
H Dienomis ir vakarais teisių klesos. o
1 Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo-

C kslišką laipsnį. Dykai oratorika. 3 
A metų praktikos kursas. Gražiausi 
G klesos kambariui šiame mieste.
O DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- >>
S ŠTESNĖS MOKYKLOS KURSAI A 

Prirengia j Kolegijų, Teisių, Medicinos, Den- 
tistikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrųmpiau 
siu laiku. Reikalaudami kataliogo adre^ 
suokite Chancellor J. J. Tobias, 53 W. Jack- 
son Blvd. ■ Tel. VVab. 5591

Vienok nieko panašaus neat 
si tiko,. Diskusijos įvyko i 
jose labai gražiai užsilaikė 
del karščio ir nežinojimo svotai 
nes, žmonių buvo nedaugiausia

Buvo keletas draugų ir iš Ci 
cero
kuopai sudėjo 
lėšų susirinkimo. Aukavo: Al
binas Pudinckas $1.00, Jonas 
Vilkas 50c ir Kazimieras Vaite
kūnas 30c, kuriems kuopa ta
riu ačiū. — Beržo Lapelis.

ri buvo paimta prakalboms 
Parašyta ir keletas lapeliu si 
užkyietihnais.

Užgirdę apie 
šiųjų “katalikų 
susitverusiai kuopai pakišti ko- 

’ išardyta visą pradėtąjį dar-
Bėgiojo šia n ir ten, paga- 
sunianė prikalbinti svetai- 

savininką, kad neduotų švė
nos čia busiąs laikomas 

susirinkimas. Tas 
pasisekė padaryti. Sve- 

savininkė, moteris, pa
liepęs 28 d. vėlai 
, kad svetainės be-

nemažai ir katalikų. Tas nebū
tų stebėtina, bet štai kaip save 
parodė katalikai. Kada velio
nio švogeris Midistavičia persta
tė kalbėti D. K. Kazlauską ir 
kaii> tik pasirodė kalbėtojas, vi
sose pusėse katalikai pradėjo 
šaukti, ploti ir šiaip triukšmą 
kelti, kad net svetimtaučiai pa
sipiktinę norėjo pašaukti polici
ją. Katalikai, kurie nors artyn 
ir nelindo, tad nors ištolo kėlė 
didžiausį triukšmą, tarsi tai bu
tų buvę visai proto netekę žmo
nės.

rėčiaus visos’ sufanatizuotų 
pastangos nedavė jokių 
geidžiamų pasekmių, 
būrys laisvų pažiūrų 

įėjo velionį į kapi- 
apie 20 karietų ir 6 

Ant kapinių vėl 
Kazlauskas; kalbė

damas tarp kitko paragino pub
liką paaukauti velionio nioterei 
po kelis centus. Žmones tam 
pritarė ir suaūkavo $40.

Jeigu giminės ir pažįstami no
rėtų gauti platesnių žinių apie 
velionį gali kreipties prie jo mo
ters adresu: P. Brazauskienė, 
1313 Hamilton avė., Grand Ra-

S. Naudžius.

DABAR YRA GERIAUSIAS 
LAIKAS .

išmokti kirpimo ir “designing.”
Mes galime gauti jums atsakančiu 

ir gerai apmokamą vietą į trumpą 
laiką. Jus gausite privatiškas in
strukcijas ir praktišką pagyrimą 
mokindamies.

Mes taipgi turime, siuvinio skyrių, 
kur mokiname siūti rankoves ir ki- 
šenius daryti ir prosvti. MUSU MO
KINIAI PRIIMAMI visose apmoka
mose firmose (Jiicagdje.
Dieninės ir vakarinės instrukcijos.

Jos. F. Kasnicka, viršininkas, 
Priešais Citv Hali, 

Kambariai 416-417, 11*8 N. La Sidle st.

co Co. vice
JOZEF S

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000,

KALBAMA LIETUYISKAI

Mat čia 
mokėti, užten- 
miesto pasiru- 
irgi skaitlingai 
V • 1 V • • 4

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAMPYMO SASKAITA CH1CAGOJE.

^Augioje ir tikroje Bankojc. .28 metus teisingai vedamoje Banke ja. 
o priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depoaltg 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampa* 18 gat 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
H. E. OTTE 

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

irez. T. Wilce Co 
[RYTA

1900
V. KASPAR 

prezidentas
OTO KASPAR 

vice-prezidentas
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros 
CHARLES KRUPKA 

vice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Į : Vw? ti'"' fy"'



Sankrova
aro

Great Central Fruitvale Storero reikalais be jokio sustojimo, ir kartu Įgyti kiekvieną naudą 
pelną iš šios didelės kooperatyvčs draugijos.

K iek vi e n as Ch icagoje 
didelę krautuvę - 
Randolph Market

kiekvieną žodį šiame pranešime ir jus nusistebėsite ir su pasiga

Perskaityk kiekvieną žodį šiame svarbiame pranešime — 
kaip jus ir jūsų kaimynas gali likti musų nariais del didelių pelnų 
ir naudos. Tik sustok ir pagalvok valandėlei, kiek mažai iš jūsų 
reikalaujama — kad iš jūsų reikalaujama tik $2.00 įmokėti ir ta
da mokėti po $1.00 į mėnesį per 48 mėnesius, kad likus visam gy
venimui, ant visados, nariu šios National Society of Fruitvalers 
ir gauti dalį visų pelnų ir naudos. Jokių kitokių mokesčių, mė
nesinių ar nepaprastų, nebus. .

negu turėjimas-jūsų 
pačių valgomųjų daiktų sankrovos vos už kelių žingsnių nuo jūsų 
durų, ir priėmimas jūsų kaipo nario, didelius nupiginimus mais
te, bet jis reiškia taipgi didelius piniginius dividendus, pasiunčia
mus kasmet birželio ir gruodžio mėn. Tas taipgi reiškia apdrau- 
dos fondą, atidedamą į šalį aprūpinimui narių, kada senatvė juos 
padarys bejiegiais ir sumažins jų uždarbį.

i pastebėtinu greitumu, be jokių bereikalingų gaišinimų, 
National Society of Fruitvalers aprūpinami jų stalo reik- 

Suprantama, Chicagos ir apielinkių žmonės skubiai ir 
rs. Kodėl mes tu- 

sunkiai uždirbtus pinigus visokiems perkup- 
' gro-

Society of Fruit- 
, savo sankrovų, savo transportaciją 
Pagalvok apie tai — kiekviena Chica- 
Fruitvale Groserio sankrovą. Kiek- 

proga panaikinti kiekvieną bereikalingą eikvojimą Dideles 
----- ------ --------- .—tj, jeigu musų produk-

Dabar žinome kaip mes stovime, kadangi tai nėra naujas 
sumanymas. Per penkis metus, nuo 1912, mes parodėme tai esant 
geru dalyku ir šiandie musų pelnas vidutiniškai siekia $200,000.00 
į metus. Vien tik gegužės mėnesį pelnas siekė virš $50,000.00. 
Bet perskaityk ir pamatyk, kaip daug toliau mes einame šiuo di
deliu kooperatyviu judėjimu, ir čia tai yra pasiūlymas jums pri
sidėti prie musų. < «

Madison St., West
Society nupirko tik- 

bet ne ‘jos tavoms—nei 
'Hie Fruitvale Store yra da 

nuo 8 iki 6, su pilnu rinlE # 
paukštienų; viskas šviežia, 
krautuvės. Neužilgo Fru i t vali

Pamatyk šias Narių žingeid. kainas
Kiekvienas Chicago j ir apielinkėj kviečiamas 

pirkti čia, kur visa konogeriausia valgomųjų ir 
mėsų randasi, ir 

Quaker Oats (Avi 
žos ........................
Peets Golden Cry 
štai Raitas Muilas 
Fancy Golden 
Santos Kava, s v. 
Pet arba Carnation Pi 
nas, Didelis Ke- 4 pi 
nas ....................
Geriausias Smul- O, 
kus Cukrus ... 
Pinacy Sviestas 
mus pačiy darbo“***'

buvo pradėtas p-acit 
;h ii" žengiam 
' i f asus jame fina n si

Skaityk atidžiai ant sekamo puslapio kaip lengvai galima 
uždirbti $1,000,000 į metus ant 20,000 akrų žemės ir didelį pelną, 
vidutiniškai $1,300,000.00 į metus, iš 916 sankrovų, iš konservų 
dirbtuvės, transportacijos, sandėlių, maisto, kiaušinių, vištų, mė
sos ir tt. Netik didėlis nupiginimas kainose daromas mums, na
riams, bet taipgi mes, nariai, įgyjame didelius piniginius pelnus.

Kiekvienas departamentas vedamas gabiausių žmonių, kurie 
laimėjo atžymojimus pirklybos pasaulyje ir kurie atliko didelius 
dalykus — žmonės, kurių vardas ir reputacija yra kuogeriausi — 
žmonės, kurie širdžia ir siela atsidavę šiam dideliam judėjimui 
žmonių ir del žmonių. Kiekvienas narys šios organizacijos, pra
dedant nuo prezidento — nežiūrint ar jis yra sankrovos patar
nautoju, ar tik vyniotoji!, ar telefono operuotoju, ar vežėju, — 
nežiūrint ar dirba transportacijos departamente ar ant laivų, ku
rie plaukioja po ežerą, ar yra sandėlių ar ūkių užžiurėtoju—ne
žiūrint kokį jis darbą dirbtų organizacijoj, jis turi būti nariu Na
tional Society of Fruitvalers, kadangi ši draugija yra žmonių ir 
del žmonių. Kiekvienas ir visi yra lygus ir kiekvienas darbinin
kas yra atsidavęs širdžia ir siela organizacijai. —

Atidžiai skaitydami sekamą puslapį, jus greitai pripažinsite 
stebėtinas progas, teikiamas šios organizacijos nariams, į kurią 
jus galite prisirašyti, jeigu greitai prisiusite savo aplikaciją, ka
dangi kaip greitai susirinks reikalaujamas skaičius žmonių kiek
viename distrikte, tie distriktai bus uždaryti ir nauji nariai nebe
bus priimami.

Musų didžioji centralinė išdalinimo vieta, žinoma kaip 
Fruitvale Grocery and Market No. 1, jau atsidarė prie 222-224 
West Madison Street. Visi Fruitvaleriai, o per tai ir beveik kiek
vienas Chicagos gyventojas yra apsipažinęs su šia didžiąja san
krova. Tai didžiausia valgomųjų daiktų sankrova Chicagoje.

Skaityk sekamame puslapyje apie didelius nupiginimus da
romus šios draugijos nariams. Ši sankrova yra tik viena iš di
delė pinigus sutaupojančios virtines 916 valgomųjų daiktų san
krovų Chicagoje ir apielinkėse, kurias skubiai rengiama atidaryt.

Skaityk sekamame puslapyje kaip National 
valers augins savo daržoves 
ir savo konservų dirbtuves, i 
gos miesto dalis turės savo 
viena 
konservų dirbtuvės suvartos kiekvieną likuty v 
cija pasidarytų perdaug didelė suvartojimui 916 sankrovose

Dabar prisimink; National 
tarpinė kooperatyviška draugija ir nenori

visa konogeriausia
tai kopigiausiomis kainomis.

Bakers Kakao. 4 71* 
i/2 svaro Kenas I I U 
Morris & Co. Supreme 
Kumpis, sva 
rui ........... ti
Swift & Co.
xie Lai 
Arnold

nors vienas neužganėdintas narys. Dėlto mes duosime jums 
dienų laiko pilniau
siam ištyrimui^..ir 
jeigu busite pilnai 
užganėdinti, galėsit 
pasilikti musų na
riu. Jeigu pabai
goje 30 dienų jus 
nenorėsite - pasilikti 
nariu, tai sugrąžin
sime netik kiekvie
ną doleri įmokėtą 
Draugijai, bet dar 
duosime 4% ant jų- 
sų pinigų nuo laiko 
įmokėjimo. Bet-gi 
jums reikia skubėt, 
jeigu norit likt mu
sų nariu. Išpildyk 
kuponą ant kito pu
slapio, pasirašyk po 
juo ir prisiųsk kar
tu su $2.00. Tas pa
daro jus nariu, ir 
jeigu per 30 dienų 
jus nebenorėsit but 
nariu, jus nieko tuo 
nepražudote, kada
ngi jūsų $2.00 su 
kitoms mokestimis, 
jeigu įmokėsit dau
giau, bus jums su-

ų, išmokamais iš perviršio, kurį mes jau už- 
)ie priedinius pelnus, ku- 

Skaityk

kooperacijos sistema ir jus kartu pamatysite, kaip daug milionų 
pelnė visokie perkupčiai, maisto manipuliatoriai ir sankrovinin- 
kai, ir kaip dabar mes, žmonės, nariai šios didelės draugijos, pa
silaikysime šiuos didelius pelnus ir įsidėsime į musų pačių kiše- 
nius. Mes esame pavargę mokėdami musų gerus pinigus kaipo 
pelną į kitų kišenius.

Jus, kurie ateinate pas mus, ateinate laiku, kada bandymai 
jau buvo padaryti ir kada mes esame pasirengę daryti pelnus. 
Jus, ne taip kaip mes, kurie esame pionieriais šiame judėjime, 
gaunate išpat pradžios netik didelę naudą, didelius nupiginimus 
maiste, be didelių piniginių dividendų, jus gaunate taipgi 4% pi
nigais ant jūsų 
dirbome. Bet skaityk toliau ir patirk 
iruo^ uždirbus yra siunčiami nariams kas pusę metų

usiame jau
kurie yra pa: 

vartojamus d a 
pasirižusiu nuč

nariai
menimis
su noru stojo į National Society of Fruitvaler 
rime mokėti savo i 
čiams, stambiemsiems vaisių pardavinėtojams, "wholesale 
šerniukams ir sankrovininkams, kuomet mes galime juos laikyti 
musų pačių kišeniuose? Kodėl kiekviena šeimyna Chicagoje ir 
apielinkėje neturi skubėti prigulėti, kuomet tiek mažai reikia, 
kad likus nariu ir džiaugties visais pelnais, nupiginimu kainų ant 
maisto ir nepaprastų patogumų, suteikiamų nariams šios koope- 
ratyvės draugijos? ' .

