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Vokietijos darbininko! rei 
kalania taikos

307 W30th st '

Varšavos žydai miršta badu
Didelės riaušės Limoje

VOKIETIJOS DARBININ-ftojų — apie 5000 žmonių
KAI REIKALAUJA 

TAIKOS.

Essen’o darbininkai priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią 
kuogreičiausios taikos — 
be aneksijų ir kontribuci
jos.

Policija paleido da-
Pasekmėje to,

ATSIŠAUKIA Į RUSIJOS 
GYVENTOJUS.

Kerenskis prašo žmonių pa 
gelbos, kad įvedus “gele 
žies tvarką” armijoje.

PETROGRADAS, rugpj. 
10. — Premieras Kerenskis 
vakar paskelbė ilgą atsišau- 

. kimą į gyventojus. Atsišau
kime tarp kita sakoma, kad 
tik su pačių gyventojų pa- 
gelba valdžia galės įvesti pa
geidaujamą “geležies tvar
ką” armijoje, atimti iš prie
šo Rusijos teritorijas ir kar
ta ant visados užtikrinti re- 

c

voliucijos laimėjimą.

INTERNAVO VOKIEČIŲ 
LAIKRAŠČIO REDAKTO

RIŲ

PĄ|OGe įotdikį.
Sųjrado šunų-vyrą.
M —į  .

PORTLAND, Ore., rugp.
9. — Lygiai devyniolika me
tų atg^| “laitįMngasai” tė- 

[ Stewart, susilau-

AREŠTAVO I.W.W. AGI
TATORIUS.

Kitus išvijo iš miesto; kalti
nami besikėsinime išdina- 
mituot vagonus.

{steigiamasis Susirinkimas
Suorganizavimui Chicagos Lietuviu Darbininkų Ta

rybos įvyks šio menesio 19 d., nedėliojo, 10 vai. ryto, “Auš
1

AMSTERDAM, Holandi- 
ja, rugp. 10. — Tik-ką aplai
kyta žinių, kad Essene, 
tame vyriausiame pan- 
germanistų centre, šiomis 
dienomis įvykęs didelis ang
liakasių susirinkimas, kuria
me dalyvavo virš aštuoni tu
ksiančiai darbininkų. Susi
rinkimo tikslas buvo — ap- 
s 7a rs t y t i anglių p aga m in i- 
mo, maisto stokos ir algų pa
didinimo klausimus. Susiri
nkimas tečiaus virto didele 
taikos demonstracija. Susi-

apstojo tris gatvekarius, o- 
peruojamus streiklaužiais ir 
vieną jų padegė. Policija 
bandė areštuoti dalį streiki
ninkų. Jai kelią tečiaus pa
stojo publika ir kiti streiki
ninkai.
rban kulkas.
trjs žmonės tapo ant vietos 
nušauti. Įpykusi minia tuo
met šoko ant policijos ir pa
staroji turėjo pasitraukti, 
idant ištrukus nuo minios ke 
ršto. Po to minia surengė 
tikrą medžioklę ant streik
laužių. Netekę vienintelio 
savo apgynėjo, policijos,

bes u m an y d amas. Ned aug 
tečiaus jų spėjo ištrukti. Ra
ndasi daug sužeistu.

Valdžia areštavo St. Paul 
Volkszeitung redaktorių, 
F. W. Bergmeierį.

ST. PAUL, Minu., rugp. 
10. — Federalės valdžios pa
tvarkymu vakar tapo inetr- 
.nuotas vietinio vokiečių laik
raščio St. Paul Volks Zei- 
tung redaktorius, — F. W. 
Bergmeier’is. Neištikimas.

RUSIJAI STOKA ANGLIŲ

vas, 
kęs suniks Ralph’o—pavogė 
jį nuo sergančios motinos ir 
.atidavė tūlon prieglaudom

KuomeU mokina pagijo, ji 
dėjo didėlių pastangų, kad 
suradus savo įmylimą Ral- 
ph’ą. Bet be lauktų pasek
mių. Ralph’as dingo nei ak
muo vandenyj;

Praslinko devyniolika me
tų. Senutė Stewart jau se
nai apleido senąją savo bu
veinę, Portlandą. Ji apsi
gyveno tolimoje Washingto- 
no valstijoje! |r nei po aud
ros kad pasirodo už debesų 
giedri masinanti saulė, taip 
šiomis dienomis .vienuolės 
Stewart namelių atvyko jos 
mylimasai sunps Ralph’as,j 
žaliukas, suaugęs vyras. II- ; 
gų metų liudėslg virto neap
sakomu džiaugimu visų ap
leistai senutei-lhotinai.

Ką nepaveikė'jiati motina, 
tai atliko laikraščiai ir seni 
motinos draugai: pirmieji 
išspausdindami Ralph’o gy
venimo “istoriją”į antrieji— 
padėdami jam surasti savo 
motiną.

. MUSKOGEE, Okla, rugp. 
10. — Telegramos praneša, 
jkad vakar tapo areštuoti še
ši L W. W. unijos agitato- 
iriai Miami miestelyj, Okla-J 
homo j. Keliolika kitų esą 
Išvyta “kur kojos neša”. Tai 
pasekmė besikėsinimo išdi- 
namituot prekinius vagonus. 
Kas kėsinosi išdinatuot me
namuosius vagonus, telegra
ma nesako. Reikia betgi ma
nyt, kad tikroji išvijimo 
priežastis yra kur kitur. Mi- 
|ami rudos kasėjai streikuo
ja. Jie reikalauja didesnių 
algų ir geresnių darbo sąly- 
igų. Samdytojai atsisako iš
pildyti jų reikalavimus ir 
daro visa, idant sulaužius 
savo alginių vergų pasiprie
šinimą.

REIKALAUJ AATšAUT
KONSKRIPCIJOS ĮSTA

TYMĄ.

Didelis taikos šalininkų su
sirinkimas Washingtone,

ros” svetainėje (3001 So. Halsted st.).
Visos darbininkiškos draugijos pasirūpinkite iki

tos dienos išrinkti delegatus ir atsiųsti į tą susirinkimą.
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Kiekviena draugija arba kuopa, turinti ne daugiau
kaip 50 narių, gali išrinkti I delegatą; kiekviena drau? 
ja arba kuopa, turinti ne daugiau, kaip 100 narių, gali i
rinkti 2 delegatu; draugija arba kuopa, turinti ne dau
giau kaip 150 narių, gali išrinkti 3 delegatus, ir tt

Lietuvių Darbininkų Tarybos žada organizuoties
daugelyje kitų miestų. Visos tos Tarybos susi?

jungs į vienų AMERIKOS LIETUVIU DARBININKŲ
TARYBĄ. Tai bus tokia galinga lietuvių darbininkų or-
ganizacija, kokios lietuviai dar neturėjo.

Lietuvių Darbininkų Taryba, eidama išvien su kitųĮ 
tautų darbo žmonomis, kovos už 1 aiką, už laisvę ir už dar-
bininkų gerovę. —A.L.D.T. LA1K1N ASAI KOMITETAS.

RUSAI SULAIKO VOKIE
ČIUS PALEI DNIESTRĄ.

Rusų padėjimas vis dėlto esą 
prastas.
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NAUJA ŽMONIŲ ŽUDYMO 
IMONe.

Vokiečiai išrado naujos rąšies 
nuodingas dujas.
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priėmė rezoliuciją, reikalau
jančią kuogreičiausios tai
kos — l>e aneksijij ir kontri
bucijos. Angliakasiai, be to, 
užreiškė, kad varde žmoniš
kumo, reichstagas privaląs 
išlaikyti priimtąją savo rė
žo 1 i u c i j ą, t .y. s p i ] 
valdžią, idant ji pradėtų 
ikos derybas nustatytais 
zoliucijoje pamatais.

re-

ukiasi kariuomenės pagel
bos.

Limos gatvekarių darbin
inkai jau penkta savaitė ka
ip streikuoja. Reikalauja 
didesnio užmokesčio, geres
nių darbo sąlygų ir unijos 
pripažinimo. Du pirmuoju 
reikalavimu samdytojai, sa
ko, sutinką išpildyti. Jie te
čiaus nieku budu nenori pri
pažint darbininkų uniją.

uždarytos

VARŠAVOS ŽYDAI 
MIRŠTA BADU.

RENGIASI UŽPULT 
ITALUS.

LONDONAS, rugp. 10. — 
Atsiųsta iš Petrogrado ko
respondencija sako, kad Ru
sijai gręsia naujas krizis. 
Rusijoje pradedą stokuoti 
anglių. Delei tos priežas

ties daugelis dirbtuvių esą 
jau užsidarė. Prisiartinus 
žiemos šalčiams dalykų sto
vis turėsiąs pasidaryti be 

(galo opiu. Jau ir dabar jau
čiama didelis rūgimas: bu

driai darbininkų apstoję fab
rikų duris, neramiai tariasi 
apie besiartinančią žiemą.

PASKANDINO ANGLIJOS 
LAIVĄ.

Vežė daug amerikiečių; lai
vo kapitonas ir 10 jūrei
vių paskendo.

Tūkstančiai kūdikių ir suau
gusių jau išmirė; kiti tūk
stančiai kaujasi su mirčia. 
NEW YORK, rugp. 10. — 

Vietos žydų-sionistij komite
tas paskelbė aplaikytą iš 
Lenkijos laišką, kuriame nu
rodoma į pasibaisėtiną žydų 
padėjimą Varšavoje. Laiš
ke sakoma: “Bado mirtis čia 
yra jau senai įvykęs faktas. 
Jį liudija kiekviena gatvė, 
kiekvienas žingsnis, kiekvie
na žydo stuba... žydų moters 
ir motinos pralinksmėja, 
kuomet bado nukankintieji 
jų kūdikiai kartą ant visados 
pertraukia ryšius su gyveni
mu.” O tokių esą tūkstančiai. 
“Turtingesniųjų šeimynų 
dukters kerpasi savo plau
kus ir parduoda juos, idant 
įgijus reikalingiausį badu 
mirštantiems kūdikiams da
lyką — duoną.”

DIDELĖS RIAUŠES 
LIMOJE.

Austrijos kariuomenė 
giasi didelin užpuoliman 
Italijos fronte.

ren- RIEBUS KĄSNIS.

NEWPORT NEWS, Va., 
rugp. 10. — Čia aplaikyta 
pranešimas, kad vokiečių 
submarines paskandino dar 
vieną Anglijos pirklybinį la
ivą Argulia. Laivas vežė a- 
pie 40 amerikiečių. Ar visi 
jie išliko — tuo tarpu neži
noma. Pranešimas mini tik, 

i kad kartu su laivu žuvo jo 
kapitonas ir 10 jūreivių. ,

WASHINGTON, rugp. AO 
—Vadovaujant Amerikos 
žmonių Tarybai taikos šali
ninkai vakar laikė didelį1 su
sirinkimą kapitoliume./Į su
sirinkimą buvo pakviesta at
stovu buvo ir senato nariai.

<L-

Susirinkime priimta grie
žtas reikalavimas, būtent, 
Fad kongresas tol neišsiskir
stytų, kol nebus atšaukta t. 
v. parinktino kariuomenėn 
ėmimo įstatymas.

Tūliems kongreso nariams 
laike prakalbų pasidarė be- 
įgalo karšta — ir jie, sako, 
išsinešdinę.

PARYŽIUS, rugp. 10. — 
L a L i b e r t e išspausdi
no atsiųstą iš rytinio karės 
fronto žinią, kur sakoma, 
kad vokiečių veržimąsi tarpe 
Dniestro ir Pruth’o upių da
linai jau sulaikytas. Vokie
čiai, beje, nebeturi svarbes
nių laimėjimų ir į pietus 
nuo Dniestro.

Vis dėlto, rusų padėjimas 
šioje vietoje esąs labai pra
stas. Taip tvirtinąs pats 
Kornilov, vyriausias rusų 
armijų vadas. Kornilov bet
gi išreiškęs viltį, kad neužil
gio rusų traukimąsi turės 
visai pasiliauti. Rusai susi- 
laukią naujų sustiprinimų, o 
ir besitraukiančioji kariuo
menė povaliai tvarkosi.