Pirmas Stiprus
Brangumą. Di

Minios Dedasi į National Society of Fruitvalers patiems valdyti ju pačiu maistą ir virtinę 91' 
valgomų daigtų sankrovų. 20.000 akrų žemes; Transportacija; Konservų 

dirbtuvė; Sandeliai; Maistas==Kiaušiniai==Vištos==Mesa==Apdrauda,
Etc. Milžiniškas pelnas 'nariams

visą tą laiką, kurį 
Draugija laikys jū
sų piniugs.

Dabar atidžiai 
smulkias ir pilnais žinias. Jus es 
didžiausio kooperatyvio judėjimo, 
žmonių. Judėjime pradėtam jau 
eiam šuoliais priekyn — judėjime 
niu perviršiu ir tvirtais žmonėmis, 
I u $200.000 pelnu,, si ipriu 
siryžę nemokėti daugiau 
lykus dideliu neintikėtin 
dabar pasiimti visus peb 
kišenius. 
m i ir apir 
kalavijam 
darni, ka(
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Didelės Bendrovės

Tiktai Bendrovės Nariai

916

Nekurie Dabartiniai
Fruitvalers

J
3

Dabartiniai Fruitvalers yra kiekvieno laipsnio gyvenime, vien tiktai paprasti 
stos. Mes esame labai entuzijastiški su galingais atsiekimais musų Fruitvale

Samdoma

Didelis Pelnas Fruitvale

a ko

Nustebus sugrįžimai na= 
riams iš 20,000 akrą nupir= 
ktu šia koopr. bendrovė.

Mes, dabartiniai nariai Fruitvale Society, suplikome priediniai 20,000 akrų 
žios stebėtinos Michigan žemes.

Jeigu mes apsodintumėm 20,000 akrų bulvėmis, sulig žemdirbystės Depar- 
lamcnto Michigan’o Valstijos, šalis, kur randasi musų žemė, išduotų aplamai 69 
bušelius bulvių iš akro. Pagal turgaus kaina šiandie vartotojui užderėjimas iš 
29,000 akrų daug-maž keturi ir pusė milijono dolerių pirmą metą. _

Taipgi mes turėsime įvairias augmenis, kaip tai, bulves, cibulius, morkas, ri
dikus. salotas, asparagus, celery, kopusius, kalafiorus, špinacus, agurkus kukurūzus 
pamiaorus, vyšnias, žemuoges, obuolius, peaches, ir tt. ir lt. ir ant kiekvienos vienu
tės bus pagaminta kad kiekviena vienutė yra geriausiai pritaikyta taipgi, lokiu 
liudii mes gausime daugiausia iš žemės.

Jus, ir mes visi kurie esame apsipažinę su Michigano žeme ir didelis vaisius 
suteiktas tos vaisingos žemės, žinote, kad mes esame visiškai nuošaliai konserva
tizmo, kad mes pasakysime, jog labai mažai $50 už akrą į metus galima jiaganHiiti 
iint šios žemes, kas sudarys metinių grynų įplaukų del narių mažiausiai $1,000,000.60.

Tai yra sunkiai galima žmogui ahelnai pradėti suprasti, ką 20,000 akrų iš- 
likrųjų reiškia didumu ir plotu. New Yorko miestas vargiai užima 20,000 akrų. 
Dabar tiktai panruslykite apie tą didelį skaičių vaisių ir daržovių, kurį mes gausime 
UHO šio didelio ploto. Karvės, kiaulės, pienas, kiaušiniai, vištos, sviestas, viskas 
tnis auginama musų bendrovės, dėt labo savo narių. Kur yra ten tokia logiška prie
žastis, kodėl mes negalime veikti išvien ir auginti tą, ką mes valgome ir naudojame. 
Mes galime tai atlikti geriau negu kiti, kurie priverčia inus mokėti jiems didelius 
pelnus. Musų žinovai gali gauti iš akro daugiau vaisiaus, ausyti geresnį maistą 
už pigesnę kainą, dėlto kad mes veiksime ant daug didesnio laipsnio, ir nė vienas 
negali gauti pelno, kaip tik mes patįs nuo to ką mes auginsime. Ar gali būti tokia

j»ė ir stipresnė negu kas kitas kuomet nors pirmiau stengėsi? Ne, jokios priežasties 
kad jus ar kas nors kitas negalėtų tobulinties. Musų daugelio metų patyrimas iš
plėtotas the Fruitvale sumanymu visai darodė stebuklus šio didelio pasiryžimo žmo
nių ir del žmonių. Ten nėra jokių kliūčių—klimatas vaisiaus per ištisą n.etą galu
tinai surinktas į krūvą del labo, naudos ir pelno šios bendrovės. Kodėl gi ne? Ko
operacijos užmanomai yra nenauji. Jie išbandė įžymų pasisekimą Anglijoje ir a- 
pielinkinėse šalyse Žieminės Europos. Mes nariai šios milžiniškos bendrovės su
sitelkę į daiktą galime nuveikti ko negali nuveikti pavienė organizacija. Dėlto kad 
Ule? nemokėsime pašalinio pelno. Taigi skaitykite tolinus ir jus atrasite, kad šios 
įplaukos nuo žemės yra vienintelis šaltinis, iš kurio mes gaminame įplaukimą, ku-

916 Chicagoje 1 rinr
Grosernės.

Fruitvale Grocery Krautuvių ir Bučernių dar reikia įsteigti. Pirmutinė, 
Fruitvale Central Down Town Grocery and Market jau yra dabar atida

ryta. Kitos yra daliai* rengiamos del atidarymo greitai. Tos tai yra grosernės apie- 
hnkėj kurių gyvena nariai ir lie kuriuos mes šiuo kviečiame prisidėti prie draugi
jos. Ne daugiau kaip paskirtas skaičius apielinkėj kiekvienos krautuvės kiekvienoj 
flalyj Chicagos ir pamiestyj bus priimama. Mes dabar kviečiame jus palikti nariu.

Viskas y ra išgalvota ir suplenuota iki aiškaus pamato. Mes akųratniai žinom, 
kiek narių y ra reikalinga kiekvienoj miesto dalyje ir 10 mylių radiuso padaryti pil
ną skaičių del ekonomiško auginimo ir sunaudojimo, transportavimo visų maistų.

pritrauks daugumą žmonių gyvenančių kiekviename distrikte, lodei kad jie visados 
turės Šviežiausius valgius ir geriausias vertes toje apielinkėje. Tas yra galima lodei, 
kad Fruitvale Society ant savo žemės augins sau daržoves. 'Tokiu budu einant tie
siog pas naudo jaučius su dideliu sučėdijimu sau ir nariams draugijos. Pažvelgk ant. 
nužemintų kuinų Fruitvale nariams. Sulygink kainas su musų Big Central Store, 
kuris atsidarys panedėlyj. Vien tik kainų sučėdijimas atmokės mums nariams ką 
buvome įmokėję ir dar mes gausime didelius uždarbius pinigais mokamus nariams 
du syk ant metų.

Visi Fruitvale Grocery Stores bus numaliavota vienodai dailiai su viršuj už
rašu, “Fruitvale Grocery and Market,” taip kad jie bus pamatomi ištisai Chicago ir 
paliks geriausiai žinomoms institucijomis Suvienytose Valstijose.

Kaip parodėme viršuj ,los krautuves turės pelnyt virš $1500 kiekviena per 
Tnetą. (kas pareina arti $5 dienai kiekvienai krautuvei), kas pats per save padarytų 
4*vdną,,virš miliuno ir trijų šimtų septynių (U.’šim.čių tūkstančių.dolerių iš tų krautu
vių mums nariams. Tas tai apart mus žemės biznio didelių sučėdijimu ženfoms 
kainoms del narių ir apart pinigiško pelno iš fanuos, transportacijos, kenarnios, etc.

nuopelnai bus pusmetiniais dividentais munis, Fruitvale Society nariams. Nėra 
manoma per dabartinius Fruitvale narius apsistoti su štorais vien Chicagojc. Musų 
noras yra turėt didžiausią lenciūgą grosernių ištisai per Suvienytas Valstijas negu 
kokios nors kitos instancijos. 'ITio galite suprast ką Jums reiškia prisidėti prie Šios 
organizacijos pakol yra proga.

Ihisidėk su mumis. Susieėdyk pelną, kurį vidur-biznieriai nuo tavęs padaro 
sau. Kodėl jus arba mes turime mokėt biznieriui, išdirbėjai, augintojui ir pardavi
nėtojui musų pinigus, idant jie pralobtų? Prisidėk prie Fruitvale Go-Operative 
'Society ir laikyk uždarbį savo kišeniuj ir pralobk patsai. Tai yra priežastis reika
lingumo Friritvale Co-Operative Society, ir tai kodėl mes prašome jus prisidėt.

Mes esame išskirstę Ghicagą ir apielinkes ir išdalinome ją į 916 komercinių 
ilistriktų, ir kviečiame užtektinai narių del kiekvieno distrikto pripildyti narinę 
kuopą. Tuoj po pripildymo skaičiaus, kuopa bus uždaryta ii' daugiau narių nebus

Apdraudimo Pavidalas
Nuo to laiko, kuomet The National Society of Fruitvalers yra bendrovė 

įsteigta žmonių ir dęf žmonių, dabartiniai nariai įsteigė apdraudos fondą ir pen
sijos sąskaitą kaipo, apsaugą sąnariams. Kuomet senatvėje arba nelaimingos ap
linkybės pamaži įeina į musų gyvenimą, apsunkindami jį kovoje su gyvenimo 
reikmenimis, šis fondas yra kaipo dievo pasiuntinys, ši bendrove įsisteigė del po- 
darymo savo narių neprlgulmingais visose aplinkybėse liek toli kiek yra galima. 
Vienas nuošimtis tikro pelno šios bendrovės yra atidedama į šalį kaipo apdraudos 
ir pensijos fondas del labo savo narių reikale.

Del lokio didelio užsiėmimo, padidėjus operacijai, reikalinga visą laiką įvai- 
. rios rųšies darbininkų. Pardavėjų, kasierių, užžiurėtojų, pakuotoji) ir išsiuntinė- 

tojų klerkų ir lt. del groserio sankrovų, kenarnių, sankrovų, persiuntimų, ir tt. 
darbininkų ant ūkės. Žinovų, prižiūrėtojų ir lt. Visi reguliariai darbininkai turi 
būti Bendrovės nariai. The National Society of Fruitvalers visuomet turi bend
rovės, žmonėmis, valdytis, vestis ir prisižiūrėti savo pačių nariais.

Kaiiarnioje.
priimama. Bet kad ši draugija yra einantį, pelninga institucija, tai nėra laukimto 
<lel pelno arba naudos. Jus tuojaus dalyvaujate pelne daromame ir jau uždirbame.

Mes nedaleisimv, kad kiek nors iš musų augintų daržovių arba frūktų nu
eitų parniek. Yra pienuojama kenarnė Michigan valstijoje del sukenavimo tų truk
tų nr daržovių, kurie nebūtų galima ilgiau palaikyti ar tuojaus sunaudoti. Tie su- 
fcenuoti tavorai turės dideliai patikti gaspadinėms, ir hoteliams visur, (Įeito, kad 
sukenuoti per Fruitvale Society, jie turės būti geriausi, tikri, čysti ir sveiki, ir kar
ią ragauti, turės būti reikalaujami ir ant tolinus. Jus matote, kad su Fruitvalers’ 
Society planais auginimo ir kenavimo, ir dastatymo, visi vidur-biznierių pelnais 
bus sučėdyta.

Kenavimo biznis tai — milžiniška industrija. Stebėtini pelnai yra dabar 
padaroma per tuos, pas kuriuos dabar perkate. Prisidėk su mumis ir pasidėk tą 
visą pelną savo kišeniun. Šios Draugijos tikslu yra padaryti Fruitvale Society 
Kenuolus Fruktus ir Daržoves žinomais ir naudojamais ištisai Suvienytas Vals
tijas. Vien tik kenavimo biznis turėtų Fruitvale Society nariams duoti didelius 
cash dividentus apart geriausio to kas tuose produktuose yra.

Kooperacija Darodė
Pasekmes.

Kooperatyve mintis yra visai ne nauja. Ji yra išmėginta ir priimta Anglijoj, 
Norvegijoj, Švedijoj ir kitose šalyse žiemių Europos per daug metų. Kooperacijos 
Daugmcninės Piršlybos Bendrovė Glasgove pavyzdžiui, išmokėjo nuo to laiko kaip 
įsisteigė 60 metų atgal daugiau negu vieną bilijoną, keturis šimtus milijonų dolerių 
I <Jnų savo nariams, ir kuomet ši bendrovė įsikūrė, kaina kiekvieno bendrovės na
rio buvo tiklai $25.00. Nario mokestis dabar yra neapiprekiuojama, jo vertę gali 
sunkiai aprokuoti. Nario mokestis Armijos arba Laivyno sankrovų Anglijos papra
stai išleista už svarą arbą $5 dabar verta yra 100 svarų sterlingų arba $500.

Amerikos Sankrovų Kompanijos, rytinės organizacijos, parduoda sava vai
sius vartotojams sutaupant nuo 15% iki 40%. Ji daro metinę prekybą daugiau ne
gu keturiasdešimts šešis milijonus dolerių. Imant vien tik 20% kaipo abelną su- 
taupymą, ši viena kompanija tiktai sutaupo savo pirkėjams virš $9,000,000 kas indą. 
Ne vien tik tokį sutaupymą ši kompanija daro. Ji sugrąžina savo dalininkams mi
lijonus dolerių pelnų. The Acme sankrovos Philadclphijoje, 433 skaičiuje, aktua
liai padarė gryno pelno praeitą melą $646,526.00. Keturios kitos retėžių sankrova 
organizacijų Philadelphiljoje su 790 sankrovų pagamino tiktai gryno pelno $879,- 
079.00. Ir šie pelnai yra padaryti be kooperacijos bendroves arba be jų pačių ūkės 
pagaminimų, be jų pačių kenavimų ir tt. Jie yra priversti mokėti mekienams, pirk- 
lystes žmonėms, augintojams, ii* manipulacijos pelno. Pažiūrėkite patys kokį padi
dintą pelną mes sąnariai padarysime, jeigu prašalinsime šias nereikalingas išlaidas.

Kitos retežių sankrovos pagamina pasekmes taip pat pažymėtinas, ir dabar jos 
daugiausiai perka vaisius, kuriuos parduoda. Jos turi mokėti paganrintojui, jos tu
ri mokėti pelną išdirbėjai, pardavėjui daugmenyje ir augintojui.

Dabar tiklai sulyginkite tą visą su Fruitvale Society’s naryste—visi tie'larpi- 
ninkystės pelnai eina tiesiai del Fruitvale Society narių, ir tuo pačius laiku, didelis 
sutaupomas padarytas visiems pirkėjams iš Fruitvale sankrovų ir prekyviečių.

Su šiais prieš jus stovinčiais faktais, jus patįs galite suprasti, kokią narystės 
vertę turi priklausymas į Fruitvalers Sfciely jums ii’ jūsų šeimynai.

The Big Central Fruitvale 
Grocery and Market ‘ No.l
Štai turite paveikslą didžiausios ir svarbiausios grosesnės ir bučernės Chicagojc. Tai yra 

National Society of Fruitvalers centralė krautuvė No. 1, ant 222-224 West Madison St.
The Fruitvaler Society nupirko šią krautuvę, buvusią The Randolph Markets, bet ne jos 

tavorą. Ši krautuvė dabar atdara su pilnu rinkiniu naujų valgių, daržovių, kenuotų tavorų, 
truktų, mėsų, visokių paukštienų, viskas yra geriausios vertės, teisingi tavorai ir žemiausios 
kainos. < .

'Tai yra didžiausia grosernė Chicagojc ir pirm,uline lenciūge 916 grosernių ir bučernių, ku
rios bus įsteigtos ištisai (Jhicagos ir apiel’inkese, nuosavaujant ir kontroliuojant per National So
ciety of Fruitvalers, kuriuose bus pardavojama visi produktai auginami per draugiją, visi pro
duktai kenuoti per draugiją, ir paukštienos, kiaušiniai, mėsos, ir lt., produktuojama per draugiją.

Nariai į National Sodiety of Fruitvalers bus šioje krautuvėje priimami per Fruitvale ma-

.Mes nusikratysihi retežius skaitlingų pelnytoji) iš musų pasistengimų. Mes 
prašome jus prisidėt su mumis. Mes žinome, kad jus busite laimingu, taip kaip 
mes esame, žinojime kad mes kur tai nors nužengėme ,kad mes save apginame 
dabar ir del ateities, kad susirišę krūvon, nieko tokio nėra kas mus sulaikytų nuo 
pasipelnijimo. Tai tas pats, senas sakinys: Kartu — mes stovime, išskirstyti —mes 
žemame. Nieks iš musų negalime tokius darbus atlikti pavieniai; bet kartu — 
nėra jokios abejonės nei priežasties kodėl mes negalėtumėm uždirbti tai ką dabar 
gauna kiti už musų kasdieninius reikmėmis,

Skaitykit žemiaus nors kėlės pavardes ir užsiėmimus dabartinių Fruitvalers 
Society narių: Charles Brcitzinan, Pačtos Klerką; Catherine Ratty, N. A. Hawkin
son, Superintendentas Wilkes Boiler Co.; A. F. Gramhauer, mokytojas publikinės 
mokyklos; Geo. E. O’Neil, Commonwealth Edison Co.; II. II. Topping, vilnų pirk
lys; FredeFich Peterson, kontraktorius, Evanston; Alina Bratsbcrg, nurse; John L. 
Weber, teatrališkas gremiruotojas; Fredk, Schoenstedt, pianų fabrikantas; Wm. 
J. Hartney, Board of Local Improvements, City Hall; Frank Feierciseb fabrikan
tas; Charles Lovell, merchandise mgr. Stale St. Departament Store; M. E. Donnelly, 
Sergeant of Police, Indiana Harbor; Dr. Rulifson, physician, North Side; Joseph 
Barti, retired business man; Edward Cleaver, Dept. Mgr. Standard Oil Co.; Gen. 
B. Parmenter, Building inspector; Thos. Peel, Supt, of Bldg. Dept., City Hall; 
A. Lange, Florist; John Christensen, Manufaqturer; Tom Brandford, Actor; Miss 
Pauline Pfaff, Teacher of Public Schools; Geo. E. Galloux, Vk'.e-Pres. Economiy 
Ptg. Co.; H. W. Ashby, Ins.Adjuster; C. L. Blackman, Sales Mgr., Aluminum Pro
ducts Co.; R. M. Bransford, Post Office Employe; JI S. Leseni, Operator Board of 
'Trade, Mrs. Mary Shaw, Business Woman; C. P. Woodruff, Trevcling Man; H. W. 
Huffman, Sales Mgr.; Robt. J. Clark, Signature Expert of the largest Bank of 
Chicago.

Parkupčių Pelnas
Prašalinta.

Ar jus galit mums pasakyt, kodėl jus šiandie mokat nuo $2.50 
iki $3.01) uz bušelį bulvių, kuomet keletas metų atgal jus mokėjote 
lik 75c? Žemė augina lą patį šiandie, kuomet ir kainos buvo piges
nės. Jus tai žinote. Ir jus žinot taipgi, kad musų dabartinės aug- 
štos kainos yra labai padidintos delei maisto spekuliantų—mani
puliuotoji) ir tarpininkų, kurie virtuališkai atima juos nuo žmonių. 
Dabartinis veikimas valdžios Washingtone maisto klausime yra to 
darodymas.

Mes kartais sakom, kodėl mes, žmonės, vartotojai—kode) mes 
turim leisti pagamintoji!!, piiklystės žmogui, meklerių pardavėjui 
i šantrų rankų, ii' tt.—kodėl mes tinime leisti jiems paimti musų 
pinigus nuo musų del jų pasipelnymo—kodėl? Nėra ant žemės prie
žasties, kodėl mes turime ir kodėl mes taip nedarome ilgiau. Nie
kuomet prieš tai nebuvo tokio logiško sumanymo žmonių susijun- 
mui pačių į kuopą del auginimo ką jie valgo ii' vartoja ir pasiga
mina patįs pelnų, šis yra paskirtas didžiaųsis judėjimas, kurį žmo
nės patįs kuomet nors pasiskyrė.

Juk J HOjauS
Gaunate 4®

Fruitvale, kaip tukstančių-tukstančiai iš Jus gerai žinot, yr 
įsteigta 5 metai tam algai, l ai buvo didelis pasisekimas ,ir Frui 
vale C.oią’pany dabar turi pelnus nuo jos transportacijos kompani
jos, pašaro sankrovų, šaldinyčių, konstrukcijos darbo, pardavimo 
branduotų lavorų, hotel iii ir žemės virš $200,000 ir pelnai nuolatos 
auga ir plėtojasi biznis. Vien lik gegužės m. pelno buvo virš $50,000.

Tai yra dar vienas didelis dalykas Fruitvalers Society. Tai 
iš šių pelnų Fruitvalers Society nutarė tuojaus išmokėti nariams 
naujiems ir seniems 4% per metą. , •

Jus gali matyt, kad daugiausia Fruitvale Society pelno bus iš 
naujų 20,000 akrų žemės, pa vestos trūktam ir daržovėm, 910 Frui- 
valc Grocery štormus, transportaciiai. Nes iš šių ateis naujo, mil
žiniško pelno. Belo, visi narįai dabar galį labai susiččdyt ant val
gomųjų reikmenų, daržovių ir mėsų.

Fruitvalers Organizacija
įstaiga taip didelė kaip Fruitvale Co-Operative Society turi but valdo 

tobuliausia per expertus ir tuos, kurių praeities atsiekimai darodė savo veik 
Visi rėikmens del visų tų grosernių bus perkamos ir auginamos dideliuose plotuose. 
Vėliausia, labai užtvirtinta, jiinigus čėdijanti mašinerija, pav., traktoriai, planteriaT 
ir tt. bus naudojama. Sėkla rasoda, del 20,000 akrų, ateina iš musų grynauzių ir šaL 
dinyčių. Viskas daroma apsčiai ir po tobuliausiu vadovavimu.

Vyrai dabar valdantis kiekvieną šios draugijos skyrių, nuo agrikultūriško ex- 
perto Michigane, paukštienos augintojų, iki valdytojų pardavojimo skyrių Chicago j, 
yra išbandyti, užsitikėtini nariai, galintįs su nauju narių skaičium netiktai palaikyt 
dabartinį uždarbių laipsnį, bet padidint juos žymiai. Nekurie iš vyrų yra šioj orga
nizacijoj nuo pat pradžios Fruitvale pieno užmanymo, ir jų gabumas au$o kartu su 
Draugija, kol šiandie jie yra galintis palaikyti by kokį Draugijos pasididinimįą.

Jus todėl matote, ką reiškia gaut viską kuojiigiausiai.^ Jus galite matyti kode] 
Fruitvale štorai parduos pigiau už savo konkurentus. Nėra galima kad svetimos 
grosernės galėtų taip ekoaomiškai reikmenis supirkti, net kad jos ir pačios augintų 
sau fruktus ir daržoves, ko jos nedaro. Fruitvale Society Organizacija visad bus de! 
visų reikmenų supirkimo žemiausiomis kainomis.

Fruitvale Narystė yra Pastovi ir Transferuojanti
r neaptaksuojama po įmokėji- 

.pmokejimui po $f.OO per 48 savaites,—-viso $50.00. Nėra taksų, ny
kesnių. Nariai gali keltis į kokią nori dalį Chicagos ,ar kur nors,

Kiekviena narystė skaitosi pilnais apmokėta ii 
mui $2.00 ir po apmokėjimui po $1.00 per 48 savaites, 
ra tolimesnių mokesnių. Nariai gali keltis į kokią nori dalį Chicagos ,ar km* nors, 
o jų narystė neša su savim visas naudas iš visų šaltinių.

Kitaip sakant, narystė palieka ypatiška nario nuosavybe, su kuria jis gali el- 
gties kaip tinkamas, ir jeigu narys nori, gali savo narystę parduot už by kainą, ir 
su tokiirpardavimu transferuojasi visos naudos ir pelnai priklausantis nariui.

Jums Reikalaujant, Pinigai Gražinama.
Jus ne kiek nerizikuoja! prisidedant prie šios draugijos tuojaus, nes męs su 

tinkam jums sugrąžint iki centui jųsų pinigus su 4%—?jeigu po 30 dienų atidaus ty- 
rinėjimfo jus nusispręstumėt, kad jums geriau savo pinigus atgaut. Jus busit vie- 
nintčlis teisėjas, kad gerai apsvarslysite kiekvieną šios Draugijos darbq.

Mes dabartiniai nariai nenorim neužganėdintų narių. Nes šis tai yra granai 
draugiškas reikalas, del naudos kiekvieno nario, surištas ne vien tik draugiškumui 
tarpe sayęs, bet ii* del suččdymui musų pinigų ant maisto, kurį valgome ir del išto
bulinimo didelių pelnų kuriuos dėsime .savo kišeniun pusmetiniais dividentais tuos 
pinigus kuriuos uždirbdavo nuo musų tie, km* iki šiol buvo gudresni už mus.

Neužmirškite prisiųsti tinkamai išpildytą nario kuponą su jųsų $2 šiandien!

Nariai bus Priimami pagal kaleiąą jų kuponų pribuvimo-be jokių bičiuliavimų (Naudok kampinį kuponą)
Kada skaičius jau pilnas, daugiau narių nebus priimama. Pinigai bus nepriimtiems nariams sugražinti.

Kad i ius pagalvosi!, ką tas reiškia, kada iųs galingumą šios organizacijos 
savo ualvą, iųs turėsite su mumis sutikti, kad tai yra tik vienintelis da- 

Ivkla kurio kiekvienas iš musų norėjome. Kada jus prisiusi! $2 kartu su kuponu 
Avi <i'»r nesat pilnu nariu), tada jus busit pradėję savo narystę kooperatyviškoje 

iriioie kuri turės but savo rųšies didžiausia Įstaiga, kokion Suv. Valstijų 
ruopės yra kada nors įstoję. ...... . , . , .

T-.in kad butu visiems aišku ,rnes paantrinam, kad skaitlius narių kiekvienos 
SniriinkA bi'.s apruk-žiuotas. Tiklai !(W Fruitvale Society naria Ims kiekvienoje 
Thi ntst Mes iums viską gerai šaiškinom, taip kad jus galite veikti tuojaus.- r’imisiuskitc š h. žemiau padėtų kupon.i, ateikite j draugijos ofisus, m ,a |,a- 
liSte išpildyta ’savo narine blankų pas Central Fruitvale Grocery and Market. 222- 

a «« r i % f . w 11 .a c* F

apielinkėje.

kaip Čia išguldyta, ir kada mes auginame savo produktus, nemokame perkupČiams, 
kada Draugija tvarko viską paval mažiausius iškaščius, Nėra reikalo daugiau aiš
kinti. Ir tai todėl šimtai žmonių prisideda dabar—nelaukdami, veikia dabar.