IIAZENBROUCK, Francija* 
rugp. K). — Telegrama iš Fran
ci] os fronto praneša, kad vo
kiečių kariuomenė pradėjusi va
rto! i naujos rųšics nuodijančias 
dujas. Pirmu syk vokiečiai a- 
lakavo jomis nedidelį Francijos 
miestelį mūšio linijoj — Arme- 
ntieres. Naujosios rųšies gazai* 
sako, esą nepalyginamai pavo
jingesni nei iki šiol vartojami. 
Išpradžios jų veikimas veik ne- 
ap si reiškiąs. Tik po kelių va
landų jų auka staigu1;esanti pri
versta gulti lovon. Pirmiausia

seka stiprus

netenka regėjimą, 
skundžiasi jaučiąs 
viduriuose. Po 
kosulys ir ligonio-

22,250,000 DOL. KASDIEN

Trįs žmonės nušauta; daug 
sužeista; šaukiasi kariuo
menės pagelbos.

LIMA, Ohio, rugp. 10. — 
Vakar po pietų čia kilo kru
vinų riaušių, kuomet būrys 
streikuojančių gatvekarių 
darbininkų ir jų simpatizuo-

ROMA, rug}). 10. — Tele
gramos praneša, kad austrų 
armija skubiai stiprina savo 
pozicijas Isonzo fronte. Vy
riausia austrų karės štabo 
stovykla irgi perkelta iš 
Trentino Isonzo frontan.

Spėjama, kad neužilgio 
šiame fronte austrai bandys 
pradėti didelį užpuolimą 
prieš italus.

Gen. Cadorna, vyriausias 
italų armijos vadas, siunčia 
naujų kariuomenės burių 
Isonzo frontan.

Pavogė 10 tūkstančių dolerių 
ir pabėgo. . . APKALTINO RIAUŠIŲ 

KeLIKUS.

KIEK LĖŠAVO JAPONIJAI 
DABARTINĖ KARĖ.

Iki liepos mėnesio išleista 
500,000 dolerių.

TOKIO. — Telegramos prane
ša, kad nuo paskelbimo Vokieti
jai karės Japonija išleido 164,- 
500,000 dolerių. Valdžia jau 
pienuojanti kreipties parlamen
ta n reikalavimu užgirti 
išlaidų sąmatą.

naujų

LONDON, rugp. 10. — Oficia
liai pranešama, kad liepos 31 dl

IR GOMPERSAS APIE 
STOCKHOLMO KONFE

RENCIJĄ.

Aštuoni tūkstančiai darbin
inkų dirba prie popierinių 
pinigų spausdinimo Rusi
joje.

neši į žemes spalvą. Tūluose 
atsitikimuose ligonį apima ga- 
liucinacijos ir nesiliaująs pami
šėlio juokas. Visa to pasekmė 
dažniausia esanti neišvengiama 
mirtis.

Anglų ir irancuzų chemikai 
tyrinėja iš kokių medžiagų yra 
padaryta naujoji žudymo įmo
nė.
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TUSCON, Ariz., rugį). 10. - 
Tuscon pačta pasigenda klerko 
Walter D. Coakley ir ryšulio su 
dešimt tūkstančių dol., kuriuos 
Southern Arizona bankas siun-

Walter Coakley dingo nei ak
muo vandenyj.

GATVEKARIŲ DARBININKŲ 
STEIKAS KANSAS CITY.I.

Kompanijos gabenasi iš Chica- 
gos streiklaužių.

KANSAS CITY, Mo., rugp. 10
Vakar čia metė darbą City 

Railways kompanijos darbinin
kai — motormanai ir konduk
toriai. Reikalauja didesnio už
mokesčio. Kompanija, sako, 
skubiai gabenasi streiklaužių iš

Prisaikintųjų teismas rado 
esant kaltais 113 patrioti- 
ngųjų Flat River’s pogro- 
mščikų.

FARMINGTON, Mo., ru
gpjūčio 10. — Prisaikintųjų 
teismas vakar išnešė apkal
tinimo aktą prieš 113 Fiat 
River’s “piliečius,” ką savu 
laiku buvo surengę medžiok
lę ant svetimšalių tikslu “iš
valyti nuo jų Fiat River’ą.”

Dabar patriotingieji pog- 
romščikai bus patraukti at
sakomybėn.

GENEVA, Šveicarija, ru
gpjūčio 10. — Telegrama iš 
Kievo sako, kad Ukrainos 
militarių reikalų sekreto
rius išleidęs atsišaukimą į 
gyventojus, kuriame ragina
ma nusilenkti karinės val
džios patvarkymams ir kur 
galima suteikti jai savo pa
gelbos, idant atmušus priešo 
veržimąsi į Rusijos teritori
ja. ’minusia

LIMA, Peru, rugp. 10. — 
Peru respublikos senatas va
kar priėmė rezoliuciją, už
ginančią prez. Wilsono po
litiką reikale karės paskel
bimo Vokietijai.

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Giedra; maža atmaina tem
peratūroje.

AugščiaUsią. temperatūra 
vakar buvo 75 laipsniai; že- 

61 1.

Organizuotieji šios šalies 
darbininkai neprivalo sių
sti savo delegatį į tarp
tautinę soc. konferenciją 
Stockholme —komanduo
ja “dėdė Gompersas”.

WASHINGTON, rugp. 10 
—Didelis demogogas, kapi
talistų klapčiukas ir Darbo 
Federacijos prezidentas, Sa
muel Gompersas, vakar tei
kėsi pasmerkti rengiamąją 
tarptautinę socialistų konfe
renciją Stockholme. Jisai, 
girdi; esąs priešingas viso
kioms konferencijoms su 
priešų valstybių delegatais. 
“Organizuotasai šios šalies 
darbininkų judėjimas nerei
kalauja siųsti delegatų į 
Stockholmo konferenciją”— 
komanduoja tasai “darbi
ninkų vadas.”

“f)ėdė Gompersas*’, beje, 
teikėsi pritarti Londono ko
nferencijai.

PETROGRADAS, rugpj. 
10. — Ką-tik atsibuvusiame 

t

Rusijos konst, demokratų 
kongrese buvęs iždo minis- 
teris, M. šingarev, pranešė, 
jogei dabar Rusų valdžia 
spausdinanti po 25,250,000 
dol. (virš 50 mil. rublių) ’po
pierinių pinigų kasdieną. 
Gegužės mėnesį dar spaus
dinta tik 17,500,000' dol. Prie 
pinigų spausdinimo dirbą vi
so 8000 darbininku.

REIKALAUJA DAUGIAU 
PELNŲ.

Plieno karalius Schwabas rei
kalauja didesnio užmokesčio*

1
i
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AMORY, Tex., rugp. 10. — 
Vakar federalės valdžios a- 
gentai areštavo dar apie 20 
žmonių, įtariamų rengime 
ginkluoto pasipriešinimo 
prieš parinktino kariuome
nėn ėmimo įstatymą.

ANGLIAKASIŲ STREI
KAS KENTUCKY VAL

STIJOJE.
Yellow Greek kasyklų darbi

ninkai jau metė darbą; 
gali kilt visuotinas anglia
kasių streikas Kentucky 
ir Tennessee valstijose. 
LEXINGTON, Ky., rugp.

10. — Telegramos praneša, 
kad vakar metė darbą Yel-’ 
low Greek kasyklų darbinin
kai — apie 5000 žmonių. — 
Tai esą pirmas signalas vi
suotinam angliakasių darbi
ninkų streikui Kentucky ir 
Tennessee valstijose.

Angliakasių padėjimas to
se dviejose valstijose yra 
nepaprastai blogas. Nebus 
todėl nieko stebėtina, jeigu 
tW kils visuotinas streikas.

NEW YORK, rugp. 10. — Ga
uta žinių, kad žinomasai plieno 
karalius Schwabas įteikęs val
džiai reikalavimą padidinti už
mokestį už užsakytus 150,000 
tonų šenių, kur turės but nuga
benta Franci j on įemgimui gele
žinkelio Suv. Valstijų kariuome
nės reikalams. Patriotingasai 
Schwabas tikrina, kad sutarto
ji kaina esanti permaža ir jis ne
galėsiąs išpildyti valdžios užsa
kymų.

ROMA, 
dienomis

žymus Irlandijos poetas Fran
cis Lechvidg’as.
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SURADO SLAPTĄ TUNELI

Kuriuo naudojosi buvęs vokie
čiu ambasadorius Romoje, ka- 

( 

nigaikštis Buelow’as.

rugp. 10. — šiomis 
Romos policija sura- 
tunelį iš buvusio vo

kiečių ambasadoriaus, kunig. Bu 
elow’o, rezidencijos Villa Rosa į 
Eden hotelį, kurios savininkas a- 
nais laikais buvo vokietys. x 

Spėjama, kad tuo tuneliu na
udojosi vokiečių valdžios šnipą’ 
ir pats ambasadorius Buelowr
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Apeliavimas į Distriktų Boardą
t i *..*' ■'».... t.. i

Taisyklės, kaip tie, kuriuos vietos Exemption Boardai 
atsisakė paliuosuoti nuo kareiviavimo, gali apeliuoti į

Distrikto Boardą.

reiškimas turi but paduotas 
ant tam tikros blankos, ku
rią reikia gaut savo vietos 
Exemption Boarde.

Jeigu užreiškimą paduo
da patsai naujokas, reikia 
gaut balnkos forma No. 161.

Jeigu užreiškimą paduoda 
už jį kitas, būtent, jo samdy
tojas, kuriam jis dirba, var
tojama blankos forma No 
įlfila.

2. Bėgiu kitų penkių (5) 
dienų nuo padavimo užreiš- 
kimo reikia pristatyt Distri
kto Boardui affidavitus sa- 
ivo reikalavimų priežastims 
prirodyti. Tam reikalui rei
kia gaut savo vietos Exemp
tion Boarde blankų formos 
JBB ir CC (tie, betgi, kur ri
kio darbais užsiima, turi 
vartot blankų formas EE ir

Daug šaukiamųjų kariuo
menėn, pašaukti daktarų 
kvotimui, reikalauja, del i- 
vairių priežasčių, kad vietos 
Exemption Boardas paliuo- 
suotų nuo kariuomenės. Ex
emption Boardai, žinoma, 
kitus paliuosuos, pasitenki
nę paduodamais jiems pri
rodymais priežasčių, gi daug 
vėl reikalavimų paliuosuoti, 

_ be abejonės, atmes.
Bet tie, kurių reikalavi

mus paliuosuoti vietos Ex
emption Boardai atmes, turi 
teisės apeliuoti į Dist
rikto Boardų, vadinas, į aug- 
štesnę įstaigų.

Kad žmonės žinotų, kaip 
reikia daryti, norint ape
liuoti į Distrikto Boardus, 
paduodame čia apeliavimo 
taisykles. Kam tatai bus 
svarbu žinoti, tegul gerai į- 
sidėmėja.

1. Kų vietos Exemption 
Boardas atsisakys paliuo
suoti, tam ji raštu praneš, 
kad jo reikalavimas paliuo
suoti tapo atmestas. Nuo 
tos dienos, kaip Exemption 
Boardas jam apie tai pra
neš, registrantas turi 10 die
nų bėgyje užreikšti vietos 
Exemption Boardui, kad jis 
apeliuoja į Distrikto Boar
dą. Užreiškimas turi but 
padarytas ant tam tikros 
blankos, kurią reikia gaut 
tame pačiame vietos Boarde.

2. Tuo pačiu laiku, taigi 10 West-saidės j pietus nuo 12-
dienų bėgiu, registrantas į tos gatvės. “ “
turi taipjau paduoti užreiš
kimą ir j Distrikto Boardą, 
kad jis nori apeliuoti. Už
reiškimas turi but paduotas 
ant tam tikros blankos, ku
rią reikia gaut vietos Ex
emption Boarde.

3. Nuo tos dienos, kaip re
gistrantas bus pasiuntęs Di
strikto Boardui užreiškimą 
apie savo apeliavimą, 5 dienų 
bėgiu jis turi pristatyti Dis
trikto Boardui affidavitus 
arba prirodymus visų tų 
priežasčių, del kurių jis rei
kalauja paliuosavimo nuo 
kariuomenės. Tie prirody
mai turi but paduoti ant ra
što ir notaro paliudyti. Blan
kų šitam reikalui nėra; to
dėl apeliuotojams, kur ang
ių kalbos gerai nemoka, bus 
sunku apsieiti be pagelbos 
kitų žmonių, kur apie tokius 
dalykus nusimano, ir kurie 
galėtų prideramai tokius 
"affidavitus” surašyti.

Pasiliuosavimas del savo 
darbo ar užsiėmimo prie

žasčių.
Norintįs gaut paliuosavi- 

mą nuo kareivybės del savo 
užsiėmimo arba darbo prie
žasčių turi šitaip daryti:

1. Gavęs iš vietos Exemp
tion Boardo pro nešimą, kad 
esi "priimtas” kariuomenėn, 
nuo tos dienos, kaip toks 
pranešimas išrašytas, ne il
giau kaip 5 dienų bėgiu nau
jokas turi paduot užreiški- 
mą į Distrikto Boardą, kad 
nori gaut paliuesavimą. Už-*

Galima ir užreiškimą ir 
affidavitus paduoti Distrik- 
to Boardui sykiu.