Mes kviečiame jus prisidėti su mumis prie šios žingeidžios organizacijos. Mes 
kviečiame jus prisidėt, nes žinom', kad’tą narystę !jųs guodosite visą savo amžių kai
po didžiausį pinigų-uždirbimo projektą savo gyvenime. Atminkit, kad Draugija da
bar užtektinai uždirba, ir jums užsimokės pradėt, su 4% ant jus narystės pinigų, 
laipgi kad kaipo narys, jus dalyvaujate—mes visi vienaip—pusmetiniuose cash di- 
vi(tentuose. Taipgi dideliame nariams už valgius—visuose kituose uždarbiuose ir 
javuose. Atminkit, kad jus mokate tiktai $2 dabar, kurie padaro jus nariu, paskui 
po $1 į savaitę per 48 savaites, kol įmokėsit viso $50, Nėra daugiau mokesnių, extra, 
nei taksų nei dabar nei paskui. Taipgi, atminkit, kad >jųs turite visa 30 dienų, kurio
se galit atsiimti savo pinigus. Jeigu jus norėtumėt atgauti savo pinigus, įmokėtus 
Draugijai, iš kokios nors priežasies, ar be priežasies, jus galit gaut kiekvieną dolerį, 
kurį įmokėjote ir dar 4% ant tų pinigų už tiek laiko kiek Draugija pinigus turėjo.

Ar busite vienas iš musų? Ar busite nariu National Society of Fruitvalers? 
Jeigu norite prigulėti, lai veikite tuojaus. Nariai prisideda labai greitai.- Todėl, 
prisirašykite be laukimo. Jus turite užtektinai laiko ištyrimui. Jus turite 30 dienų 
kuriose galite atgauti atgal savo pinigus, jeigu į tą laiką nebusite užganėdintas. Mes 
norime 'jus gu mumis. Jus žinot, kad šitas reikalas turės padaryt stebuklus, taigi 
prisirašykite dabar, kad turite progos. Prisiųskite kuponą su $2. Jus absoliutiškai 
nerizikuojat. Jus turit 30 dienų persitikrinimui, jog norite būti su mumis, arba at-

fc šluoto T su l'ruilvafe Society laibeliu, bus apimtą daugiau žemės del fruktij ir 
iLSoviu Califo nijos ir Floridos žemės del fruktų ir daržovių nėr >šhsus metus, 
F^tval.-’ krautuvės visur! Tik pagalvok kų tas reiškia Fruitvale nariams, kurie 

t . .deda dabaH iiaiskinom kiek |)|Uugi'.ia turėtų uždirbti iš 91(> Chicagos krautuvių 
Ir iK 20 000 akrų žemės. Ar matote kokią nors priežastį del kurios nebūtų gailina to 
Jeloo padaryt? Tas yra kasdien daroma per ypatas kurios biznieriauįa mažoj pią-

Tai kodėl gi dvigubai neužtikrinta, kad kada bus vartojama tokioje piasmeje

The National Society of Fruitvalers, Hearst Building, 
Chicago, Illinois

■i

I a'

Naujienos

gauti pinigus. Arba, jei norit, ateikite asmeniškai. Fruitvale Society Sekretorius 
noriai išaiškins jums visa, ką norėsit dažinot. Fruitvale ofisai atdari kasdien nuo 
8:30 ryto iki 6 vakaro. IMarninko ir ketverge vakarais iki 10 va). Nedėliom nuo 1 
iki 4 po piet. Arba just galite pasikalbėt su manadžierium Fruitvale Central Store, 
222 W. Madison Street.

Tik pagalvokit—jus vardas ant kupono prisiunčiant $2 pradeda jus kaipo pil
ną narį, lygiai dalyvaujantį visose kooperatyviškose naudose, pav.: didelis sučėdi
jimas ant maisto, pelnas nuo farmų, maisto, valgomųjų transportacijos, kenarnių, 
ir tt. Eikš—buk vienas iš musų.

*...........- - - --------------------------------- ------------------------ ■ - ■ . ................................. - ...............................................

VardjvF <

Adresas

Iždininkas NATIONAL SOCIETY of FRUITVALERS
Hearst Bldg., Madison and Market Sts., Chicago, Ill.

Gerbiamieji:—Už pridėtus čia $2.00 meldžiu išsiųsti National Society of 
Fruitvalers nario-dajininko paliudijimą, pilnai apmokėtą ir ne ohliguojania. 
Aš prisižadu nusiųsti į Draugijos buveinę Chicagojc, po $1.00 į savaitę per 48 

savaitės, kol neįpiokėsiu Draugijos iždan viso $o0.00.
Šiuo sulariamji, kad aš busiu pilnu nariu ir lygiai kaip ir kiekvienas 

kitas narys, įgysiu dalį pelno, nuosavybių ir kitos naudos, įgytomis Fruitvalers 
Draugijos.

šiuo sutariama, icad aš gausiu mažiausia 4 nuošimtį į metus, išmokamą 
iš (jau įgytų pelnų? išmokamą kasmet gruodžio 1 d. ir birželio 1 d%dbet nuo
šimčio, kurį aš lygiai kaip ir visi kitvnariai, gausiu kaipo dividenduš iŠ pelno.

Šiuo toliaus sutariama, kad Draugija sutinka sugrąžinti mano pinigus ir 
panaikinti mano narystė delei kokios priežasties? ar be jos, jeigu aš to parei
kalausiu bėgyje 30 dienu, ir as gausiu 4 nuošimti už visą laiką per kurį mano 
pinigai buvo DraųgijojeI



Jaunuomenės Skyrius Del Jūsų labo mes pataria
me puikius Dixie audimus(Pastaba

Tulelis

DIXIE AUDIMAI
PALM BEACHES

$10.00 $12.50 $15.00 $16.50 $18.00

OXFORDAI
$5 iki $10

Šilkinės Pančiakos, gražios ir paprastos spalvos

BACH BROSPušaitė

School)

nesSeptintas Sakramentas
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VALPARAISO
UNIVERSITY
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j uis nusi-

mokslui 
yra dvi-

vemm.ų 
kvienų 
nulis.

ai dykai.
to valandos: 9 ryto iki 8 vakare

; netikėdami 
linguoja j ša 

žinių pagavęs

Maudymąsi ir plaukiojimas y- 
ra bene populeriškiausias nū
dien sportas. Ateikite tuojau 
ir prisirinkite puikų vilnonj 
maudymuisi siutą. Dabar yra 
laikas, čia yra vieta.

MAUDYMUISI SIUTAI

Ateikite ir pažiūrėkit mu
sų parodavimą naujų kaklarai
ščių. Vasarinių petrenų, ku
rių mes daug turime šių Jape- 
nese crepes, naujausios mados 
ir šviesių spalvų. Taipgi mes 
turime daug naujų paprastų 
spalvų, beveik paskučiausio j- 
vairumo puikių kaklaraiščių.

$.50, $.75, $1, $1.25

et. Bet kuomet vienas sto 
tvirton opozicijon kitam —

gyvenimas palaikymui
bet daug žmonių ap

ie moters reikalauja nuolanku 
mo vienio bei kito. Užsispyri 
mas bei egoizmas vieno iš jų ve 
da prie pavergimo antrojo, (

nl savaitė buvo labai karšta ir ateityje dar bus tokių pat karštų 
dienų. Ateikite tuojau, kuo greičiau tuo geriau. Jus galite 

pasinaudoti patįs ir įsirengti sau parankias drapanas.
Ateikite ir apžiūrėkite jas. Tuokart išsirinkite kokios jums 

patinka, ir tuokart jus jausitės daug geriau.

NIVERSITETAS įsteigtas tą minčia, kad kiekvie
nam jaunuoliui ir jaunuolei davus progos prieina- 

praktinio mokslo 
i, parodo jau tai 
atsiranda vis di-

Vaikams maudymuisi Siutai 
50c iki $2.50

Roselando Geriausis ir Didžiausis Aprėdalų ir čeverykų Namas

Namas Hart Schafnerio ir Marx’o Aprėdalų
Florsheim čeverykai Stetson Skrybėlės

mrdo ir vargo 
uždės savo ant 

laimiu 
k t s va

ipsirenka sau 
ski r Ii n gosį- paša ui ėž va 1- 

inus arba an- 
atvertus prie 
—r- skaudžiai 

i./ Jų gyvenimas yra 
pilnas barnių ir neapykantos.
' uBet kaipgi reikia išsirinkt 
man draugą, kurio būdas butų

kalbos tonas, 
ir odos spal- 

r-gi kiekvienas už 
nei vienas negali 

palinkimų, savo 
kuomet jo veidas 

dvira knyga del tų, kurie

didžiumai pragaištinga, kodėl 
žmonės jos taip trokšta? Kas- 
gi yra meilė, tas nenuilstantis 
moterystės agentas, .apie kurį 
mes tiek daug girdžiame?

OXFORDAI
Įsigygi’te šiose šiltose vasa

ros dienose. Bukite prisiren
gę patįs pasinaudoti šiuo pa- 
rankumu. Duokite jųsų ko
joms progos pasilsėti šiuose 
puikiuose oxforduose. Spalvos 
ir skuros pritaikytos kiekvie
nam.

VALPARAISO, INDIANA
ĮSTEIGTAS 1873

is vakaro ilgiaus laksiu 
uos užsiklausius; ir kad? 
re rasotas akis, nukirsti 
nio vien kelmas pūpsojo

apsivedęs vieną kartą nelaimiu 
gait nespėja pasiliuosuot iš pir- 
mos šeimyniškos peklos, tuoj 
žiūrėk, jis kala naujus moterys 
lės retėžius, nors aiškiai žino

raktai, kad jieva pn 
išsipuošusi baltai, $ 
vestuves žadanti kelti

imus upelis. Bio
tipas -ir egoizmas neprivalo 
l vietos apsivedusių jų tarpe. 

Gerbūvis vyro privalo būti'už
duotimi m o t eres, o gerbūvis 
mo tores užduotimis vyro. Ne
ištikimumas ir suvedžio jimai tai 
yra šeimynų gr 
bei moters, kurie 
drau 
gos, idant jį pert iki 
traip sakant, kajd ‘ < 
dvasios šventos”,

šeimyniškų 
i moteris, 

mananlįs apsivest, privalo apsi
rinki gyvenimo draugų 
būdas, pasielgimas 
ris butų panašus į ti Jėzaus žodžiais už tuos, kurie 

yra nelaimingi moterystėje — 
“Atleisk jiems, A 
jie nežino kų daro

F. A. Jančatiskas

Jaunuomenės Skyriaus vedėjui, p 
Siui,-susirgus, bendradarbiai ma

lonės atleisti, kad daugelio jų rašteliai ši'n nume
riu negalėjo patekti.*—N. Red.)

tųs užslėpt savo palinkimus 
jis negali. Kiekvienas jo palin 
k imas, kiekvienas jo talentas 
kiekvienas jo silpnumas yra už 
rašytas ant jo išvaizdos.

moka jų skaityt.
Pažinimas žmogaus natūros 

yra svarbus netik apsirinkimui 
draugo šeimyniškame gyvehi- 
me, bet ir kiekviename žings
nyje, kur reikia turėt reikalų su 
žmonėmis visokių palinkimų.

Kaip matėme pirmiau, mote
rystę galima padalint taip: gam
tiškas instinktas bei meilė ir 
bendras gyvenimas. Paskutiny- 

lai riešutas, kuris kiek- 
i reikia perkąst. Gam- 
instinktas, kurio vergais

lupos labia li
jo silpnas 

puses fiziško susiju
dinimo; smakras nurodo fiziškų 
spėkų ir kūniškus palinkimus iš- 
dalies. Eisena, 
drapanos, plaukų 
va — kalba i 
save. Taigi 
užkovot savo 
charakterio,

locius debesiuose, tai nėra nieko 
stebėtino, jeigu jis pasijunta ap
sivedęs nelaimingu. Aš žinau 
tūlų daktarų Chicagoje, kuris 
yra gudrus ir prityręs žmonių 
budo žinovas, bet jo nelaimingas 
•a psi vedimas užsibaigė persisky
rimu.

Suužė, sušlamėjo ir šakas nu 
leido, baltuosius žiedelius an 
vėjo paleido - - ir verkia, vaito 
ja ir veria sau ant kaklo juodų 
jų uogų gedulio karolius.’

Prirengiamasis
Pradiniai Metodai, Vaikų Darželių Metodai, Ko
mercija, Fonograma ir Rašymas Mašina, Pa
pildomasis Mokytojams, Auklėjimas, Menas ir 
Mokslai, Biblijos Studijos, Inžinerija, Architek
tūra, Mokytojavimas, Agrikultūra, Retorybė, 
Muzika, Daile, Namų Mokslas, Vaistininkybė, 
Teisės, Medicina ir Dentistika.

Išlaidos labai menkos. Mokslas $20 bertainiu (dvy
lika savaičių) arba $75 melams—keturios-dešimt aštuo- 
nios savaites, užsimokant išviršaus. Valgis su mebliuo
tu kambariu $39 iki $51 metų bertainiui.

Del Katalogo rašykite: ,
HENRY B. BROWN, President, 

arba OLIVER P. KINSEY, Vice-President
Keturiasdešimt ketvirti metai prasidės Rugs. 18, 1917

Žydi jievos. Kalnai, pakalnės 
baltuoja, o vejas neša į orų kva
pų ir baltus žiedų lapelius. Tarp 
krūmų bėga upelis akmeniniu 
savo kelio taku. Pliuškena link
smutė žuvelė ir, iššokdama iš 
upelio bangų, greitai slapčia pa
duoda kažin-kokių svarbių žinių 
senam serbentų krūmui.

Serbentai, 
šnabžda kai- 
Ihr^Aiksnis 

šermukšniui, šermukš 
ms - ir štai jau po pie 
ta visur skambina šven

nūs. Gyvenimas jų pradeda ir
ti, kiekvienas eina savo keliu — 
paskui seka dvasios nupuolimas, 
o kartais užsibaigia moraliu ir 
fizišku suirimu vieno bei antro, 
arba pasibaisėtina tragedija. 
Kuris iš jųdviejų kaltas? Vie
nas sakys, kad ji buvo kalta; 
antras sakys, kad jis buvo kal
tas; kitas mislys, kad jie abu bu
vo kaltu, o nekurie tvirtins, kad 
tai tik paekmė netikusio apsi- 
vedimo.

“Kas reikia daryt, kad būti 
laimingu moterystėje?“ — klau
sė ir klausia dauguma. Aš jieš- 
kojau recepto tai ligai, bet vel
tui. Aš stengsuos pabriežt kele
tu nurodymų, kurie maž-daug

Moterystės miens yra šeimy 
n iškas 
žmonijos 
siveda delei pinigiško arba kito
kio išrokavinio ir tankiai pasi
junta nelaimingais, suviltais ir 
įtraukia kitus nelaimėn. Vyras, 
manantis žengti šeimyniškan 
gyvenimą n, pirmiausia privalo

kaip šeimynų, taip ir pavienių. 
Antras svarbus klausimas, kurį 
kiekvienas manantis apsivest tu
ri pilkiausi savęs tai yra: — “Ar 
aš esu fiziškai likęs šeimyniš
kam gyvenimui?“

Fiziškas trukumas arba suny
kimas lankiai reiškia pasportų į 
skurdų, nelaimingų gyveninių 
jų pačių ir net sekančios gent-

rui esybe gamtoje, kovojo ir ko 
voja už savo liesas, kuomet vy 
ras stengės palaikyt savo virše 
nybę. Ta senoji kova tebesitę 
šia: ji sukelia vyrų prieš mote

jį išgydžiau, tai jus žinosite, kad aš tai padariau.
sutrukimą skuros, spuogus, rudas plėtmas, žaizdas, išbė- 

EE= rimą, subrinkusias gyslas, sutrukimą, išblyškimą, inažėji- 
mą svaros, slogas, kraujo bėgimą* skausmą krutinėję, akių, 
ausų, nosies ir gerklės ligas, arba kitokią užsiseUėjusią, il
gai besitęsiančią ligą?

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

kuomet skurd 
spaudų ant judviejų 
gas gyvenimas galės
jone. Ekonominis padėjim

vininku jos sielos ir kūno. Net 
paskutiniuose šimtmečiuose mu
sų garbingi vyskupai, įbrukę vy
rui dusių — jam jos nereikalau
jant, — nenorėjo suteikt jos mo
teriai. Moteris, kaipo lygi vy

nu* t, kuomet jų norai 
šus, jų pasaulėžvalga1 
idealai tokie pat, pani 
ba nemėgimai tūlų daiktų pa
našus. žodžiu sakant, jiedu tu
ri but ant liek panašus savo pa
sielgimuose ir mintyse, kad jie 
galėtų susivienyt vienan ku- 
nan, kad 
tekėt kaip 
gas

inomis
Kad tokia įstaiga buvo ir yra reikaling 
kad nuo pat jos įsteigimo kas metai 
dėsnis ir didesnis skaičius lankytojų.

Universitetas pastatytas puikiausia visais 
reikiamais įtaisymais visuose skyriuose, kurių 
dešimt-du, būtent:uiklėjiinų; jo akį: 

išduoda proto kokybę ir jo pa 
linkimus; nosis 
charakterį abeln 
šia už viską išduod 
bei. geras

kuriuos mes sutinkame. Bet 
kuomet moterystė įtraukia mi- 
lionus žmonių nelaimėn, kuo
met, gal but, tik penktas arba 
dešimtas procentas vedusiųjų 
lesijaučia laimingais moterystė
je, kuomet moterystė tankiai 
yra priežastimi skaitlingų ir pa
sibaisėtinų tragedijų, mes nela
bai ios teatboiiime. Žmogus,

Tikėk, jog tėvynė liuosybę atgaus 
Kaip laukiamas ] 
1-1917. Batavia

per i
narni
mes esame atsargesni. Jei 
delei musų netobulumo pate 
kaine blogon draugijon 
šalinamies nuo tųjų vietų

mes esame, nej 
laimingu, tam 
harmonija mintyse ir darbuose 
apsivedusiųjų. Mums yra- aiš
ku, kad skirtingumas pažiūrų 
yra šaltinis visų barnių ir nelai
miu. Nuolaidumas vieno bei ki- c

to arba abiejų — pagerina jų 
sau tikins, bet neatsiekia pagei
daujamo mierio

Idant turėt 
gvvenima, vv

urnų 
nors nelaime, 

mes sergstamės neatkartol tų 
pačių klaidų. Jeigu kokis-nors 
suvalgytas fruktas arba valgis 
priverčia mus apsirgti, lai at-

Pažinl žmonių būdų nėra per 
sunki užduotis, nei joki profesi 
ja. Reikia neužmiršt, kad prieg 
him 
svarstymas, savikontrolė. Kuo
met daugumoje alsįtikinnj gam
tiškas instinktas yra ant tiek 

is visai užsi- 
sapne — tik

i mote
rystė suriša dvi. ypatas priešin- 

lyčių kaip ir vienon: jų liks- 
yra vienas ir tas pats; jų tur- 
yr?i jųt’viejų; vargas arba 
atida vieno yra skriauda ki- 
Kadangi jų gyvenimo tiks- 

yra vienas ir tas pats, lai jų 
itjs ir darbai turi but ir-gi 

panašus. Skirtumas jų pasaulė
žvalgos, skirtumas jų mintyse ir 
darbuose tveria spraga jų tarpe, 
vietoj artimesnio vienijimo. 
Nesutikimai ir barniai porų tar
pe yra taip seni, kaip ir pati 
žmonių veislė. Nuo taip senų 
laikų, kaip tik mums yra žino
ma, moteris buvo pavergta, pa
žeminta ir vyras skaitė save sa-

Kodcl jums nepasiaukauti ir jaustis taip, kaip jus jautėtės keletas metų atgal, turėti tą pati mitrumą ir energiją, tą patį linksmumą, tą 
patį džiaugsmą, gerą ūpą ir fizišką siprumą, kurį jus turite turėti, jus žinote, kad jus nesate tas žmogus ir jus žinote, kad jus norėtut but?

Alano moksliškos metodos padidina kraujo cirkuliaciją, sustiprina muskulus, nušviečia akis, padaro elastiškus žingsnius, priduoda 
spėkos protui ir kunui, kuriais gali didžiuoties. Metodos paremtos ant patyrimo ir mokslo $ali tik tą padaryti.

Nežiūrint kas atsisakė jus gydyti, aš užkviečiu jus ateiti ir aš išaiškinsiu savo metodas ir jus nusistebėsite, kaip lengva yra įgyt pa
sekmes teisingu gydymu.

Darodymas Gydymo yra Kurio Jus Reikalaujate.
Kuomet jųsų kaimynas pasakys jums, kad aš

X-RAY ir kitokios geriausios elektrikos mašinos, del 
pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra. Pilnas 
peržiūrėjimas ir teisingas pažinimas ligos tankiai atranda 
ligas nepatėnlytas kitų daktarų. . Daug sergančių vyrų ir 
moterų mano, kad del jų nėra išsigydymo. Aš noriu turėt 
progą gydyti tam tikras ligas.

Ar jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs, nusiminęs, stoką 
ambicijos? Ar jus turite skausmus viduriuose, galvos 
skaudėjimą, sąnarių drebėjimą, galvos svaigimą, širdies 
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus nu
garoje, reumatizmą, raudonąją gyslą, užnuodijimą kraujo,

Nesirūpinkite. Ateikite šiandięn
Pasitari]

Priemij
Nedifldieniais nuo 9 iki 12 dieną.

Mes esame niekas daugiau, 
kaip tik gamtos žaislai. Žmoni
jos gyvenimo tikslas, kaip ir 
pačios gamtos, yra mums ne
žinomas. Mes gyvename ne lo
dei, kad mes norime, bet todėl, 
kad gamta to reikalauja. Tai
gi, kad palaikius žmonijos gy- 

gamta apdovanojo kie- 
musų lytiškais jaus- 

Patraukimas vienos ly
ties linkui kilos yra gamtiškas 
instinktas — kų mes vadiname 
meile, ir kuriai pasipriešint mes 
nepajiugiame. Nežiūrint kaip 
ideališka musų meilė butų, bet 
tai nėra kas kitas, kaip tik gam
tiškas instinktas. Idant pildžius 
pereigas, kurias gamta uždėjo 
ant kiekvieno musų dabartinia
me* draugijiniame surėdyme su
situokimas bei nu 
yra neišvengiami

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

labai panašus į mano, kuomet 
kaip vyrai, taip ir moters slepia 
savo palinkimus?” — gal pa
klaust ne vienas. ;

Aš galiu pasakyt tik tiek: 
“Parodykit man dvi ypati, kurių 
veidas ir judėjimas butų labai 
panašus, aš jums parodysiu dvi 
ypati, kurių palinkimai yra 
maž-daug vienodi.“

, ,, ... .7--CoDvrwrht Hart Schaffner & Marx

kurio 
charakte-
arba jos 

charakterį. Visu-pirmiausia rei
kia perdėm perkratyt savo cha
rakterį — susipažint su juo ir 
apsvarstyt jo gėrusias, silpnų- 
sias puses, kad- tikrai žinojus 
kokis charakteris prie jo labiau i 
tiktu. Nes laimė galima tik tuo- t T

yra pana- ! ■1^ H ♦
ienoda, iu t HttEL __ _ _ _ _ ______________ __ i

«-

aš
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.



V ' VJ

CHICAQOS ŽINIOS
Kuolio j galvą kūjeliu. Kucho 
sukrito. Nuvežta jį į ligonbu- 
tj, bet vargiai pagis— perskel- 
ta kiaušas.

Piktadariai pasislėpė, bet ma
noma neužilgo bus areštuoti.

skerdyklose jų sveikata sunai 
kinta. s

75 distrikte irgi nekaip daly
kai stovi. Pirmą dieną išegza
minuota 60 žmonių, ir 6 rasta

Laisvosios Rusijos Pasiuntinys
Prof. Boris Bachmetjev

NORTH SIDE. sės colio

šio viešas knygynas trumpu lai
ku bus atidarytas po num. 1617 
N. Robey st. Naudai šio kny
gyno yra rengiamas piknikas 
rugsėjo 2 d.. M. Chernausko dar- 

visuo-

bojo — ir liko paimtas kariuo
menėn. t '*

Kiek laiko atgal keli vaikai 
irgi kūju užmušė skudurų pir
kėją, o apie 3 metai atgal 3 vai
kai vieną skudurų pirkėją 
šovė.

nu-

že. Rengėjai tikisi, kad 
menė parems skaitlingu 
nkvmu. Ten Buvęs.

Tai jau visai “nepatriotiška.“
Nemažą skandalą Chicagos 

kariauninkų laikraščiuose sukė
lė vienas lietuvis, Jonas Damb
rauskas, gyvenantis 10642 Ed- 
brooke Avė., Roselande. Jo nu

ties

tinkamais kariuomenei. t

—o—
Daug žmonių reikės šaukti ir 

77 distrikte. Iš pašauktųjų jau 
90 nuošimčių pareikalavo pa
liuosavimo, o likusių (10 nuoš.) 
tarpe irgi rasis daug netinkan
čių tarnauti kariuomenėje. Spė
jama, kad šiame distrikte reikės 
pašaukti pusę užsiregistravusių.

TURĖKITE 
PINIGU

Dalyvaus

Subatoj, Rugpjučio-Aug. 4,1917
Milžiniškame Rusijos Išeivių Mitinge

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį

$25_ 871/2C į mėnesį
50 .......  1.75 į mėnesį
75_ 2.621/2 į mėnesį

100 .... 3.50 į mėnesį

Prigėrė dainininkė.
Chieagietė dainininkė Evan

geline Barron prigėrė Star eže
re, Baldwin. Mich. Ji ten nu
važiavo pasilsėti ir prisirengti 
prie koncertų.

mam traukime. Visokie repor
teriai bėgiojo pas jį. Teatrai 
siuntinėjo tikietus, laikraščiai 
rašė ištisas špaltas apie ‘‘laimi
nguosius’’ 258. Ir už tokį jų 
rupesnį, už jų geradarystę taip 
“negražiai” Jonas Dambraus-

Ko tik nepakorė 
vagilių.

Keturi ginkluoti
Ashland ir Wrightwood avės, su
stabdė 6 žmones ir juos apiplė
šė. Bet žmonės ir du policistai 
du vagiliu pasigavo. Minia atė-

dėjo jieškoti virvės juos pakar
ti. Ir butų pakorus!, jei laiku 
nebūtų atvykę daugiau policis- 
tų, kurie su ginklais rankose at
ėmė iš minios vagilius.

Egzaminavimai jaunuolių 
jau prasidėjo.

Jau kuone visuose distriktuo-

jaunuolių, pašauktų 
riuomenėn.

dienos parodo, apie 40 nuoš. (40 
iš 100) jaunuolių prisieina pa- 
liuosuoti del nesveikatos. Be to,

čius lieka priimtas.

dė netik neturįs nė kibirkštėlės 
a me ri kon iško “pa t riotizmo,” 
bet ir didžiausiu “slackenu.”

Ir kaipgi. Net dar prieš dak
taro egzaminaciją jis padavė 
reikalavimą paliuosuoti jį nuo 
tarnavimo kariuomenėje, 
patvirtinimui to, kad jis tikrai 
reikalauja paliuosavimo, pada
vė net du užreiškimu: vieną ka
ipo ateivis, neturintis nė pirmų
jų popierų, o antrą (kas baisia
usia), kaipo “conscientious ob
jector” (sąžiningas karės prieši-

PASIRUPINKITE IŠANKSTO 
TIKIETŲ.

Bachmetjevas šiandie 
Chicagoje.

Tokios. žinios ateina apie eg- 
zaminaciją. Niekur žmonės 
neparodo didelio noro stoti ka
riuomenėn. Buna kartais prie
šingai, bet labai retai. *

Kiek didesnį norą stoti ka- 
ritioincnėn parodo tie, kurie yra 
persiskyrę su pačiomis ir turi 
mokėti joms pašelpą. Bet su
lig išaiškinimų, jie negalės būti 
priimti kariuomenėn, jei to pa
reikalaus jų pačios, kurioms jie 
turi dubti užlaikymą.

Auditorium Teatre,
(Kertė Wabash avė. ir Congress st.)

Mitingą rengia įvairių tautų revoliucinės ir 
progresyvės organizacijos.