. Distriktų Boardų Ofisai.
Apeliuotojai ir reikalau

jantieji paliuosavimo del už
siėmimo priežasčių turi krei
pties į tą distrikto Boardą, 
kuriam jis priklauso.

Distrikto Boardas divizi
jai No 1 apima vietos dištri- 
ktus nuo 1 lig 8; 44 ir 45; nuo 
67 lig 77; 81, 82 ir 83. Vadi
nas, tam distrikto Boardui 
priklauso visa Chicagos mie
sto pietinė dalis ir dalis

To Distrikto 
Boardo ofisas yrą Room 
1122, 112 West Adams Str. 
Telefonas: Central 3250.

i Distrikto Boardas divizi
jai No. 2 apima vietos dist- 
riktus nuo No. 39 lig 45; nuo 
46 lig 66; nuo 78 lig 80; nuo 
84 lig 86. Tam Boardui pri
klauso tokiu budu visa šiau
dinė Chicagos miesto dalis ir 
dalis West-saidės į šiaurę 
.nuo 12-tos gatvės. To Dis- 
jtrikto Boardo ofisas yra 
Room 1122, 112 West Ad
ams st. Telefonas: Central 
3748.

Distrikto Boardas divizi-

ktus nuo No. 1 lig 9. Jam 
priklauso apskričiai (coun
ties) : Cook (išskiriant Chi- 

miestą), Boone De 
Du Page, Grundy, 
Kendall, Lake, La

cagos 
Kalb,
Kane,
Salle, McHenry ir Will.—O-
fisas randasi Room 721, 112 
West Adams St. Telefonas: 
Central 5326.
i ii ... -i ’’■i '■>' .1 '.... .. ..................— 1

Nauji leidiniai.
Pasiuntinystes Paslas. Lie

tuvių Liuteronų mėnesinis Laik-

Tai yra mažo formato, 4 pu-

dinamas ir Bev. Geo. Matzart &

Y. (274 Humboldt SI.) lietuvių

kalams pašvęstas laikraštėlis.
Mums atsiųsta 6-tas jo numeris.

Lietuviškos Vakaruškos
Parengtos

Vakarinės žvaigždės Lavinimosi Kliubo 
Atsibus

SUBATOJE, Rugpjūčio 11, 1917
A. VASILIAUSKO SVET., 8132 Vincennes avė.
Pradžia 6:30 vai. Inžanga 15c porai.

Užprašome visus lietuvius atsilankyti ir kuo įvairiausiai 
apsirėdyti, nes tokios vakaruškos pirmu kartu yra rengiamus 
šioj apielinkčj. Todėl nepraleiskite tos puikios progos.

Kviečia visus KOMITETAS.

Gelbėkite kūdikius

gerk, bet del meilės Dievo, ne
duok juos vaikams — duok 
jiems tik progą! Ar tu muštu- 
mei savo kūdikį plaktuku per 
galvą? O vistiek užkemša t vi
sokiais vaistais vidurius, už
mušdami jo nervus ir jausmus.

Gydymas kūdikių yra — pri
deramas jų užlaikymas. Kiek
vienas gyvas nervas yra jums 
reikalingas, kad tapus sveiku 
žmogum, lai yra jo sargai ir 
apiekunai. Atimk iš jo juos ir

na iš vidurių. Nekurie tai vadi
na “nevirinimu”, bet jeigu galė-

ir mėšlinę žarną, tai suprastum 
priežastį jo negalių. Kuomet
jus duodate 
jus manote 
puvėsių.

Jeigu jūsų kūdikis serga, nu
šviesk savo protą. Nėra ko bi
jotis jo mirties, nes vaikai mirš
ta tik iš priežasties netikusio 
gydymo. Kūdikių mirtingumas

prašalinti tą įnašą

be t ir tai nereikalinga. Ka
dangi visos kūdikių ligos paeina

taip aiški, kaip ir jūsų nosis ant 
veido.

Pirmiausiai išvalyk jo vidu
rius. Jeigu liga pasiekė tūlo 
laipsnio ir yra įsisenėjusi var
tok karštus rankšluosčius ant 
vidurių ir nugaros, kad iššaukti 
Veiklumą vidurių ir nervų.

visas kūdikių ligas. Viduriai 
gali būti išvalomi su pagelba 
memos (vidurių plaunamo van
dens); taipgi kūdikiui galima

nio; truputis druskos laike val
gio iššauks norą gerti ir tokiu 
budu kūdikis suvartos reikalin
gą kiekybę vandenio. Arba ga
lima primaišyti kokios nors

Kuomet kūdikis kenčia, tyras 
oras yra jam reikalingiausias; 
antras, išvalymas vidurių; tre
čias — karšti rankšluosčiai ant 
vidurių ir nugaros.

Kuomet jis pasveiks, užmiršk 
taip tankiai kaip galima, kad jis 
reikia valgidinti. Duok progą 

ai vidu-
Vaikas nenumirs.

Kuomet tik kūdikis netenka 
apetito, atkreipk atidą į vidu
rius. Neversk jį valgyti, kuo
met jis nenori. Duok jam už
tektinai vandens išvalymui vi-

viduriams išsivalyti, 
riai pasilsi.

tų vaistų, mesk juos laukan jei-

nusipirkli, o jeigu gaila — su-

Alkis yra ženklu, kad laikas 
vaikui valgyti. Paakstink gerti

apelsino arba kitų rūgščių vai
sių sunkos. Trijų valgių į dieną 
užtenka kūdikiui. “Žlebčioji- 
mas” tarpe valgių yra tiesiog 
nuodėmė. Tėvai, kurie leidžia 
arba akstiną vaikus gnaibyti 
maistą tarp valgių, turėtų būti 
baudžiami. Jis “priliuoduoja” 
pilvą ir tuom sėja ligos sėklas. Į 
Gal būti duodama kūdikiui tarp

(Medega paimta iš “Physical 
“Culture”).

kinimas vaikų ‘‘mokslu” yra 
bloga. Bet vaistiška . metodą

Nėra pasaulyje nelaiminges
nio sutvėrimo už kūdikius.

Atėję šin pasaulin prieš savo 
norą, jie reikalauja meilės, už
uojautos ir kitų apgynimo. 
Tautos, kurios neapgina savo 
kūdikius eina pražūties ir išsigi
mimo keliu.

žmoniška. Vaikai tiesiog yra 
nuodijami. Visokie kraujavan- 
deniai, čiepijimai ir kitokios 
smalos yra verčiamos kūdi
kiams.

Jeigu jus taip mylite tą visą 
medikąlišką virinį, tai susimai-

Naujieniečiai, Rengkitės!
Panedelyj, Rugsejo-September 3,19,17 | Labor Oay j
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NAUJIENŲ BENDROVES

P
 Didelis—Dideliausias

iknikaS
Geo.. M. Chernaucko Darže

Lyons, Illinois

Pradžia 0:30 valandą ryte. Muzika J. Grušo
Tikietai parduodama “Naujienų” ofise.

<b

Programas įvairių-įvairiau- 
sias, kuriame dalyvaus ir 
“Naujienų” pardavinėtojų

Armija su savo triksais.
Jeigu diena pasitaikytų ir u- 
kanota, jeigu ir lietus su 
krušomis iš prasivėrusių de
besų piltų, vistiek važiuoki
te: užteks pastogės visiems 
ir pramogos eis kaip iš ra
go. Atminkite, kad tai bus 
“Naujienų”, Naujienų Ben
drovės, Naujienų Skaityto
jų, Naujienų Draugų, Nau
jienų Rėmėjų, žodžiu — Vi
sų Naujieniečių Piknikas.

Inžanga 25c.
Kaip važiuoti: Iš visų miesto 
dalių važiuokite iki Ogden 
Avė., nuo čia važiuokite iki 
48 Avė.; nuo 48 avė. imkite 
Lyon karus iki upės. Ant u- 
pės kranto Pikniko daržas. •

Prašyk groserninko

SCHULZE’S
BUTTER-NUT 

BREAD 
SCHULZE’S

■ . CAKE-'';
^ SCHULZE’S ’
RYE BREAD
SCHUbZWKlNG CO.

Parduoda visos grosernės

valgių valgyti, bet nedaug, sau
gok nuo saldžių vaisių ir saldu
mynų. Saldus vaisiai gali būti 
duodami tik laike valgio. J ei

dikis nėra išalkęs, lai jis laukia 
iki sekančio laiko. Neduok jam 
valgyti užganėdinimui jo apeti
to, bet pagal paskirtą laiką.

čiais išeis jam ant naudos. Kuo
met jis netenka apetito, neduok 
jam valgyti tūlą laiką — tas su
grąžins jam apetitą. Vaikai ne- 
sirgs, jei bus priderančiai pri- 
žiuriami.

Devyniosdcšimt penktas nuo
šimtis kūdikių miršta tik dėlei 
tėvų nežinystos ir apsileidimo, o 
daugelis tų, kurie “užsilieka” 
yra amžini ligoniai.

Pasaka, kad kiekvienas kūdi
kis turįs pereiti tam tikrą skait
lių ligų, yra netik kvaila, bet ir

Tai yra tėvų pereiga pasirū
pinti, kad jų suaugę vaikai taptų 
žmonėmis, o ne šešėliais.

F. A. Jančauskas.

DR. M. HERZMAN
iŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1G me 
tų kaipo patyręs grydytojaa, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
f 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS : 8—9 ryto, tiktai.

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Veneriškos Ligos

Priėmimo valandos: 8 iki 10 dienų;
1 iki 2, ir < iki 8 vakaro ; nedaliomis— 

nuo 10 ryto iki 1 vai. dienų.
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

Akis, Ausis, Nosis 
ir Gerkle.

Karverauplė y- 
> ra vieninteliai

žinomu pasekmi
ni ngu vaistu me-

dikaliam moks- 
JfT, lui gydymui Di-

LL fterijos, Typho-
id Fever, Grip- 
pe, ir 11. Aš pa- 
sėkmingai išgyd- 

žiau šimtus ligų nuo May Fever ir 
Asthma su puikiomi pasekmėmis, 
taipgi su specialiu prirengimu kar- 
verauplės.

Aš gyvenu 20 metų ant State gat
ves, per kuri laikų aš gydžiau tuks
iančius ligonių nuo įvairių akių, au
sų, nosies ir gerkles ligų.

Aš atitaisiau kreivas akis vienu 
atsilankymu, be skausmo, užtikri
nančiai.
.j Prašalinu Tonsils be ligonbučio 
arba chloroformas arba skausmo. 

Prašalinama užsikimšimas nosy. 
Visos akių ligos gydoma pasek

mingai i trumpiausių laikų.
Apkurtimas, skambėjimas ausyse, 

Galvos skaudėjimas, Ausų varvėji
mas išgydoma.

Atsišaukite šiandien.
Patarimas dykai.

Frank. 0. Carter, M. D.
AKIS, AUSIS, NOSIS IR GERKLĖ 

In žiemius nuo “The Fair” krautuv.
120 So. State St.

Valandos: 9 iki 7; Ncdeliom, 10—

I Dr, A. L Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

u Pranyksta regflji-
m as.

iBMPlX Mes vartojam pis- 
gerintų Ophthal- 

AT mometer. Ypati- 
nga doma atkrei- 

® piama į vaikus.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedaliomis nuo 10 iki 11 
dienų.
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St.

Visada žiba juokais ir aštrios teisybes spinduliais. 
.Jame rasite.

KJLEibes juokingą straipsniu,
šventjackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,

C Kunigą Žiedus,
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus ,
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro,
Jagamasčių ir jų storukių gaspadinių pikčerius, 

įT Tikietų į Dangų, etc., etc.
Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

“KARDAS”
251 Broadway, So. Boston, Mass.

Didžiausias šios die
nos klausimas yra

1 Socializmas

fi O f* i K E H UIL bM uILAdEK
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kerte 32 nL 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valku 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687.