Kalbės rusų, lietuvių, žydų ir lenkų kalbėtojai?
Tikietų kainos nuo 25c iki $1.50; Ložos nuo $10.00 ir 
augščiau. (Iškalno galima nusipirkt Naujienų ofise)

Pradžia lygiai 8 vai. vakaro.

Taip, 46 distri-egzaminavimo, 
k te neatėjo ant 
tik vieną dieną 25 jaunuoliai. 
Ketinama pavesti policijai juos 
sujieškoti. Tuo tikslu policija 
lankęsis po visas viešas vietas

ROSELAND.

Keletas dienų atgal viena pa-

yra išvažiavę, stengsis 
rasti kituose miestuose,

suojama del nesveikatos ir kitų 
priežasčių, manoma yra, kad 
surinkimui Chicago j reikalauja
mų 24.982 kareivių, prisieis 
pašaukti egzaminheijai apie 90,- 
000 jaunuolių, arba trečdalis vi-

pos 30, pabėgusios moters vyras, 
sutikęs savo švogerį ties 104 gat
ve ir Indiana avė. paklausė ar 
nežinąs kur yra jo pati. Tasis 
atsakė, kad žinąs ir vakar bu
vęs nuvažiavęs pas ją. Tac|a 
vyras pareikalavo pasakyti, kur 
ji yra, bet švogeris atsisakė. 
Tada vyras rėžė per galvą savo

viii mėgino

Vaikščios po namus ir 
j ieškos Besiregistravusių.

išnaujo krito kelios kumštįs ant 
jo galvos.

Rėkia pažymėti, kad viršmi-

‘‘Draugo

inus ir jieškoti nesiregistravu
sių. Jie turės peržiūrėti visus

sinėti kas gyvena kiekvienuose 
namuose ir paskui patikrinti ar

bet Lapelis apie juos nė žodžio 
nesako. Tik liepia socialistu

lis išmokintų savo parapijomis

jimo. —- Kareivis.

Nauja lietuvių korporacija.

se >u\
Tuo 

ti 900;
i, nuosavybių pardavinėtojai,

men t Co. Jos organizatoriais

31/2% į mėnesį 
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų Užtikri

nimų.

LOCAL
COMPANY

4617 So. Halid ed Street, 
Kampas 47-toa

LOAN

Telephone Drover 2116.

darna numeriai netinkamų tar
nauti kariuomenėje, ir todėl jie 
bus tuoj paimti kariuomenėn.

Keturi nesiregistravusieji are
štuoti Chicagoje. Du jų paliuo- 
siioti (vienas įstojo armijon) ; 
kitu du vra laikomu.

Mickevičius Skinderis.

žinios iš egznminacijos 
bėgio.

jaunuolių

dėjo ir bėdos. Egzaminato
riams prisieina visko matyti.

Pirmam distrikte atėjo žmo
gus ir užreiškė, kad jis negir
ti! ir pareikalavo, kad jis butų 
pal ii.ūsuotas be egzaminacijos. 
Bet daktaras jį prigavo. Jis 
pradėjo su juo barties ir pama
žu nuėjo tolyn ir pradėjo kalbė
ti tykiai. Bed žmogus, užsimir
šęs. vis tiek atsakinėjo. Tada 
daktaras patėmijo: “Jei tu ga
li tiek girdėti, tai girdėsi Šuvius 
iŠ 42 centimetrų kanuolės”, ir 

’paėmė kariuomenėn.
Kitas žmogus negalėjo nė pu-

poraciją po $5.000. Ta korpo
racija tapusi inkorporuota ant 
$100.000 ir yra išleidusi 10.000 
šėrų po $10 kiekvienas.

Ji svarbiausia užsiimsianti 
kolonizavimu lietuvių. Tuo 
tkslu pirksianti didelius plotus 
žemės ir paskui pardavinėsianti 
žmonėms mažesniais plotais, 
kaipo farmas. Pardavinėsianti 
nuosavybes ir miestuose. Abel

kos didžiųjų “real estate” fir
mų. Jos ofisas yra — 4616 So. 
Western avė.

iVaiky piktadarybes.
Skudurų pirkėjas Louis Ku

cho, 2045 Evergreen avė., va
žiavo užpakaline gatvele, kuo-

žime esančias popieras. Jis nu
šoko nuo vežimo ir pradėjo vai-

Visi, kurie norite ryto vakarė 
but dideliam Rusijos išeįvių mi
tinge, parengtam ambasado
riaus Bechmetjevo priėmimui, 
nusipirkite tikietus išanksto.

Didelėje Auditorium teatro 
salėje telpa tiktai apie 5000

patekt daugybė žmonių. Rusi
jos išeivių visokių tautų — ru

randasi Chicagoje šimtai tūks
tančių. Ir žymi dalis jų norės 

naujosios 
Nėra abe- 

ir nemažasjouės, kad to norės 
skaičius amerikonų.

Tad reikia žiūrėt, kad nelikus 
be vietos.

Tikietų, nuo 25c. ir augščiaus, 
galima gaut išanksto nusipirkt 
‘‘Naujienų’’ ofise ir pas pp. Jur- 
gelionius (3133 Emerald avė.).

Ambasadoriaus priėmimas.
Rusijos ambasadorius ir spe

cials komisijos galva, prof. 
Bachmetjev, atvažiuoja Chiea-

Pakvietė jį miestas, kuris jo 
pagerbimui rengia banketą ir 
kitokias iškilmes. Miestas pri
ims Rusijos misiją, kaipo atsto
vus šalies, su kuria šiandie Ainc-

Revoliucinės ir progresyvės 
Rusijos išeivių organizacijos 
rengia Rusijos pasiuntiniui visai 
kitokį priėmimą. Jos nori pa
gerbt jo asmenyje Rusijos re
voliuciją ir išreikšt savo simpa-

Abmasadorius Bachmetjevas 
telegrafu, o taip-pat ir per vie
ną savo komisijos narį, kuris 
dvejetas dienų atgal tam tyčia 
buvo atvykęs Chicagon, pranešė,

mitinge.o
Mitingas Auditoriumi.

Mitingas Auditorium’o teatre 
(kertė Wabash avė ir Congress

Programas susidės iš muzi-

penkis kalbėtojus, po vienų ar
ba daugiau nuo kiekvienos da
lyvaujančios tautos — rusų, lie-

O nuo Rusijos misijos kalbės 
pats ambasadorius ir dar 
nas-kitas misijos narys.

Vaikas prigėrė.

vie-

Prie 106 gatvės nuo tilto nu
puolė 7 m. vaikas Peter Pulins- 
ki, 1015 Green Bay avė., So. 
Chicago ir prigėrė Calumet upė
je. :

Labai daug žmonių pašaukta 
67 distrikte (stock yardų), bet 
mažai bus

vienas 
smoge priegtam

p. —o—
17 distrikte nesurandą žmo

gaus, kuris turi No. 258 (pir
mąjį ištrauktą). Jam siųsti lai
škai sugrįžo. Registruoj anties 
pasisakė^ kad dirba Riverview 
parke, bet parkas sako, kad toks 
žmogus (L. M. McFatrick, 6325 
Kimbark avė.) niekad ten ne
dirbo; ėgzaminuotis taipgi ne
atėjo. Tad policijai paliepta jį 
surasti.

Iš 164 žmonių išegzaminuotų 
tame distrikte, gydytojas atme
tė 41.

—o—
24 distrikte labai daug žmo

nių pareikalavo 
Bet taryba aiškina tai 
ne patįs vyrai spiriasi 
Davimo kariuomenėje, 
kalauja jų moterįs.

Keistas aiškinimas — kiek
vienas reikalaus paliuosavimo, 
jei lik galės, o ypačiai jei 
šeimyną.

paliuosavimo. 
tuo, kad 
nuo tar- 
bet rei-

turi

241 
ma-

priimta, kadangi la- 
ateivių ten gyvena, 
nuo sunkaus darbo

30 distriktas turi duoti 
kareivį. Kad tiek surinkus, 
noma, busią reikalinga pašauk
ti 800 žmonių (viso registrantų 
tame distrikte yra 3001). Apie 
puse žmonių pareikalavo paliuo- 
saVimo, neskaitant atmestų da
ktaro.

— o—
Iš 64 žmonių, išegzaminuotų 

38 distrikte, priimta tiktai 16. 
14 žmonių liko atmesta dakta
rų, i 34 pareikalavo paliuosavi
mo*

r (j *

Blogiausia gi dalykai stovi 39 
distrikte. Ten reikia surinkti 
432 kareivius. Reikės esą pa
šaukti visus užsiregistravusius 
tame distrikte, ir tai vargu bus 
galima tiek kareivių
Iš 71 išegzaminuotų žmonių 3 
rasta netinkamais 
žvilgsniu, o 60 (34 ateiviai ir 26 
šeimynų galvos) pareikalavo 
paliuosavimo.

surinkti.

sveikatos

is 25 priimtų 53 distrikte 21 
žmogus pareikalavo paliuosavi- 
mo.

—o—
Iš 94 žmonių, priiiintų 61 di

strikte, 87 pareikalavo paliuosa
vimo.

—o—

Turgaus Žinios
J > ....... ................. ....

CHICAGO, Rugpjūčio 2, 1917.
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovų perkant Šeimy- 
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.
Sviestas, Creamery, extra 

Prastesnis, sulig rųšies ..
Oleomargarinas, geriausias

Pigiausias .......................
Kiaušiniai, geriausi, tuz. ..

Prasteni, sulig rųšies ..
Suris Amcr., sulig rųšies

Paukščiai:
Kalakutai 
Vištos .. 
Antįs ... 
Žąsis *,

Gyvi

... 38 
32—31^
27—28
21— 23
36—37'
22— 32 U

Mušti

Ii 1 <■.... ' ' ................ t' ’

Veršiena, sulig svarumu .. 12—16
Prasčiausia <

Jautiena
Ribs ............
Loins ...........
Rounds ....
Chucks ....
Plates ......

Bulvės, statinė
Daržovės: —

Barščiai, 100 grįščių ..
Kopūstai, gurbas ..........
Morkos, 100 grjžščių ..
Agurkai, gurbas ..........
Salotos, galv., dėžė ...
Cibuliai, žali, grįžtelč .
Tomčtčs, dėžė ..............
Grieščiai, 100 grįščių ..
Kernai, saldieji, statinė

Vaisiai, žali: —
Obuoliai, statinė ..........
Apelsinai, Kalif, dėžė ..
Citrinai, dėžė ........
Avietes, 16 kvortų ....
Vyšnės, 16 kvortų ....
Serbentai, 16 kv..............
Mėtinės, 16 k v...............

Miltai, kvietiniai geriausi
Ruginiai, baltieji ..........

tamsieji .......................
Cukrus, 100 svarų ..........

Javai
Kviečiai 2.46—2.68; kernai 2.32— 

2.40; rugiai 2.10—2.12; miežiai,1.35 
—1.52; avižos .79—.83.

0 ll *1H

Motiejukų 14.50—19.50; dobilų 
15.00—16.50; paprastos rųšies 9.00— 
11.00. *

Gyvulių rinka
CHICAGO,- Rugpj. 2, 

galvijų 6,000; veršių 2, 
19,000; avių 9,000. 
kainos:

Galvijai: jaučiai, sulig 
9.00—14.00; karvės
veršiai 9.00—10.75.

Kiaulės sulig svarumu, nuo 14.70— 
16.30; paršai 12.00—14.50.

Avįs nuo 9.00—14.00; ėrai 13.50—15.- 
00.

.... 11--12
No. 1 No. 2 No. 3
.. .21 .20 .12
.. .26 .23 .14

17Vj .17 .13
.. .15 .14 .10
.. A2Y> .12. 8^2

... 3.00 —3.25

Atsiimkite laiškus.

2.50

... .75 

... .50 

... .75 
-.17% 
15—30 
04—*05 
20—50

1.00 
3.00

2.75—3.50 
5.00—5.50 
2.00—2.35 
1.25—2.25 
1.50—2.00 
1.50—2.00
.... 13.60 
.... 11.50
... 10.75

7.90—9.05

atgabenta 
000; kiaulių 
Paduodamos

gerumu nuo
8.00—40.50;

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”

Vyriausiame pačte, Clark ir 
Adams galv., yra keletas laiškų 
iš Europos, adresuotų Chicagoj 
gyvenantiems lietuviams. Del 
blogų adresų tų laiškų pačtas ne
gali pristatyti į namus adresan- 
tams, todėl kam tie laiškai pri
klauso, tegul nueina į vyriausią 
paęto ofisą ir atsiima juos prie 
langelio, kur parašyta Adverti
sed Window, Adamas St. lobėj.

Klausiant, reikia paduoti laiš
ko numeris. Laiškai yra šiems:

12
13
23 
39 
46 
64 
71

90

101
104

Laiškai yra
Butrym Victo 
Cherkas Tony 
Fa vėl is M 
Juozaičiui Juozui 
Kindziuka Weronika 
Masalskis Juozapas 
Niekrasz Wincenty 
Plaszkevicz Helena 
Savicky Onufry 
Shansky Joe 
Skrzywecki b' 
Szarko Anton 
Vapnicki U.

6-TAS METINIS
Parengtas . ■

Lietuvių Politiško ir į 
Pašelpos Kliubo f

Atsibus J
NEDĖLIOJĘ, |

Rugpjūčio (Aug.) 5 d. ■ 
Geo. M. Chernaucko j

Darže, Lyons, III. 1
Pradžia 9-tą vai. ryte. j

Inžanga 25c Porai ■
PASTARA: Bile karais iki Og- | 
den Ave.; Ogden karais iki 48 J 
ar 52 St., kur gausite Lyons ka- z 
rus iki daržo. J

o»< <a» te nu ei e i • i

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą,
nuolatos Fau ašaros krinta iŠ akių, 
Tau skauda akys,
skaitant raidės susibėga 1 krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių

AKINIŲ
Jeigu
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu lull UZjUCĮįllUCį 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių. ...
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- 
\ ' _ “ " “ ’ j . \ Stiklai šlifuoti sulig jūsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

I <2TVTFr'rT’ A ĮSI A
AKIŲ SPECIALISTAS 

Tf-.MYKIT MANO IIŽHASA,
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2"ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedčlioni nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Tel. Canal 5335

reikalingas akinių, 
r ■ '■ ’ * _ * ”
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje.