1
*elephone Humboldt 127#. 1
M. S A H U D M. D. J
Senas Rusas Gydytojas ir Chirsirftaa. bĮSpecialistas Moteriškų, Vyriškų, ir 'į-

Vaikiškų, taipgi Chroniškų Llent JI

OFISAS: 1570 Milwaukee Ar«. H

VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; J
Kampas North Ave., Kambarys MW 41:30 iki 8 ir 7:30 iki W vakare.. |

A TELEPHONE YARDS 2721 |I DRh J. JO IN H K A I T II S I f Medikas ir Chirurgas J 
■ 3315 S. Halsted St., Chicago fl

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St Tel Kediie 8RM 
Paulina. Tel Western 11 
1514-16 W. 12th SU arti 
St Louis Ave. U 1115-17 
Ro. Paulina St, arti 12tte

rkish

Socializmu šiandie A 
užimti visi, kurie | 
t i k visuomenės Z 
klausimais irite- X

gi jais nesiintere- ♦ 
suoja, kam jie ne- I 
rupi? Nebent tik f 
tamsiausiam žino J 
geliui, kurs apsk- | 
ritai nieko nežino i 
ir nieko nenori ži- i 
noti. S

skusuojamaa «u- 
sirinkimuose; di
skusijoj amas spa-

alizmą kalba soci
alistai, kalba ir jų priešai, apie ji kalba ir rašo svie- 

' tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja.
Bet kad sveikai apie socializmų, tą didžiausį vi- 

i suomenės klausimų, sprendus, reikia jis pažinti. Rei
kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soci
alizmų yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus jų skaityti, sunku 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.

Patariame todėl kiekvienam tų knygą įsigyti. 
Atsnaudinta ant treros nonipros aiškiomis didelėmis
raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny
ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveikslė
liu, kuri specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių 
dailininkas p. Jonas Šileika.

Knyga Socializmo Minties 
visai nesenai, ir trumpu 

riu

Blaivumas atspau 
dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar
duota per 1000 egzempliorių, Kas dar neturite, sku 
binkites išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus 
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00.

Pinigus siųskite adresu:
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DETROIT, MICH.
Kunigas ir parapijonįs.

Tūlas lietuvis gavęs laišką nuo 
“exemption board” šaukiantį 
ant egzaminacijos, o nenorėda
mas eiti kariuomenėn, nusitarė 
nueiti pas kunigą ir išsiimti vai
ko gimimo metrikus, prirody
mui, kad jis turi užlaikyti mo
terį su vaikais.

Nuėjus pas kunigą vaiko met
rikų, kunigas atsakė, kad jis 
metrikų k i seiliuje nesinešioja ir 
liepė ateiti už pusės valandos. 
Paskirtu laiku žmogus vėl eina 
pas kunigą. Bado metrikus jau 
išrašytus ir paklausė kiek reikės 
užsimokėti už juos. “Kiek los- 
ka,” atsakė kunigas, žmogus 
nusprendė, kad čia nedaug dar
bo buvo, o kadangi ir pusdoleris 
yra pinigai, tad ir padavė kuni
gui lik pusdolerį. “Sarmata, 
sarmata duoti kunigui 50c!” 
šaukia kunigas. Parapijomis tei
sinasi, kad jis yra neturtingas 
žmogus, beto mažai reikalų tu
rėjęs su kunigais, tad ir nežino
jęs kiek reikia mokėti, ypač kad 
nė kunigas to nepasakė. Kuni
gas greit pasiėmė metrikus nuo 
stalo ir išėjo j kitą kambarį.

Negavęs metrikų žmogus pa
rėjo namo ir pasakė, kad dau
giau pas kunigą nebeis; jei no
rinti, galinti eiti jo pati.

Moterėlė pasiėmė komiteto 
narį ir nuėjo pas kunigą. Žino
ma, įvyko ginčai. Moteris pri
rodinėjo, kad ji priguli prie pa
rapijos, moka mokesčius, o ku
nigo nėra paskirta kiek už ką 
mokėti, tad jeigu žmogus pasiū
lo ir mažiau, lai kunigas netu
rėtų pykti. Pagalios, turėdama 
metrikus savo rankose ir maty
dama, kad galo ginčams nesima
to, apsisuko ir išėjo iš klebonijos 
nė to pusės dolerio nedavusi.

Tie žmonės yra karšti katali
kai, bet dabar sako, kad jeigu tas 
kunigas ateitų pas juos į stubą, 
tai jam parodytų duris. Bet jie 
užmiršta, kad netik jis, bet ir 
visi kunigai tokie ir jie visi gy
vena iš svetimo triūso.

Čia yra susidariusi iš lie tuvių 
m u š e i k ų p arti j a. Per
eitą savaitę jie užpuolė vieną 
žmogų ir labai sumišė. Dabar 
tas žmogus areštavo M. W., ku
ris tapo paleistas užsistačius 
$500 kauci jos. —Kaimynas.

ST. C HARLES, ILL.
.Jau buvo N-nų num. ĮSI ra

šyta, kad klerikalai prikalbino 
savininkę neduoti svetainės so
cialistams, bet kad socialistams 
pasisekė gauti kitą svetaine ir 
kad diskusijos įvyko.

Manėm, kad tuo musų kleri
kalų pastangos užsibaigs. Bet 
kur tau. Tuoj po tų diskusijų 
jie paskelbė Auroros anglų laik
raštyj, kad nežinia kokioj vie
toj įvyko 1. W. \V. prakalbos ir 
kad jose* kalbėjęs kalbėtojas iš 
Chicago. Be to ir daugybė vi
sokių kitokių niekų prirašė.

Pamačiusi tuos pliauškalus 
policija pradėjo jieškoti pirmi
ninko, bet sužinojusi kame da
lykas, lik nusijuokė.

'Lečiaus LSS. 171 kp. nemano 
lo dalyko taip praleisti. Ji ke
tina priversti laikraštį atšaukti 
savo melus ir išduoti tuos nie

□mnnnaniananan 
Viena saugiausiųjų Bankų 

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.
taukioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje. 

Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitų 
ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK 
1900

IV. KASPAR
prezidentas

DTTO KASPAR
▼ice-prezidentas

WILLIAM GETTING
prez. Getting Bros. 

CHARLES KRUPKA 
rice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

BLUE ISLAND AVE„ kampas 19 gatves.
WALENTY SZYMANSKI

pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank.
GEO. C. WILCE
!o vice-prez. T. Wilcc Co.
JOZEF SIKYTA

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALB? IMA LIETUVIŠKAI

Ice

kingus melagius, kurie tam 
laikraščiui suteikė melagingas 
žinias. Jeigu laikraštis geruo
ju nesutiks to padaryti, tai bus 
legališkais keliais priverstas lai 
padaryti.

P.S. Pereitoj mano žinutėj 
aukavusių sąraše įsibriovė klai
da. Pasakyta, kad $1.00 aukavo 
Pudinckas, turi gi būti — Ru- 
dinckas. Beržo Lapelis.

WESTVILLE, ILL.
Dvi vandens aukos.

Rugp. 5d. įvyko šeimyniškas 
išvažiavimas paupin, tikslu pa
simaudyti ir praleisti nedėldienį 
ant tyro oro. Bet tas išvažiavi
mas labai nelaimingai užsibai
gė, nes upė pasiėmė dvi aukas.

Jauna, 24 metų moteris, Pran
ciška Rimkienė besimaudydama 
toje upėje paskendo. Paliko di
deliame nuliūdime vyrą ir du 
vaiku. Kartu paskendo ir ją 
bandęs gelbėti Jons Šimkus, 27 
m. amžiaus vaikinas.

Narūnų tuo laiku nebuvo, o 
kuomet jie pribuvo, buvo jau 
pervėlu. Labai ilgai negalima 
buvo surasti lavonų. Vandeny
je jie išbuvo pusantros valandos. 
Bandyta buvo visokiais budais 
skenduolius atgaivinti, bet nepa
sisekė. Vytis.

WATERBURY, CONN.
Areštavo lietuvį socialistą.
Liepos 31 d. dirbtuvėje' areš

tavo lietuvį socialistą Antaną 
Za d rock į, narį LSS. 34 k p. Are
štuota jis už nesiregistravimą. 
Areštuotąjį išvežė į Hartford, 
Conn.

Rugp. 1 d. L.S.S. 34 kp. susi
rinkime išrinkta komisija teiki
mui pagelbos areštuotiemsiems 
draugams. Komisija taipgi teiks 
pagelbą norintiems pasiliuosuot 
nuo kariuomenės. Komisijoj) i- 
eina P. Bautrenas, P. Pilvinis ir 
J. Pruselailis.

Se kamas LSS. 31 kp. susirin
kimas įvyks rugp. 12 d. Waler- 
buriečiai kviečiami ateiti ir pri
sirašyti prie kuopos.—■

Vienuose namuose kiek laiko 
atgal buvo vestuvės A. U. ir K. 
M. Alaus ir degtinės buvo užtek
tinai. Paskui du vaikinu labai 
sumušė tretį vaikiną, kurį pri
siėjo net ligonini tin gabenti ir 
dar nežinia ar pagis.

Rugp. 1, 2 ir 3 d. čia buvo la
bai karšta. Karštis sieke 103 
laipsnius. Per visas tris dienas 
net dirbtuvės nedirbo. Musų 
vyčiai taip įkaito nuo alaus ir 
degtinės, kad net visomis pa
kampėmis pradėjo mušlies. Tai 
vis karščio pasekmės.

—Peter Veša.

COLLINSVILLE, ILL.
Delei A. L. D. Tarybos.

S.L.A. 159 kuopa paskutinia
me savy susirinkime' rugp. 3, š. 
m. nutarė prisidėti prie A. L. D. 
Tarybos. Ir išrinko komitetą iš 
dviejų narių, kad komitetas lan
kytų draugijų ir organizacijų 
susirinkimus, su užkvietimu pri
sidėt prie A. L. I). T.

^Laisvės Mylėtojų Draugystės 
susirinkimas įvyko rugpj. 5,; 
nutarė taipgi prisidėti prie A.L.

V. F. MASHĘK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk

OTTO KUBIN 
prez. Atlui 

[Brewing Ce 

D. darybos. Ir išrinko du atsto
vu, kad padėjus S. L.A. 159 kuo
pos komitetams tvarkyt tinka
miau pradėtą darbą.

Komitetas mano pakviest vi
sas draugijas ir.kuopas, kad 
prisidėtų prie A.L.D.T. Tarybos. 
O polam sušaukt masinį susirin
kimą ir, išrinkt A.L.D.T. vieti- \
nę vadlybą. Laisves Mylėtojas.

RODERFIELD, W. VA.
Baudos už svaigalus.

Lietuvių čia labai maža rasi, 
betgi po vieną užklysta. Tiems, 
kurie važiuoja į West Virginiją, 
patariu nesivežti su savim jokių 
svaiginamųjų gėrimų (degtinės, 
alaus), nes nuo liepos 1 dienos 
šių metų tatai aštriai uždrausta. 
Jei pas ką randa svaigalų, bau
džia iki 60 dienų kalėjimo ir 100 
dol pinigais.

Ainiais musų miesUlio gelž- 
kelio stoty j, traukiniui atėjus, 
de tek t i va i padarė kratą pas kal
ikui*! uos pasažierius. Pas tris 
rusus ir vieną lietuvį rado deg
tinės. Jie visi buvo areštuoti ir 
kiekvienas tapo nuteistas 60 die
nų kalėjimo ir po 100 dolerių 
pabaudos, be jokių pasiteisini
mų. —V. Gir jotas.

WATERBURY, CONN.
Naujas darbas valstijos pro

kurorui.
Garsioji M, N. Mockaus byla 

vėl iškįla. Ji bus nagrinėjama 
rugsėjo mėn. ir jeigu valstijos 
prokuroras ar teisėjas jos nepa
naikins, jis turės labai daug dar
bo.

Jau balandžio mėn. valstijos 
prokuroras Beiley turėjo 'daug 
darbo atsakinėdamas į Mockaus 
advokato T. Schroeder iš New 
Yorko, argumentus.

Dabar tas pats Schocder už
davė vėl didelį darbą prokuro
rui Beiley.

Schroeder pertraukdamas by
lą ir atidėdamas ją iki rugsėjo 
prižadėjo vasarą prisiųsti teisė
jui ir pork u romi darodymus a- 
pie bylos bepamatingumą. Ir jis 
savo prižadus išpildė. Valstijos 
prokuroras šiomis dienomis jau 
gavo tuos darodymus. Ir nusi
gando. Tie darodymai tiek ilgi, 
kad iš jų galima sudaryti 500 
puslapių knygą. O tą viską rei
kia prokurorui nelik perskaityti, 
bet kiekvieną žodį apsvarstyti, 
jei jis nori vesti bylą. Kaip jis 
lai galės padaryti, kartu dirb
damas savo ofise, nė jis pats ne
žinąs.

Tuos darodymus turės per
skaityti ir teisėjas Reeves, kuris 
galės ir visai panaikinti bylą.'

Savo darodymuose advokatas 
Schroeder prirodo, kad tie įsta
tymai, kuriais pasiremiant kalti
nama Mockų, yra išleisti 1642 
metais., t. y. tuo laiku, kada prie
taringi vyrai ir moters žudyda
vę kitaip negu kili jų kaimynai, 
mastančius žmones. Tokis isla- C v
tymas yra priešingas Su v. Val
stijų konstitucijai ir varžo lai
svę žodžio. Todėl ta byla tu
ri būti panaikinta, nes ji neturi 
pamato.

MUSKEGON, MICH.
Rugpjūčio 5 d. LSS. 216 kuo

pa turėjo mėnesinį susirinkimą, 
kuriame, tarp kitko, lapo per
skaitytas laiškas Amerikos Lie
tuvių Darbininkų 'Tarybos sek
retoriaus d. A. Lalio, kviečiantis 
prisidėti prie minėtos Tarybos.

Kadangi kuopa t, u r ė j o 
nepaprastai daug reikalų svars
tymui, kaip tai: balsavimas LSS. 
XI rajono konstitucijos projek
to, LSS. viršininkų nominacijos 
blankų ir t.p., kurie atėmė ne
maža laiko, tai kalbamos Tary
bos klausimu neprieita prie ga
lutino rezultato, betgi daugumai 
draugų stoją už Tarybą, išski-

■ ;-h
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ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS.
Musų $1.50, $2.00 ir $3.00, 
Skrybėlės plėšytų šiaudų ir 
Sennit sailors pažymėtos i- 
ki 95c.

Musų $5.00, $6.00 ir $7.00 
Panamos dabar parduodama 
po $3.45.

0XF0RDAI
Musų balti audeklo čevery- 
kai ir oxfordai dabar ant 
pardavimo 25% nupiginta. 
Musų kainos ant visų Skuri- 
nių oxfordu nupiginta 20%.

Roselando Geriausia ir Didžiausis Aprėdalų ir čeverykų NamasB ACH BROS.
115ta Gatve ir Michigan Ave.

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

relių, kuriems rupi “darbinin
kų vienybė”. Jie (tie drangai) 
argumentų jokių prieš Tarybą 
neturi,—ot taip sau, kad “Ko
va” eina prijos ją ir viskas.

Kuopa neužganėdinta dabarti
ne LSS. centro valdyba ir “Ko
vos” pasielgimu, kad be pama
to užsipuldinėja ir šmeižia “pri- 
vatiškus” darbininkiškus laik
raščius ir gabiausius LSS. veikė
jus. Mes, sąjungiečiai, pastatė
me redaktorius prie “Kovos“ ne 
musų spėkoms skaldyti, bet 
skleisti tarp darbininkų sociali
zmo idėją!

Nežinia, kaip į tai žiuri kilos 
LSS. kuopos, bet mums rodosi, 
kad visi, kaip vienas, turėtume 
užprotestuoti prieš lokius nesą
žiningus užgauliojimus LSS. į- 
dejos skleidėjų.

Musų miestelis pasigenda 
“vyčių”. Mat kunigui Keme
šiui pasiūlius juos karės dievai
čiui (kurį dabar Amerikos ka
talikų kunigai pradėjo garbint)

pasislėpė. Dabar, kurio lik 
užklausi, lai “bažijasi”, jog nie
kuomet prie “vyčių” nepriklau
sę... Dabar jau kiekvienas sa
ko: “ir aš socialistas”!

O ką pirmiau sakydavo?..
Čion labai gerai gyvuoja LSS 

246 kuopa ir L. D. L. D. 83 kuo
pa. Dauginus jokių draugijų 
nėra. —Dėdė Samas.

RACINE, WIS.
Vietos jaunimas seniau la

bai darbavos, bet dabar kiek 
apsistojo veikęs. Priežastis — 
visų nusiminimas dėlei karės ir 
gręsiančio pavojaus pakliūti į 
kariuomenę, atsisveikinti su sa
vo draugais.ir draugėmis ir va
žiuoti į svetimą šalį žūti už ki
tų reikalus. Ig. K. Matchulis.

OIL CITY, PA. 
Darbai.

Oil City - miestelis nedidelis, 
skaito apie 23 tuksiančius gyven 
tojų^ Lietuvių yra tik trįs šei
mynos. Darbai eina gerai, bet 
darbai beveik vien geležies lie
jyklose, kurių čia yra kelios, ir 
katilų fabrikas. Kompanijos 
dabar traukia prie darbo dau
giausia meksikiečius ir juodVei- 
džius darbininkus. —J. Vaitkus.

■ •• ' bh - . ' b ■

Šis Pratuštinimo Išpardavimas 
Veikia Dvejopu Bodu-= Jūsų ir Musų

JUS naudojatės dideliu nupiginimu ant reguliarių tavorų, mes 
naudojame pilna gyvumo vertelgyste ir naujais pirkėjais.

VISI VASARINIAI SIUTAI TURI EITI Už NUPIGINIMA 
NUO 25 IKI 40%.

Visi musų vasariniai Siutai, visi vilnoniai ir geriausių audimų, re- 
guleriai apkainuoti po $7 iki $35, nupiginti nuo 25 iki 40%. Šiame 
sandėlyje prisiskaito taipgi daug pagadytų žieminių siutų.

VAIKŲ SU 2 KELNeM MOKYKLAI SIUTAI.
Jųsų vaikui reikės naujo mokyklai lankyti siuto po atostogų. At
eikite dabar kuomet jus galite pasinaudot musų dideliu nupigini
mu musų vaikų drabužių skyriuje. Insigykite šį naują įrengimą 
dabar.
Vaikų Siutai su 2 kelinėmis po $4.95 $5.45 $5.95.

SUTAUPYMAS PINIGŲ Už KELNES
Khaki kelnės, Vasarinės pasivaikščiojimui kelnės, Planelio kelnės, 
taip-pat kaip ir knickerbockers, viskas parduodama nupiginta 
nuo 20 iki 40%.

TAUPYKITE PINIGUS ANT APReDALŲ.
Šios pigios kainos bus palaikomos iki musų vasarinis sandėlis bus 
parduodama.

(oro
Sutaisytas jš tprmuios- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
M nuo ffdimo pilvo ir iarnu, ger- 

i klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
Šalčio galvoje, ect., ect., Sutai- 

i * somas išdirbėju labai pagarsėjusio

SOMM. PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame jiasau 
lyje per puse šimtmečio—135c 
už bonkute visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

< F. AD. RICHTER & CO.
14—8(1 Mae

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
9123 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity Bldg.
Toj. Central 4411

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Tel. Central 6890-6891. Atdara: Utar- 
ninko, ketverga ir Bubatoe vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: 
166t MILWAUKEE AVE., Chicago, HL 

Tel. Humboldt 97.

į DATRIJOTIZMAS I
Z * Paččdumas turi but 1
* pasargos žodis J
? IOWA STATE fl
I SAVINGS BANK į
i Kapitalas ir Perviršis— i 
X $120,000.00. !
j S. E. Cor. Fourth and ? 
? Jackson Sts. į 
| SIOUX CITY, IA. |
II f I 1 I — t

TKIBXNGIAU8IA IR GURIAUSIA 
LIKTUVHKA

APTIEKA
Bntnbaw roceptws sa (Udihmala 
aeiluriat, ar tie receptai Lietuves ar 
Amerikai iaktarj. Tai v'enatini lle- 

tuviika aptieks Besteae ir VsMaeka- 
■etta valstijoj. Gjrdaolly galit r<nt ko
kios tik paianlyj yra vartojamoj. Ga
lit reikalaut per lalikus, o ai prtalf- 
ala , per oxpreit. '•

K. SicUatxsiqs
Aptlekorius ir tavlidMku x 

SOUTH BOSTON, MASS. '

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 32-va GATVĖ

Telephone Yards S033

Tragedija 
penkiuose

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

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

Parašyta
William Shakespeare'o

I Dr. S. BiežisJ Gydytojas ir Chirurgas
1 Ofisas 2359 S. Leavitt St.
i Valandos 4—6 Ir 7—9 iI Tel. Canal 3877. t

IIIIHIIII Illi IlWrillMUllll

DR. A. I. EPSTEIN i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS !

Specialistas moterišku, vyrišką, Ir valką *
Ofisas ir Gyvenimas:

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

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, ) — ? 
ro pietų ir vakarais.

Kaina apdaruose $1.00, 
be apdarų — 70c.

1840 S. Halsted St.,

A PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- 1 
H menisr tiesiai už “wholesale” kainas. H 
4, Mes parduosime visiems. X

i Levinthal Plumbing Supply Co., fl 
v 1637 W. Division St., Chicago, 4 A Corner Marshfield Ave ■
T Kalbama lietuviškai %

(

Versta lietuvių kalbon

(eilėmis)

Kleofo Jurgelionio
Šis veikalas turėtų ras-
ties kiekvieno scenos
mylėtojo knygynėlyje.
Galima gauti “Naujie-

Chicago, III.

nu” Administracijoje.

nA5TEPffi|g5Y5TEn
Trumpa Lietuvių 

Kalbos
DABAR YRA GERAS LAIKAS

IŠMOKTI KIRPIMO JR ’‘DESIGNING”.
Me* galime gauti jums atsakančią ir ge

rai apmokamų vieta j trumpų laikų. Jus gau
sit privatiškas instrukcijas ir praktiškų paty
rimų mokindamies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir kišenius daryti ir 
prosyti.

JOS.

Kambariai

taipgi turim siuvimo skyrių, 
ir kišenius daryti

Dieninės ir vakarinės instrukcijos.
F. KASN1CKA, viršininkas

Priešais City Hali
416-417, 118 N. La Salle Street.

Gramatika f

p. ERB. Naujienų skai- 
” tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, ‘k u r i o s skelbiasi 
Naujienose.

ITA gramatika taip 
O praktiškai parašyta, 
kad kiekvienas gali ir 
be mokytojo išmokti.

Kaina tiktai — 35c.
Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje.

1840 So. Halsted St., 
Chicago, III.
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NAUJIENOSE SKAITYK IR PLA'f 
“NAUJIENAS,
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NAUJIENOS
'The Lithuamm Daily News
Į ?lr»M Lietuvi) Diiuriitis Amcrihji

NAUJIENŲ BENDROVE inc 
^Kasdien, išskiriant nedeldienius

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje— 
nešiotojams kasdien pristatant j na
mus, moka:

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

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

Metams.......... .......................$6.00
Pusei metų..........................$3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
je, pačtu:

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

Kanadoje, metams ..J
Visur kitur užsieniuose
J^jjrigus reikia siųsti Pačto Money 

įeriu, kartu su užsakymu.

$5.00
$3.00
$1.75
. $7.00
’. $8.00

lini Lithuanian Daily ii» America
Published DaUp Except Sunday

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
Money must be send by Postal Mo
ney Order, in advance.

$7.00
$8.00

idress: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St, Chicago.
jtašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
įdardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 

/sės rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
1 mi, arba grąžinami atgal, jei begiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
f jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Asrneniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.
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Kokie jų 
motyvai.

vėl atsisakė duot pasportus 
socialistų^delegatams j tarp
tautinę Stockholmo konfe
renciją.

Kada ta vyriausybė pirmą 
kartą šitaip pasielgė, tai ji 
ir jos advokatai skelbė, jb- 
gei pasportų nedavimo prie
žastis esanti ta, kad Stock
holmo konferenciją norįs sa
vo tikslams panaudoti Vo
kietijos kaizeris.

Buvo aišku, kad tas skel
bimas yra neteisingas. Da
niškai švediškas komitetas, 
kuris šaukė pirmąją konfe
renciją, daug greičiau galė- 
io-but paskaitytas simpati
zuojančiu talkininkams, ne
gu centralėms valstybėms.

Bet dabartinę konferenci
ją šaukia Rusijos socialistai 
—Darbininkų ir Kareiviu 
Atstovų Taryba. Tos įstai
gos jau niekas neįtars “vo- 
kiškumu.” O betgi Washin- 
gtono autoritetai ir vėl atsi
sakė leist Amerikos delega
tams keliaut į Stockholmą.

Ar ne tiesą tad pasakėme 
iš karto, jogei Amerikos val
džia draudžia socialistams 
dalyvaut konferencijoje ne 
iš baimės prieš “Vokietijos 
kaizerio intrygas”, o prieš 
socializmą?

i Tuo budu santykiai tarp 
socialistų ir valdžios išsitem
pė. Pagalios jie truko. Ir 
sumegst juos iš naujo tur
būt niekam nebepavyks.