Daktaras WISSIG
Seno K rajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UZSISEN'ĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

SpacialiSkui gydo ligas pilvo, plaučių, inkMų ir pūslė*, u?nuodijimų kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausti p*, tikausmus nugaroje, kosėjimų, 
gerkles skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus ifigy<l.vti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, kų jis jums grali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai

OFISO VAI.ANDOS: nuo 10 ryto iki H vai., vakare. Nedalioms, iki 12 dienų. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-losi r*t., viršuj Bankon. Tel. Canfcl 3243.

Specialistas iš

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Rėmų.Ir Stogini* Popl*r*» 

WRECKING CO.
Ant (Durai? l»tnl

CARRRK
3003 3039 S. H*i

Didelis IspardaviiK’*
Siuomi užkviečiu gerbiamąją lie

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

Taipgi egzemi ■ 
nuojam aki s 

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.

C MILLER, akių Mperiabsta*.
!’! II R A. MILLER, optician 

Tel. Canal 5838
21 2S Wunt 22-ra gatvė, Chicago,.

Vyrišky DrapanijBaųenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa« 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuoi 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po Slii 
ir 25 dolerius. 1

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamtiž 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85t dabat 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3 
iki $7.50.

Atdara 
karais.

S. G O
1415 S. Halsted

"NIS t

REIKALAUJAMA 
mokyties barberystės 
Pigios kainos, lengvi 
kėjimai, mokinama 
ir vakarais, viskas 
Darbas kiekvienam 
Ateikite arba, rašykite.

612 VW Madison, SU Chicag*,

DR. W.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS
Kn« turi arba silpna*

g aivos skaudėjimo, atsilankykite

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9
* u'K' 9 ryto iki 1

DR. A. I. EPSTEIN 
GYDYTOJAS fit CHIItyitGAS 

SMdallshs ir ligą.
OfusAM ir Gyvenimą*: 

h HflUted Si.. kamiMM 34 fitr.
Telephone Drover 4974.

< • 11 h w ntdarK* iki 10 vai. ryto. 1*—-J 
po ir vakarai*.

Tetephone Drover ORSNI

Dr. A. A. Roti
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIBUSGA

VyrMką,
Ir

k*r* N«dėliomv» 10 1 po
S354 S. HAUSTED ST., arti U ST 

CHICAGO. ILL
•i

Dr. Ramser
AKIV SPECIALISTĄ^

Dr. Povilas • ZilvtttaL 
LMtiTia Gydytoja*, Chlr«I«M 
1203 S Hateted 8U CbW»-*J

Tel Drover 71TK j

Prirenka VlalatM WtiuwiW 
naoja ir patarimus duoda ^bdcąd. 
7M-M MMwwttow Ava, erti <Mm*i 
lubo*. VALANDOS: Nuo • 
ruL Nadiliomto nuo • tiaft* M I 

T«L Haymarkrt MM.
«, Wi—» iii-i i.. ... įgilinu*



NAMAI-žEMeASMENŲ JIEŠKOJIMAIPranešimai

Daktarai Vyrams
Gydome Chroniškas

AUTOMOBILIAI

Pasitarkit su Mumis
A APŽIŪRĖJIMAS

AMATŲ MOKYKLOSDYKAI

REIKIA DARBININKŲ
Pabraižos

Aččč-juu!

D r, A. R. Blumenthal

Akušerka

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Telephone Yards SOM

KARDAS Nix!

Ratelio Org.

RANDAI

Smulkus Skelbimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

KARDAS
251 Broadway

irimus

RAKANDAIPabraiža

Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS

NAMAI-ŽEMĖ

Pana

1229

sam ]
siekei
patriotas ir kareivis!

nmanau 
mažais va

RASTA—PAMESTA

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2359 S. Leavitt Si.
Valandos 4

VALANDOS 
North 

1 :M

4649 S. Ashland Avė 
kampas 47 St.

Lyons, Ill.
Suros i i

Labai pigiai. Alsi

HALSTED ST., CHICAGO 
Ant antrą lubf.

PRANEŠIMAS DRAU 
GYSTĖMS

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

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

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western' art- 

1850 Wells gatve.
SARA PATEK, MOKYTOJA;

REIKALAUJAME molderių prie 
varstoto ir ant grindų. Gera mokė
si is. Atsišaukite.

MASON DAVIS and CO., 
7740 So. Chicago ave., Chicago

Walter Zauleviez, 
NATIONAL GROVJ 

. „ RIVERSIDE,
10th ami Desplaines Ave.

1 degi*/ Wester u 15 
sal trar i«ih Arti 

Are. tr 1115-17 
So. Paulina St., arti 12tfe* 
8L, Chicago. HL

Tas Kazys Draugelis — par
don: DrAngelis, — dantininkas, 
kurs an da is, kad; Wilson as pas
kelbė karę Vokietijai, pirmame 
SLA. 36-tos kuopos mitinge agi
tavo už pasiuntimą prezidentui

PARDUODU 3 lotus 
25x125 pėdų kiekviena 
vanduo įvesta 
šaukite.

DUOSIU $1.00 dovanų tam, kas 
sugrąžins mano akinius, kuriuos aš 
pamečiau piknike, Chernauckų dar-

Kaminskienės, kuri prasi
mano mylimą 

5 pėdų ir 6 
lietelius ženk-

nečiaudo, kai 
prezidentas Wilsonas tabokos 
pauosto, tas ne patriotas, bet ša
lies išdavikas.

Pajieškau Antano Baltmiškio pa
eina iš Telšių pav.? Kartinos parap., 
Balsickų sodos; taipgi pajieškau sa
vo draugo Ignaco Tamošauskio, Ma- 
minų sodos, Telšių pav. Meldžiu tuoj 
atsišaukti. * Joseph Draknis, 
4435 So. Wood st., Chicago, Illinois.

Waukegan, III.—Socialistų Parti
jos Lietuvių Skyriaus susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, rugį). 5 <L 10 v. ryto, 
Liuosybės svet. — Visi draugai bū
tinai atvykite, kadangi bus daug 
svarbių klausimu svarstoma, taipjau 
skyrimas Lake County Sekretoriaus. 
Atsiveskite ir naujų narių prisirašyt.

—Juo z. Radavičia, Org.

PELNYK $1000
Ant pardavimo arba išmainymo ant 
loto 2 pagyvenimo namas, arti Crane 
Co fabrikų. $1000 pigiau nei kad 
vertas.
Kreipkis į Naujienų OfisąNo 134

Vienas Jaunimo Skyriaus ra
šytojas, idealizuodamas senovės 
lietuvius, šitaip apie juos nura-

KETUR1Ų KAMBARIU Datas ati
duodama randon, $10 iki $13 į mė
nesį. Neįleidžiama pri gyventojų 
Rezidencija tiktai.

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

DR. J. G. Gili

Lenku soe. sve- 
. Pradžia 10 

visi ateiti j 
daug reikalų: 

A.L.D. Ta- 
Komitetas.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

R-ilma* 002-904 National Life Rldg., 
29 So. La Salle St., Chicago, HL

T«I. Central 6890-6391. Atdara: Utar- 
ninko. ketverga ir b u bato# vakarais nuo 

6 iki 8 vai vakare, po numeriu:
ISM MILWAUKEE AVE., Chicago, W. 

TeJ. Humboldt »7.

na povisam.
Jei aš neklystu tavo vardas 

/

n iš Nevados —■ ra-
I )žiumis.”

MOKYKIS S1UT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešinio, kirpimo for
mų, .siūti naminius daiktus arba ajh- 
r ėdalus.- Diplomas kiekvienam, kum 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsu parankamo. Uf 
$10 išmokiname Jus siuf visokiu 
drabužius.

Šiuomi pranešu, kad aš nupirkau 
National Grove, Riverside, Illinois. 
Todėl draugijos, kurios norite nusi
samdyti daržą piknikams, visos ne
dėlios yra neužimtos, apart vieno 
nedėldienio, Rugpjūčio 12 

Su reikalais 
adresu:

—Man 
dytoju daugelio “š 
kio dar nemačiau

.ly.io

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

X pranyksta regėji-
*b6MBRi j n/s<\/ Mes vartojam pa- 

eWwrrr ?erint^ Ophthal- 
vH- Jy mometer. Ypati- 

nga doma atkrei- 
" ** pi am a į vaikus.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedaliomis nuo 10 iki 11

Nedėldieniais ir
Šventadieniais nuo

10 ryto iki 2 po piet

REIKALAUJAMA 10 patyrusių 
moterų prie tvarkymo skudurų. Pa
stovus darbas. Gera mokestis.

P. Goldman, 
1820 W. 1 -Illi Str., Chicago, Ill.

PARDUODAMA 3-jų kambarių na
mas, didelis augštas (attic), geras 
skiepas, miesto vanduo. Kaina — 
$1,600; $300 įmokei,’ paskui $15 ant 
mėnesio.
3112 N. Natchez Ave, arti Belmont

Rockford, III. — L.S.J. Ratelio mė
nesinis susirinkimas Įvyks pėtnyčio- 
je, rugpj. 3 d., 7:30 vai. vak., svetai
nėj po num. 302 E. State st. — Visi 
nariai ir nares malonėkite atsilan
kyti, nes turime daug svarbių reika
lų svarstymui

LSS. 22-ros kuopos susirinkimas 
įvyks subatoj, rugpj. 4, 8 y.v., Mel
džiu svetainėj. Visi nariai malonė
kite atvykti. Primename tiems, kur 
dar nesugrąžino tikietų nuo buvu
sio socialistų .pikniko Riverview pa
rke, kad pasirūpintų tai • padaryti 
šiame susirinkiiųe.. — Valdyba.

rugpjūčio 5 dieną, 6:30 vai. vak. Ant. 
Mikalocz svet., 2112 — 137th SI. Ma
lonėkite visi susirinkti, nes turime 
svarbių dalykų nuveikimui.

—J. S. Stripeikis, Sekr.

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

3149 S. Morgan SL kertė >J a&. 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS
Moterišku, Vyriškų ir Vaik> 

Taipgi Chroniškų Ligų ’
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po tirt 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedftlio 
inis vakarais ofisas uidarytM.

Telephone Yards 687.

ei o i • i o i i o

i
 PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- jį 

menis tiesiai už "wholesale" kainus. ■ 
Mes parduosime visiems. XLevinthal Plumbing Supply Co., fl

1637 W. Division St., Chicago, W 
Corner Marshfield Ave. A

Kalbama lietuviškai. v

i, krau- 
Žaizdų, Vočių, sutinimų kūno dalių. Visų 
Inkstų, Kepenų ir Pilvo, Hemoroidų, Reu-

Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais 
Jame rasite.
Eibes juokingų straipsnių, 
Šventjackio Misijas, 
Kunigo Bimbos pamokslus, 
Kunigų Žiedus, 
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasčių ir jų storukių gaspadinių pikčerius, 
Tikietą Į Dangų, etc., etc.

Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

L.M.P.S. 29 kp. bus išvažiavimas Į 
Jefferson miškus, nedėlioj, rugpj. 5. 
—Kviečiajne publiką skaitlingai da
lyvauti išvažiavime. Važiuot reikia 
Milwaukee ave. karais, kol pasi
baigia, po tam paeiti Į dešinę.

—Komitetas.

Ateikite Patirkit Teisybę 
Apie Savo Stovį 

Del pasekmingo gydymo kokios 
gos turite 
žinoti jos 
mą. Mes 
vartojame 
todas

New Yorko.
—Ką tu manai pasakyti? Jog 

aš ką lik pasakiau jam, kad ma
no preke 250.000 dolerių, — 
klausę, nustebintas nevadietis-

-/Taip, jus pasakėt jam savo

Mrs. A. Vidika^ 
pAtguai Akušerijos Kolegiją; Ilgai prak- 
fjknvuRt PennHylvanijoH Hospltalėse ir 
Ph (I e del p h i jo j. Pasekmingai patarnau
ki prie gimdymo. Uždyką duodu rod* 
visokiose ligose moterims ir mergt- 

Kalbu lietuviškai, angliškai, ra- 
lenkiškai ir ula vokiška!.

skuros ižbėrimus, spuogus, 
slenka, išbėrimai ant lupų, 
ant liežuvio, pasinaudokite

Vienas gydymas suteikia

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, 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: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

D R. L. T. Burgess
Vyrus

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI KAITIS 
Medikas ir Chirurgas 

3315 S. Halsted St., Chicago

REIKALAUJAME KARPENTERIU 
PRIE KARU, IR KARU TAISYTOJŲ 
PRIE TAVOR1N1Ų KARŲ. GERA 
MOKESTIS, NUO ŠMOTŲ DARBAS 
IR PASTOVUS DARBAS VISIEMS 
METAMS. TAIPGI LEIBERIŲ (VY
RŲ IR MOTERŲ), KILNOJIMUI 
MATERUOLŲ KARŲ YARD E, PER
KĖLIMUI INKROVŲ, APRŪPINI
MUI KARŲ LEDU IR TT.

ATSIŠAUKITE IN FOREMAN — 
MICHIGAN CENTRAL RAILROAD 
EAST END OF E. 119TH ST., AND 
M.C. R.R. TRACKS, ,KENSINGTON,

TURIU paaukaut $165 seklyčion 
setų vėliausios stailCs už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases uil 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $55.

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

Chicago, Ill.

—Parašyk, tare “Džinmis.”
Simpsonas pasirašė ir MJžiu- 

mis,” sulankstęs popierą, įsiki
šo kišeniun.