Taip, viena po kitos socia
listų partijos atskjla nuo 
valdžių ir, vietoje tautinės 
taikos, ima statyt pamatus

Veidmainingos 
ašaros.

Vienas tautininku laik- 
raštis baisiai pasipiktino 
Trockio ir kitų Rusijos “bol
ševikų” taktika, suardžiusia 
Rusijos kariuomenės discip
liną ir davusia progos 
mėt pergalę Galicijos 
kuose vokiečių pulkams, 
čiu tokiems Trockiams, 
di, tūkstančiai Rusijos 
reivių 
cijoje—o lietuviai socialistai 
paskolinę Trockini pinigų 
kelionei!

lai- 
lau-

gir- 
ka- 

j “graužia žemę” Gali-

Francijos socialis
tai prieš valdžią.

Pereitą subatą Francijos 
socialistai pirmu kartu nuo 
karės pradžios atsisakė rem
ti valdžią. 61 socialistų at
stovas balsavo prieš valdžią, 
o 30 socialistų susilaikė nuo 
balsavimo.

Per trejetą metų Franci
jos socialistai ėjo su savo 
valdžia išvien. Jie ne tiktai 
visi kaip vienas balsuodavo 
už kreditus, bet ir pasiuntė 
'tris savo partijos vadus į mi-

Apie lietuvių socialistų 
pinigus ir “bolševikų” takti
ka mes čia nekalbėsime. Bet 
mus stebina, kad gailisi kri
tusiųjų Galicijoje kareivių 
tas laikraštis, kuris visą lai
ką stojo ir tebestoja už ka
rės tęsimą, kuris smerkė ir 
smerkia taikos agitaciją.

Ačiū tam, kad karė tęsėsi 
trejetą suviršum metų, teko 
“graužti žemę” Europos, A- 
zijos ir Afrikos laukuose ne 
tūkstančiams, o milionams 
žmonių. Ačiū tam, kad ji 
tęsiasi toliaus, tenka “grauž
ti žemę” kasdien vis nau
jiems tūkstančiams žmonių. 
>Ar tuo neturėtų baisėties 
tie, kurie apgailestauja pas
kutinių Galicijos mušiu au

Francijos socialistų nuo
monės persikeitė po įtekme 
augančio prieškarinio judė
jimo darbininkų miniose. 
Dabar prie to dar prisidėjo 
franeuzų socialistų patyri
mai Rusijoje. Jų delegacija, 
pabuvusi Petrograde ir ar

tu pasipažinusi su darbi-
1 Taryba, pagrįžo Fran 

griežta taikos šalinin-

Pasaulis nori taikos. O ji 
gali but įvykinta tiktai to
mis sąlygomis, kurias pa
skelbė Rusijos revoliucija ir 
už kurias keletas mėnesių 
atgal stojo prezidentas Wil- 
sonas.

Niekint šitas sąlygas ir 
jos pritarėjus ir kartu liet 
ašaras del “graužiančių že
mę” Rusijos kareivių reiškia 
veidmainiaut.

Kares 
pasekme.

Jau daug kartų buvo nu
rodinėjama, kad dabartinė 
pasaulio karė, neveizint tų 
baisių nuostolių, kuriuos ji 
daro žmonijai, daugeliu žvi

BBS

Dr. A. Montvidas.

KELIONI IN AMERIKŲ

(Dzūkų gaida).

Prašom, brolužėliai.
Dabar paklausycie:
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Galiu a prašyčio.
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Apžvalga Sveikatos Skyrius
mc buvo parašyta: Kas nori

Atsakymai į klausimus.

klausia:

2. Po kelių dienų moteris ga-

jeigu jaučiasi gerai?

paaiškėjo

“KUNIGAS—IŠDAVIKAS.”

Vienoje tautiškoje gazietoje 
paskelbta “dokumentas” su kun. 
Bartuškos, p. Gabrio ir dar tri
jų panašių ašmenų parašais,

$

I 
■

LIETUVIŲ PARTIJOS 
MASKVOJE. 
X

— Naujienų Sveikatos

Be straipsnių sveikatos

dens k vapi jaučią maudynę. Išsi 
metimai (aborcijos) neretai se 
ka del maudynių. \

lės,” taip ir šis jo buvusiųjų bi- 
čiuolių paskelbimas. Tie ponai

rinkliavos ir sumažinimas jos 
net keliais milijonais.

Mums,

čius yra beveik sinonimas, o v
ant Komiteto žmonės labai į-

ki agitacija. Pažymėtina kad 
sočia 1-demokratai skelbia ne 
Markso, bet socialistų-liaeidi
ninkų programą, tik, žinoma, 
prisegę prie jos savo etiketką :

Pasarga.
Skyrių ves Daktaras A. Mont
vidas. F ‘ ” *
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atšaki nė 
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Naujienos, Sveikatos Skyrius, 
1840 S. Halsted St., Chicago, 
Ill. — Red.

ties nėščiai moteriai?
Atsakymai:

tiesą pasakius, mažai

b) užtraukimas neužsitike- 
jimo ir neteisingo įtarimo ka
riaujančių valdžių, ant virš- 
minėtų organizacijų bei jų at-

tame, kad santarininkas ir

ja dar turi šaknų tamsesnio
sios liaudies tarpe. Tik blo
ga, kad jų populiarumas daž- 

4 nai virsta vulgarumu. Krikš- 
čionys-demokratai, žinoma,

socialistus buvo tai, kad šie 
nemokėsią padalyti žmonėms 
žemes, nes juk kaip čia lygiai 
padalysi, kuomet “vienoj vie-

ne; tuo veikiausia išsiaiškina 
neprielankus jo atsiliepimas apie 
social-demokratus. Bet laikraš
tis visgi paduoda skaitlines, iš 
kurių matyt, kad social-demo-

■r.....»>■

riausia- Soc. liaudininkų par-

kuriame paskelbiama, kad tū
las kun. dr. Viskontas esąs išda
vikas. Tarp kitko tenai sako
ma, jogei Šveicarijos Lietuvių 
organizacijos ištyrusios:

c) sugaišinimas pasaulinės

to rinkimai, kame jie pasiro
dė senosios Komiteto tvarkos 
šalininkai (narių cenzas — 
įstojamasis mokestis 1 rub.,

ir ūkininkų reikalus, bet šau
kia saugo ties socialistų. Mat, 
šie ciną prieš tikėjimą. Taip-

klausia:
1. Ar tiesa, kad jei kūdikis už- 

gema su kokiais plėtmais, tai ga
lima juos nugydyt, kol jis nenu
plautas, o paskui jau negalima ?

tgsnių žymiai pagreitina vi- toks įsivaizdinim^s yra labai 
^suomenės plėtojimąsi. klaidingas. Minėtosios dvi 

.klesos yra tik visuoinenės-r r — i • • i • • jXYlv>0v7io ylU vlIV V įCUvlllvllCCKare stiprina stambiąją .. r . . .___*„i pohusai, kurių tarpe guli dar Ipramoniją ir silpnina smul
kiąją. Ačiū jai, 'tuo budu 
pramonijoje įvyksta didesnė 
koncentracija. Kapitalai 
renkasi vis mažesnio žmonių 
skaičiaus rankose; pramoni- 
jos (ir vaizbos) įstaigų or
ganizacija pasiekia augštes- 
'nio laipsnio. Reiškia, visuo- 
įmenė darosi labiaus pribren
dusi prie to, kad įsivedus so- 
icialistinę tvarką.
1 Kad karė ištiesų turi to
kią pasekmę, tatai pažymi 

tNew Yorko laikraštyje 
“Sun” jo bendradarbis iš 
Londono, štai ką jisai rašo:

“Kaip pramonijoje, taip, 
ir pirklyboje, stambusis 

i biznis, veikdamas ant pla
čios papėdės, spiria smul
kųjį biznį prie sienos. Ke
letas metų atgal kas nors 
panašu į Amerikos depart- 
mentiųę sankrovą buvo 
beveik visai nežinoma An
glijos mieste. Vienas Lon
dono malonumų yra dau
gume mažųjų jo krautu
vių, kurių kiekviena veda 
pirklybą tam tikroje spe-

• cialybių šakoje. Buvo 
manyt, kad 

smulkiųjų krautuvninkų 
klesa yra Anglijos bizniš- 
kojo gyvenimo nugarkau
lis. Karėje visa tatai kei
čiasi taip-pat. Smulkusis 
savininkas atsidūrė keb
liame padėjime. Jo išla
vintieji darbininkai tapo 
paimti į kariuomenę. Apsi
eit su neišlavintaisiais da
rbininkais jam yra sun- 
kiau, kadangi jo įstaiga 
yra nepakankamai didelė, 
kad pritaikius prie jos in
tensyvų suorganizavimą. 
Valdžia parodė daug rū
pestingumo, kareivių ėmi
mo dalyke, linkui “vieno 
asmens biznio” ir laikėsi 
tos nuomonės, kad smul
kiosios biznio įstaigos ne
privalo but naikinamos, 
jeigu tiktai galima to iš
vengti, ir jeigu žmogus į- 
tikindavo vyriausybę, kad 
jisai yra neapsieinamas 
biznio palaikymui, tai pa
prastai jisai būdavo pa- 
liuosuojamas nuo tarnavi
mo kariuomenėje.

“Bet, to neveizint, smul
kiosios įstaigos neįstengė 
atsilaikyti prieš stambią
sias.”
Toliaus rašytojas parodo 

skaitlinėmis, kad stambusis 
biznis karės laiku ne tiktai 
atsilaikė, bet ir ėmė augti 
taip sparčiai, kaip niekuo
met prieš tai. Pirmais ka
irės metais kai kurių jo įstai
gų pelnai, tiesa, kiek suma
žėjo, bet už tai antrais me
tais jos jau taip prisitaikė 
.prie naujų aplinkybių, jogei 
turėjo daugiau pelno, negu 
prieš karę.

i Karė, žodžiu, naikina vi
durinius visuomenės sluogs- 
nius, kurie, pasak rašytojo, 
{buvo “bizniško gyvenimo nu
garkauliu.” Tie sluogsniai, 
tiesą pasakius, buvo “nugar
kauliu” ne tiktai biznio, bet 
jr visos dabartinės tvarkos. 
Visuomenėje, kurioje tas 
“nugarkaulis” tdps sulaužy
tas, nebegalėk gyvuot kapi
talizmas.

Daugelis žmonių, paviršu
tiniškai supratusių socializ
mo r
kapitalizmo visuomenė susi
dedanti tik iš dviejų klesų, 
gožtai priešingais reika
lus: stambiųjų kapitalistų ir 
beturčių darbininkų. Bet

kslą, įsivaizdina, kad
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..gana skaitlingi “pereina
mieji” arba viduriniai šiuo- 
gsniai. Jeigu tų vidurinių 
isluogsnių nebūtų, tai kova 
tarpe kapitalistų klesos ir 
beturčių klesos butų tokia 
smarki, jogei ji umu laiku 
turėtų pasibaigt visišku kle- 
sinių skirtumų panaikinimu.

Iki šiol žmonių visuomenė 
iprie to dar nebuvo niekur 
priėjus. Bet ji nuolatos ėjo 
prie to. Juo kapitalizmas 
kurioje šalyje labiaus plėto
josi, tuo sparčiau augo be
turčių klesa ir tuo labiau 
rinkosi visuomenės turtai 
neskaitlingos kapitalistų kle 
sos rankose; tuo, pagalios, 
silpnesnės darėsi vidurinės 
klesos.

' Bet šis procesas taikos lai- 
įku buvo nepalyginamai lė
tesnis, kaip karės laiku. Tai- 
ikos sąlygose jisai dar gal bu
tų atlikęs savo darbą. Ka- 
rė-gi jį taip paspartino, jo- 

tgei atrodo, kad, kuomet ji 
pasibaigs, “bizniško gyveni
mo nugarkaulis” bus galu
tinai sulaužytas toliausiai 
nužengusiose kapitalistiško 
plėtojimosi šalyse.

Kapitalistai tą karę pa
darė, ir nieką kitą jie nega
lės kaltint, kaip tiktai save, 
jeigu ji atneš katastrofą jų 
bizniui.

— 215 ir nepartinių sąrašas
— 179 balsus. Visa — 2190 
balsų, kurie davė 10 atstovų: 
6 socialdemokratus, 2 krikš
čionių-demokratų, 1 socialis- 
tą-liaudininką, 1 sau tari ninką 
ir 1 nepartinį.

Taigi, stipriausia partija 
Maskvoje, pasirodo, social-de- 
mokratai, silpniausia — San
tara. Ypač nustebino pasku
tinioji. Ligi šiol ji, rodosi, 
griežė Maskvos kolonijoje pi
rmuoju smuiku, bet išeina, 
kad visuomeninis jos svaras 
gana mažas, o juk Maskva— 
Santaros tvirtovė.

tosi dideli Lietuvos patriotai.
Prie tokios plačios progra

mos sočia 1-demokratai pridė
jo labai griežtą taktiką, kuri 
galima apibudinti dviem fra
zėm: kas ne su mumis, tas 
prieš mus, ir geri tikslai patei
sina blogas priemones.

Santarai, kaip jau minėjau, 
maskviečiai padarė Sedaną. 
Kame to priežastis, sunku pa

Viskontas, pasinaudodamas 
seniau išreikštu jam Šveica
rijos Lietuvių organizacijų ir 
pavienių asmenų pasitikėji
mu sunkiu karės metu, sten
gėsi pasalai kenkti ir parak

ganizacijų veikimą:

a) Melagingai šmelždamas 
veikiančias lietuvių instituci
jas bei asmenis svetimtaučių 
spaudoj ir skųsdamas juos 
valdžioms melagingomis de
nunciacijomis (raštu);

b) išduodamas Lietuvos 
priešams ir kariaujančio m 
valdžiom lietuvių veikimo ta
ktikos paslaptis.

2) kad pasekmėmis šių me
lagingų denunciacijų buvo:

a) Sumažinimas įtekmės 
virsiu i net ų organizacijų bei 
jų atstovų svetimtaučių aky-

Atsakymai:
Vieną jųsų klausimą, kur kal

bate apie savo ligą, praleidau, 
nes tai vietos daktaro dalykas.

1. N u mazgojimas ir nenumaz- 
gojimas kūdikio tuoj po gimi
mo nieko neturi su jokiu gydy
mu, ne tik plėnių naikinimu* 
Tai tamsių žmonių prietarai.

2. Žiūrėkite atsakymą p. A. P- 
ui iš So. Omaha.

3. Išmirkykite šiltame vande
nyje arba, da geriau, suminkš
tinkite salicyline rūgštim ir nu
imkite. Skaitykite Naujienose 
nesenai tilpusį straipsnį apie 
“korinis” ir suprasite, kas daryti.

žiausiai akis gadinanti šviesa, 
bet jei žiūrėt tiesiai į saulę bei 
tiesiai nuo jos puolančius spin
dulius, tai, žinoma, kad tokia 
šviesa yra perstipri ir perdaug 
užgauna akis, todėl tokia šviesa 
veda akis prie pailsimo ir gali 
privesi prie uždegimo. Kaip il
gai galima žiūrėt į saulę be už
kenkime akim, nėra galima tik
rai nustatyti: vienas asmuo į se- 
kundą-kitą gali jausti užgavimą, 
kitas gali išlaikyti gerokai il-

Iš pats namų savo
Kol pasiekiau Ameriką, 
Kas kaip man tarnavo.

Cik aniuolo sargo brangaus, 
Kur yr dzievo duotas. 
Aš kelionėj in Amerika

“Naujojoje Lietuvoje” tilpo 
įdomus Seimo delegatų rinkinių 
aprašymas Maskvoje. Tas ap
rašymas parodo, kokių partijų 
veikia toje lietuvių tremtinių 
kolonijoje ir kaip kuri jų yra 
skaitlinga. Pastebėt reikia čio
nai, kad aprašymas išspausdin-

nesnė už ją.
“Nauj. Liet.” rašoma:

Kaip jau žinoma, maskvie
čiai nesutiko su Tautos Tary
bos nutarimu del Seimo rin
kimų sistemos. Jie pasiryžo 
padaryti rinkimus proporcio- 
nalia sistema, nes manė, kad 
atlikus tobuliau rinkimus, 
didelės nuodėmes nebus. Ir 
maskviečiai nesigaili padarė 
“nuodėmę.” Kadangi per ri
nkimus konkuravo partijų 
sąrašai, bent per ištisą savaitę 
prieš rinkimus ėjo smarki 
partinė agitacija. Kaip agi
tacija, taip ir jos vaisiai sutei
kė daug medžiagos, duodan
čios geresnį supratimą apie 
visuomeninį maskviečių gy
venimą. ( 
kiekvienos 
jos psicho 1 
būdas ir 1.1.

Rinkimuose konkuravo ke
turios partijos: soeial-denio- 
kratai, socialistai-liaudinin- 
kai, santarininkai ir krikščio- 
nys-deinokratai. Nei Tautos 
Pažangos, nei kitokio plauko 
krik šč ionių-de mok retų Mas
kva, dėkui Dievui, nežino. 
Kiekviena partija turėjo savo 
sąrašą ir savo spalvą. Mas
kva ir jos apylinkės buyo su
skaldyta. į 12 renkamųjų ra
jonų. Rinkimai atlikta vi
suose rajonuose vienu laiku 
ir davė tokius rezultatus; so- 
eial-demokratų sįtašas surin
ko 1067 balsus^ krikščionių- 
demokratu 
liaudininkų

Lietuvą balsuokite už to
kius ir tokius žmones.

Pažymėtina dar, kad pas
kutiniuoju laiku santarinin- 
kai išsirinko savo specijaly- 
be nepartinių protegavimą. 
Kaip renkant Komiteto val-

“flirtavo” su nepartiniais ir 
gynė jų teises labiau, negu jie 
patys. Apie nepartinius pa
kalbėsiu atskirai, dabar tik 
pasakysiu, kad flirto rezulta
tas buvo gana netikėtas: ne
partiniai atsuko Santarai nu
garą. Apskritai, santarinin- 
kų oratoriai turėjo auditori
jose blogiausį pasisekimą.

Kr i kščionys—de i n ok ra ta i 
priešingai. Matytu kad jie 
daug geriau supi/mta minios

mis.” Buvo dar užmetineja- 
ma kai kuriems socialistams, 
kam jie mokiną, kad “žmo
gus paeina nuo bezdžionkos.”

Tragingame padėjimo atsi
dūrė musų nepartiniai. Žmo
nes pripratę gyventi be parti
jų, o čia reikia pasirinkti ko
kią nors partiją ir atiduoti jai 
balsus. Nepartiniai subruz
do. Mėtėsi šian, mėtėsi ten, 
padare keletą savo susirinki
mų, galop lyg susitarė ir... 
vieni išstatė vieną sąrašą, ki
ti kitą, i dąr kiti visai atsisky
rė nuo Maskvos ir rinko at
stovus.

Pirmucinis smuikas buvo 
Palikei nameliai, 
Verkenci braliai, sasalės 
Ir sani tėvelihi. ’ ’

Apsiliejau ašarėlėms: 
Sudzieu, nebmacysiu, 
Sudzieu tėvui, macynėlai— 
Gal jau nesugryšiu.

2. Po 10 ar 11 dienų, bet ir 
tuomet ji gali tik sėdėti bei rei
kale per kambarį pereiti. Daug 
vaikščiot net ant tų pačių grin
dų ji neturi, o lipt trepais žemyn 
galima tik vėliau. Apie per 7— 
8 pirmąsias savaites po gimdy
mo moteris neturi nieko sun
kaus dirbt ir nelaipiot trepais. 
Nereikia klausyti tų moterėlių, 
kurios giriasi net pirmą bei ant
rą dieną atsikėlusius ir pyragus

Didžiuma tų moterėlių yra am
žinom ligonėm. Kaip gerai mo
teris nesijaustų, ji turi gulėt lo
voj mažiausiai 10 dienų.

3. Nėščia moteris neprivalo 
visai maudyties vandenyj. Ji 
tik gali apsiprausti savo kūpą

Kelionėn keliaucie, 
Parsidavį namus, laukus 
Einam uždarbiaucie.

Gana čionai mum gyvenote, 
Tai šaliai tarnaucie;
Aplaidom gimeinį savo. 
Kad kur uždarbiaucie.

Meldzėm dzievo kožnas vienas 
Sudzėjį rankelas. 
Buk apgynklu per gronyca 
Ir gilas ma valas.

Daug vargų kely turėjom
Lig gronycai Prūsų,
Kad negavom pernakvocie, 
Kap namely musų.

šit jau ir gronyca Prūsų
Mes prisiarcinom:
Kap pereisim ir kap stosim, 
Nei vienas nežinom.

Kad ir turim geru vadu, , 
Bet širdzis nejaučia;
Neprieceliai visom pusėm
Kap su cinkhi siaučia.

Atkeliavį in Kibartus
Visi rodą darėm: c-
Kap pereisim per gronyca?
Kitas kitam tarėm.

Kap bus broliai? Rodos nėra.
Džėkim kryžių šventų.
Kad atkreiptų dzieus nuo musų.

—vaikas ar mergaitė?
3. Kas daryt, kada ant pėdos 

prie kojos pirštų su si trina sto
ra oda?

4. Ar gali saulės spinduliai su
gadinti akis ir kaip ilgai galima 
žiūrėt į saulę be užkenkime 
joms ?

Ir išklausi dzievas maldos 
Sutvėrimo savo, 
Drožim visi per gronyca 
Nieks mus nesugavo.

Kap inėjom Prūsų pusėn, 
Akelės nušvito:
Tadu buvo pavakare, 
O mum rodzės rytas.

Atsigryžom paži urėcie
In savo šalaly,
Pamačycie teviškely:
Suspaudzie širdzialy.

Išsigėrėm Prūsų trunku—
Cik mes visi savi,
Sudzieu carai, tu, pikciausis, 
Mes nebijom tavi.

Sudzieu, sudzieu, gimcinėla, 
Ir tau, mergužėla, 
Nepamiršim tavi, miela 
S vedinoj šalalėj.

■IlilftBi i*-8”
463, socialistų-

- 266, Santaros
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Laimė Zenatvėj
Ar Protingame Moraliame 

Išsilaikyme?

Petronėlė Balickienė.

11.
(Piršliuose).

Pereitame straipsnyje mes 
priėjome, kad, idant laimingais 
'tapus, reikia mokytis moraliai 
protingo užsilaikymo gyvenime; 
kad laimė nėra galva t rūkinga
me besivijime užgaidų, bet tvir
tume — kūno ir proto, rimta
me, nuosaikiame darbe ir gry
noj sąžinėj.

Dar, idant ištyrus esybę to 
moraliai protingo užsilaikymo, 
reikėtų būtinai apžvelgti aukš
čiausiuosius žmonijos idealus 
viduose amžiuose ir, su jų švie
sa, nutiest idealus ateities. Toki 
idealai turėtų būti tolesne kon- 
formacija tobulinimosi musų 
minties. Priseitų mums išar
dyti daug idealų musų gadynės, 
kuri, paprastai, savo idealus kri
stalizuoja iš precipitacijos jų 
utilitario apsireiškimo. -Toki 
idealai nėra idealai ateities taip 
lygiai, kaip kad idealai Romie
čių nebuvo idealai krikščiony
bės; priešingai, persisotinęs me
džiagiškumu Rymas skandinosi 
krikščionybės ga veji me, jaus
damos tame, it persivalgęs žmo
gus, palengvinimą. Musų idea
lams, remtiems grynai utilitare 
nauda, gręsia toks pat pavojus.

Bet aišku, kad toks perkrati- 
nėjimas žmonijos idealų sprūs
ta iš įtalpos keleto straipsnių, 
kuriuos manau parašyti šiuo 
klausimu. Užtai šiandie aš svi- 
rsiu aiškiai linkui lyrfno spccia- 
Jiško pasiryžimo: Vedimo.

Pereitame straipsnyje, ar tai 
būdas klausimo, ar tai mano y- 
patingas upas, padarė jį “sun
kiu”, šiandie gi aš manau jums 
merginą piršti ir tikiu, kad kla
usimo įdomumas padarys ma
ne iškalbesnę.

Dar pirma, negu aš pradėsiu 
jums merginą piršti, bukite, 
meldžiu, kantrus, darant man 
jus paties reviziją. Mergina, 
matote, kurią aš jums piršiu, y- 
ra gera, padorių tėvų gražiai 
užauginta; ji klauso jų, guodė
ja juos. Ji butų ne trynė, po ga
tves su vyrais nusivalkiojo ir, 
kaip ana, visada vyrų j ieškoda
ma, neturėjo laiko pasirengti 
vesti, ji, priešingai, nejieškojo 
vyrų — pasirengė ir nūn yra pa
sirengus tekėti. Užtat noriu, 
kad jus, ją išvydę, būtumėte vy
rišku padorumu skaistus. Vei
das jūsų turi but mandagumu 
drąsus; balsas grynas, malonus, 
nuoširdus, tikras; akįs — pilnos 
intelektualės jiegos. Kitokio jū
sų ji nenorės.