—Dabar, ponas Simpson, — 
aš pažįstu vakarų gyventojus ir 
žinau, kad jūsų žodis yra taip 
geras kaip ir jūsų pinigai ir pa
gal šį kontraktą mes esame sėb
rai — taigi aš pakovosiu šį “žai
slą” — ir “Džinmis įsikišo re
volveri kišeniun. Simpsonas

į RUSSIAN 
^/TURKISH

JEIGU JUS turite automobilių ir 
norite parduoti, tai pašaukite mus, 
o mes už jūsų automobilių įvesime 
elektriką j jųsų namus. Išmainysi
me automobilių į atsakantį darbą. 
ELECTRIC WORKS & REPAIR CO 
1718 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Canal 578

Muskegon, Mich. — LSS. 246 kuo 
pos mėnesinis susirinkimas Įvyk 
nedėlityj, rugpj. 5 d 
lainėj, 142 Beidler 
vai. ryte. Malonėkite 
susirinkimą, nes yra 
taipgi yra atėję laiškai 
rvbos ir iš LSS. centro

LSS. 4-tos kuopos extra susirin
kimas įvyks subatoj, rugpjūčio 4, 
7:36 vakare, Fellowship Mouse svet., 
831 W. 33 pi. Nariai ir nares, būti
nai turite dalyvauti susirinkime, nes 
turime daug reikalų apsvarstyti.

—S. S. Meškauskas, Org.

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
Alga gera. Darbas ant visados. At
sišaukite tuojaus.

Jos. Vasilkus,
5914 S. Slate St., Chicago, 111 

TeJ. Normal 3783.

apart namo ant otn Ave., jiems 
nedaug tepasisekė atsiekt savo 
mierius.

—Bet ką bendro tas turi su 
mano kasykla?

Pajieškau savo buvusios 
balino su Petru Avuliu 28 
dukrelę Juliutę. Petras Av 
colių, sveria apie 190 svarų 

peilio ant veido pagal 
todėl pusėtinai šlubuoja. Magdalena yra 32 m. amžiaus, 5 pėdų 
ių augščio, sveria 170 svarų, aiškaus apvalaino veido, tamsiai gel

tonų plaukų, eidama galvą taiko ant tiesiojo šono. Juliutė 9 metų am
žiaus, geltonų plaukų ir veidas Jašuotas; todėl juos labai lengva patė- 

, kad jie yra (’hieagoj. Draugai, gelbėkit mane nelaimingą 
ikeliais. Suraskite jųjų buveinę ir praneškite man.

J. KAMINSKAS,

Pajieškau savo pačios, Mikalinos 
Baranauskienės. Paeina iš Vilk
mergės pav., Aluntos parap., ir vol. 
25 metų amžiaus, 5 pėdų 3 colių au
gščio, gelsvų plaukų, apvalaus balto 
veido, turi randą prie kairiojo smil
kinio ir randą arti burnos. Pabė
go 28 d. liepos su Adolfu Slovinsku. 
Išsivežė dukterį 15 mėnesių, o sūnų 
3 metų paliko pas mane. Adolfas 
Slovinskas yra 38 metų amžiaus, 5 
pėdų 8 colhj augščio, rudų plaukų. 
Kas man praneš jų[jų teisingą ad
resą, tam duosiu $25.00 dovanų, o 
jeigu ji pati atsišauktų, viską dova
nočiau ir priimčiau atgal.

ADOLFAS BARANAUSKAS, 
10603 EDBROOKE AVE.,

ROSELAND - CHICAGO, ILL.

L.S.J.L. 1 kp. lavinimos susirinki
mas Įvyks nedėlioj, rugpj. 5 dieną, 
Mark White Square svetainėje, 9:80 
ryto. Lekcijos bus iš politiškos eko
nomijos, temoje: “Darbas ir jo pa
skirstymas”. Visi yra kviečiami at
silankyti kuoskaitlingiatisiąi. Lek
cijos iš politiškos ekonomijos suteiks 
daug naujų ir svarbių žinių lanky
tojams. —Apš. Komitetas.

West Pullman, Ill.—Nedėlioj, rug
pjūčio 5, 10 vai. ryte, 722 W. 1201h 
si., Įvyks LDLD. 38 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Draugai, malonėkite 
visi susirinkti, nes daug svarbių rei
kalų turime atlikti. Be kitko bus re
nkama nauja valdyba.—Wm. Savas, 
Pirm.

(Nolabene: lietuviškas ragai 
šis lai ne vis liek pat, kaip ame 
r i k iškas pajus).

REIKALAUJA 2 BARBERIŲ. Vie
nam pastovus darbas, antram vaka
rais ir sukatomis. Mokestis gera.

Town of Lake Barber Shop, 
4349 S. Hermitage Ave. Chicago

pačios, Magdalenos
d. birželio, 1917, išsiveždama 
ulis yra apie 35 m. amžiaus, apie 

, rudo veido ir plaukų, ir turi 
msis; taipgi viena koja tri 
. Magdalen 
arų, aiškaus

Po šimto cibukų! Mano 
net “blusos buvo numirusios.” 
Dabar turi man pasakyti, 
ir iš kur aš gausiu tą pusę 
ono dolerių?

“Džinmis” žvilgterėjo į 
sėbrą ir tarė:

Melrose Park. — LSS. 43 kp. susi
rinkimas Įvyks pėtnyčioj, rugpjūčio 
3, 7:30 v.v., Frank ir James svetai
nėj, 23 Ave. and Lake st. — Drau
gai malonės visi atvykti, nes yra 
svarbių reikalų svarstymui.

—A. J.. Stočkus, Org.

jos, bet iš kuopos narių gavo ne
dėkingą pašiepimą, dabar, be 
abejo, atsidžiaugti negali: jis, 

ištraukti 
liosą ir vienas pirmutinių šau
kiamas kariuomenėn.

Je, ponas Kazys DrAngelis da
bar pa rodys ne tik nedėkinga-

GERAS APSISTOJIMAS ATVAŽIA
VUSIEMS IN CHICAGA.

Mes randavojame 2-jų ir 3-jų rui
mų išforničiuotus flatus del famili- 
jų ant dienos, nedėlios, arba mėne
sio — pigiai. Taipgi singelius rui
mus del vieno arba dviejų — už 2 
dol. ncdėlial ir augščiau. Yra visos 
vigados: vanos, telefonas etc. Atda
ra dieną ir naktį.

HOTEL YOURGEN
718 ir 720 N Clark SI., Chicago.

“Jei lietuviškų socialistų 
butų, kelionės visai pražūtų”, 
sako kunigo Kemėšio Švilpų!

švenčiausia tiesa. Bet k 
tuomet darytų kunigai su savo 
švilpukais? Ką darytų kunigų 
organai, neturėdami kuo užpil
dyti savo spalių?

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Pajieškau savo brolio Antano 
'Frumpauskio, paeina is Kauno gub. 
ir pavieto, Surviliškio valsčiaus. 
Girdėjau, gyvena Pittsburgh, Pa. 
ir gyvena ant City Hali.

G. Trumpauskis,
49 ave

REIKALINGAS barkiperis, kuris 
galėtų atlikti porterio darbą. Pasto
vus darbas. Mokestis gera geram 
vyrui. Atsišaukite tuoj.
3601 S. Union Ave. Chicago.

Tel Drover 9814.

jausA penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Upright Piano, 
Cabinet, Photograph ir U. Parduosiu 
atskirai.

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

—Dabar gali nuleisti rankas, 
bet buk ramus, šita “šmirkšty
nė” “spjauna” dešimtį kulipkų 
į porą sekundų ir aš nenoriu da
lyvauti tavo šermenyse.
—All right, brolau. Bet kame 
dalykas? Nori mano mašną?

I Ji yra tenai sale tavęs.
1 —Taip, aš mačiau ją kuomet

tu įėjai kambarin ir, prisipažin
siu, buvau nusprendęs būti jos 
savininku, bet laike paskutinių 
penkių minučių aš pakeičiau 
nuosprendį. Aš nenoriu tavo 
įnašuos nei nieko kito kas ran
dasi kambaryje.

pasitaikę būti lin
ai”, bet to- 
Kas tu esi

S LA. 129 kp. susirinkimas bus 5 
d. rugpjūčio, 2 v. po pietų, Stanford 
Park svet. Kviečiame visus narius 
ir nares atvykti, nes bus svarstoma 
svarbus reikalai. —P. M. Akstinas, 
sekr., 3943 So. Bockwell st.

Lietuvoj atsirado “lietuvių 
karininkų sąjunga.” Baronas 
(kam tas slavizmas? Ar nege
riau butu grynai lietuviškai va-

Gydom Tiktai
PAGELBA IR UŽGANfiDINIMAS ANT VISO GYVENIMO. KURIUOS MES 

SUTEIKIAME TIEMS, KUR LIKO IŠGYDYTI ŽEMIAUS MINIMOSE LIGOSE SU 
PAGELBA MUSŲ METODŲ, PRIVALO BŪTI ŽVAIGŽDE, NURODANČIA VISIEM 
VYRAM, JIEŠKANTIEM GYDYMOSI.

Musų Nebūtas Osmotiškas Gydymas Gydo
OsmotiAka spėka seniausių ir apart to mažiausiai suprantamų metodų gydymui 

Ifeų. Ji sulaikė mokytus per amžius. Ji yra tokia paslaptis kaip gyvybė ir mirtis.
Musų stebėtinantis gydymas veikia kaipo magikas atsitikime nervų ligos 

Jo, konstrukcijos, Varlcoces, Hydrocele, 
šlapinimosi ir Prostatlškų ligų, Pūslės, 
matizmo. Ir Kataro.

Užnuodijimas Kraujo ir
Skuros Ligos Išgydoma
Vartojame naujausią gydymą pagelbi 

ičiržkimo importuotų vokiAkų vaistų: 
Prof. Ehrlich’o "914” Neo-Salvarsan, pa
gerintas "6O6’> arba Salvarsan del spe
cialių Kraujo ligų ir skuros vyrų ir mo
terų. Tai yra geriausias ir stebuklin
giausias gydymas panagiose ligose. Jie 
tikrydė tuose atsitikimuose kuomet kiti 
vaistai negelbėjo.

Jeigu turite 
votis, plaukai 
gerklėje arba 
tuo gydymu, 
jums naudą.

dija” ir jis, atsisėdęs prie stalo, 
pasirengė rašyti. “Džinmis” dik
tavo:

“Aš, Pranas Simpsonas, su
tinku sumokėti Jokūbui Hamil
tonui pusę tos sumos, ką viršys 
mano paskirtąją j>rekę $250.000 
už Little Nelle kasykla, kaino

•tul’hona flurnboldt 1271.

M. S A H U D M. D
SaHMB R(i«aa Gydytoja* Ir Chirurgai 

la;tai Moteriškų, VyrlAkų kr 
Vaikiškų, taipgi Chronišką f 

u FISAS ; 1679 Mllwauaea Ava.
8 80 'kl 10 išryto;
Ava., Kambary* M4 

» ir 7:80 Iki » vak*?'*.

Kaip tai? Ar nesakei Van- 
dergriftui, kad parduosi už 
250.000 doleriu? c

Taip, aš sakiau.

minučių tapau kapitalistu-mek 
lenu.

-Aš tiesiog nesuprantu to: 
“komedijos.’ 
gaišink aliko

‘‘Jie (krivių krivaičiai, Vaide- 
vutas ir Bretanis) matė, kaip 
tarp jų brolių vystosi moralybė, 
plėtojasi apšvieta ir klastingai 
pasiseka savo priešus apveikti.”

Mat butą laikų, kad ir klasta 
skaitėsi dorybe.

PAJIEŠKAU Stanislovo Baloto 
Kauno gub., Raseinių pav., Jurbar- 
J<o miestelio. Keturi metai kaip A 
merikoje, ir (’hieagoj; nežinau jų ad
reso.

Mari joną Adomaitiene 
922 W. 35 Place, Chicago, Ill

nors 11- 
žinoti būdą ir užsitęsim> jos, 
vardą, būdą, ir jos vaikAčiojt- 
negydome vien apsireiškimų ; 

tokias moksliškas gydymo nie
kaip bandymą kra'ujo, mikroskopi 
chemišką kraujo bandymą, šlapi

mo .seilių ir tt. ir tokiu budu persitik
riname tikra priežasčia jųsų negalės. Už 
apžiūrėjimą ir patarimą nieko neimame 
ir nieku toliau nebusite kaltas.

Greita pageiba. Tikras Išgydymas Maža Mokestis. Ateikite pas 
mus tuojaus, jeigu reikalaujate gydymosi. Užsitęsimas pavojingas. 

Kiekviena liga nemiega.

Nedarykit Bandymų, Negaišinkit Laiko ir Pinigų 
Ateikite šiandien!

Gydymo Valandos: rt'll H FlDrs. Gill & Burgess
422 So. State Gatvė, Chicago, III. Prieš Siegel Cooper

REIKALINGA prie visokio darbo 
operatorių (vyrų) prie kelnių. Rei
kalaujama atsišaukti vien lik paty
riesiems.

Gerui. Ponas Simpson, 
klausyk dabar manęs. Jus pa- 

L.iie! Vandergriftui savo kasy
klą už 250.000 dolerių. Ką gi 
jus manytumėt, jeigu aš jums 
parodyčiau, kaip jus galite gau
ti antrą tiek už ją?

Well... aš manyčiau, kad 
jus esate pasiutusiai gudrus vy-

- Kitais žodžiais sakant, jei
gu 5š pagelbėčiau jums gauti už 
Little Nelle kasyklą 500.000 do
lerių, tai mano 
125.000?

-Toje mintyje.
•Gerai. Ponas Simpson 

kito dabar prie stalo ir rašy 
ką aš sakysiu.

prekę, bet jus sus 
pakelsite prekę. Porf&s Simpson 
— klausykit hianęš a lydžiai. 
Aš pažįstu New Yorką — o jus 
jie. Aš pažįstų Vandergriftą —- 
o jus ne. Jis yra apsikimšęs pi
nigais ir jo pati nori prasimuš- 
tį sau 
j on

(Imties: Avinas/) NL, Šilingas 
yra jų palriubočius, o Leono 
'Laidos Santara jiems ragaišių