VALPARAISO
UNIVERSITY

VALPARAISO, INDIANA
ĮSTEIGTAS 1873

TTNIVERSITETAS įsteigtas tą minčių, kad kiekvie- 
nani jaunuoliui ir jaunuolei davus progos prieina

momis lėšomis įsigyti nuodugniai praktinio mokslo. 
Kad tokia įstaiga buvo ir yra reikalinga, parodo jau tai, 
kad nuo pat jos įsteigimo kas metai atsiranda vis di
desnis ir didesnis skaičius lankytoją.

Universitetas pastatytas puikiausia visais mokslui 
reikiamais įtaisymais visuose skyriuose, kurią yra dvi- 
dešimt-du, būtent:

Prirengiamasis, AugŠtesnysis (High School), 
Pradiniai Metodai, Vaikų Darželių Metodai, Ko
mercija, Fonografija ir Rašymas Mašina, Pa
pildomasis Mokytojams, Auklėjimas, Menas ir 
Mokslai, Biblijos Studijos, Inžinerija, Architek
tūra, Mokytojavimas, Agrikultūra, Ret orybė, 
Muzika, Daile, Namų Mokslas, Vaistininkybė, 
Teisės, Medicina ir Denlistika.

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

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

arba 0I4VER P. KINSEY, Vice-President
Keturiasdešimt ketvirti metai prasidės Rugs. 18, 1917

Turite but nepuikiai, bet šva
riai pasirėdę. Neikite man pas 
ją rodyt šilkinių štriumpių, ko
ją ant kojos kilnojant. Jos na
mai jums ne žargymosi mokyk
la. Su ja, paprašytas sėsti, bu
site' liuesas mandagumu. Ir 
nedalinkite ten vaikams nike
lių, ba pasakys, kad esate pai
kas, nemokate elgtis ir užtai ge- 
rinatės vaikams nikeliais. O 
saugok jus dieve, jei siūlytumė
te dešimtuką ant “dinerkės”! 
Svečiuose jus, jei jie norės, pri
ims kaipo svečią.

Toliaus, padarykite, meldžiu, 
apžvalgą savo proto. Ar nesate 
kartais mokyta papūga? Gal 
esate prisimokinę daug visokių 
žodžių, kurių geros, pilnos pras
mės nežinote? Užmirškite juos. 
Išmintingas žmogus nereikalin
gų žodžių nesimokina. Jeigu 
jo pažiūros į svietą plėtojasi, jei 
p lėto j a s i jo minties ho
rizontai, tada, natūraliu budu, 
vartoja naujus žodžius išreiški
mui savo idėjų.

Užmirškite visas genealogi
jas. Abraomas pagimdė Izaaką, 
Izaakas — Jokūbą, Jokūbas — 
Judą; Judas — Faresą ir Žarą iš 
Ta maro; Faresas — Esromą, Es- 
romas Aramą, etc: Vergiją 
seka Feodalizmas, Feodalizmą

Kapitalizmas, Kapitalizmą 
Socializmas, Socializmą — Ana
rchizmas, Anarchizmą — Žiau
ria usis Despotizmas, etc. To 
jums nereikia. Palikite šį da
rbą puikesniems. Jus gi ištir
kite gerai vieną Vergiją, ar vie
ną Feodalizmą, ar vieną Kapi
talizmą vienos kurios epokos, 
ar vieno amžiaus, tapkite eks
pertas tame, o busite mielai vi
sų pageidaujamas.

Ir, aš manau, visai nereikalin
ga yra priminti, kad, iki šiam 
laikui, jus išmokote kokio nors 
rimto amato.

Dabar, ar esate jus pasirengę 
vesti? Ar jus suprantate, kad 
moterystė yra tai gražus dievų 
daržas, kuriame nauji dievai sau 
pradžią ima, o vis augštesni, iš- 
didesni, negu pirmi dievai? Ko
kią jus jaučiate baimę manyda
mi vesti? Ar šventą baimę 
prieš tuos naujus dievus, ar gal 
tik žemą savymeilės baimę, kad 
gal, vedęs, nelaimingesni busite?

Jeigu jus pabūgę esate ta an
trąja baime, ar susekėte jos šal
tinius? Jei ne, aš jums juos su
seksiu.

Jus esate jau nusilpęs ir sa
vim nepasitikite. Kol jaunas 
buvot, doras, nekaltas, jus ne
paisėte, ar jus kas myli, ar kam 
patinkat, ar patogus esat; tada 
jus mylėjot, jus žiūrėjot, kas 
jums gražus, kas patinka: bet, 
nuvargus kuriui trupučiu nedo
ros, trupučiu nesusivaldymo, 
trupučiu svyravimo viduriu gat
vės it žvirblių baidyklei, ir, me
tams paslinkus, jus apspito abe
jonės, prislėgė liūdnumas ir gi- 

me niužsitikėįinias draugų ge
rumu. Dabar jus norėtumėte 
atsimesti nuo visų savo draugų, 
o paimti merginą sau už pačią
ir laimingai gyventi, bet skaisti 
josios akių šviesa jus nuo savęs 
baido.

Ir, džiaugkilės, jei dar jus ba
ugina jos akių šviesa, nes turite 
progos atsilsėti, atsigaivinti ir, ( 
jei dar nepervelu, vesti. Bet jau 
bėda jums, jeigu jus norite ga
mtą apsukti, sveiką, dorą mer
giną vesti, idant jos sveikatą sau 
perimti; arba manote lošti Da
ktaro Fausto rolę, jaunystę an
trą sau išrasti arba, jei manot, 
teisėmis, prievarta sau laimę už
tikrinti — nes šie daiktai yra 
lik savęs monijimas.

Nesimonykite, meldžiu. Jei 
silpnas ir menkas esate, pasi
klauskite daktaro, ar galite ve
sti? Sakys: galit, — išpažinkite
viską savo merginai, bet ne
skriauskite jos apgavimu. Ap- 
gavę, busite kaltas. Jei susila
uksite daug tragedijų, koks ad
vokatas jus teisins?

Jei senas esat, neveskite per- 
jaunos merginos, nemanykite 
būti Daktaras Faustas.

Jaunystė yra lik viena, antros 
jaunystės niekas neišrado. Se
nieji filosofai j ieškojo antros 
jaunystės tokiu pasiryžimu, kaip 
kad alchemikai j ieškojo aukso.

Alchemikai n išrado aukso, fi
losofai — jaunystės. Auksas, 
matote, yra elementas, toliau 
nesiskaidanti substancija; jau
nystė ----- muzika-elementas, ku
ri, karią nutils, neskambės nie
kad kitaip, kaip saldžiu svajo
nės liūdėjimu.

Vėl, nenorėkite gyvenimo už- 
stoti prievartos teisėmis. Tei* 
sės privertimo yra savyje šlykš
čios, nes jos paeina iš šaltinio 
silpnybės. Vedus, lai gyvuoja 
šventa, padori anarchija!

Bet, leiskite man, meldžiu, ti
kėti, kad jus esate sveikas, jau
nas, doras, nekaltas. Dabar, ar 
pasirengęs esate vesti? — Taip.

Luktelkite tad valandėlę; štai 
dar viena pastaba: Užmirškite 
savo partijas, pakraipų vaidus. 
Aš nesiveda jus ten kaipo agita
torių. Agitacijai yra tam tikros 
arenos, tam tikros estrados, ten 
savo pažvalgas, savo srioves, sa
vo pakraipas eikite išguldineti. 
Bet čia yra josios namai, čia ba
ndy sis visa vertė, visa dora jū
sų pažvalgų. Čia jos stos prieš 
draugiško gyvenimo Tribunalą. 
Čia išvysite, kad jeigu pažval
gos nepamokino jus guodoti sve
timų pažvalgų, tad josios ne
žmoniškos yra. Tad, sakau, už
mirškite savo srioves.

Visi mus vaidai paeina iš to, 
kad mes (‘same per '“kritikingi”, 
o ne kreatyvingi. Jei mes savo 
pažvalgų srityse daugiau dirbtu
me, butų pas mus daugiau suti
kimo: galai musų darbų susi
tiktų, arba sopulių krūvon.

Imkite musų srioves rimtai. 
Religija yra visų musų sielose. 
Mes nekįlame prieš religiją, tą 
vienatinį rūbą, kuriuo siaučiasi 
musų siela akyveizdoje Gamtos 
majestoto. Mes priešinamos tik 
bažnyčios demagogijai. Mes ne
sipriešiname tautystei. Tauty
stė yra funkcija kūno ir dvasios, 
instinktas išsilaikymo. Sociali
zmas yra metodą tvarkos. Pro
gresas gi lietuviškai rimtą pado
rumą reiškia. Jau iš to regėt, 
kad tie visi daiktai vienoje as
inėje telpa.

Žmogus, jei nori visada aiškų 
protą turėti, jis tur būti jura. Į 
jurą visos srioves, visos upės — 
grynos ir drumstos — teka, o 
jura vis aiški. Jei žmogus sa
vo protą nedarys jurą, bet tik 
sriove, jis kartą bus anemiškas, 
kaip kad sausumoje išdžiūvus 
upė. Kartais vėl, po tvanui, su
drumstas bus.

Taip tai, neklauskite manęs, 
meldžiu, ar vedu jus pas “kleri- 
kalę”, tautietę, socialistę, ar pro- 
gresistę. Vedu jus pas dorą ir 
gerą merginą.

Žinoma, aš nevesiu jus pas 
mergą pasileidusią, kad jus ją 
pataisytuniėte. No. Reta pasir 
leidėlė nor pasitaisyti, Ji sakosi 

pasitaisysianti griėkais apleista. 
Bet, kada jau ji nei velniui ne- 
tinka, argi ji tada svietui reika
linga? Jums reikia merginos, 
kuri su visa pagundų pekla ko
voja ir yra dora. Tik tokia te
bėra ir gera.

Aš nevesiu jūsų pas mergą 
“susipratusią,” kuri “vaikų ne
nori,” nes tokia moteriškė yra 
anormalė. Instinktas moterys
tės, instinktas išsilaikymo yra 
taip didis, taip dominuojąs visą 
žmogaus esybę, kad kartą jam 
išgesus, žmogus perstoją būti 
žmogumi.

Sakoma, moteriškė esanti bai
li. Bet tegu jos kūdikiui pavo
jus gręsia, o ji padarys tą, ko 
šimtas vyrų neišdrįs padaryti. 
Moteriškė, kuri “vaikų nenori,” 
automatiškai rezignuoja visko. 
Ji jau gamtos balso negirdi. Į 
balsą tokios moters svietas au
tomatiškai yra kurčias.

Vėl, aš nevesiu jūsų pas mer
gą, kuri “negali vaikų turėt, nes 
susipratimas jai neleidžia dau
ginti proletariatą ar jį tęsti.” 
Yra tai tokia pat, kaip nenorinti 
vaikų turėti, tik aiškinasi kitaip 
— kvailiau, bailiau. Ji, mat, 
mano kapitalizmą apgalėti nu
žudymu ateities. Tik beda, kad 
tokia žmogaus karikatūra su iš
džiuvusiu cerebraliu korteksu 
nei gėdos, nei drąsos neturi. Ji 
tupi draugijoje it paskydus lep
šė laukianti, kad jos dvokas 
nuodytų svietą. Gatvės purvas 
prie kojų gerų žmonių nelim
pa.

Jums reikia merginos, kuri su 
noru imtų gyvenimo naštą sau 
ant krutinės ir keltų ją augštyn, 
nors po jos sunkumu jai kojos 
linktų; kuri gaivintų savyje pro
to ir doros jiegas, jomis tvirta 
pergalėtų viską, suteiktų ramu
mo ir taikos viešpatystę.

Bet jus saugokitės žmonos, 
kuri per ištisą dieną lange lupi, 
it pelėda, ir pykinusi, kad virti 
sunku, kad apšvarinti namus 
sunku, kad skalbti sunku, kad 
viskas yra sunkus, vyriškas dar
bas. Jai rodos, kad ją dievai 
sutvėrė tik maršeruoti gatve ir 
balsuoti.

Ši moteriškė nekritiškai persi
ima svetimais gandais. Ji yra 
kurtas svetimai medžioklei sa
vo dirvose. Ta medžioklė mums 
nereikalinga. Musų vyrai, kurie 
yra vyrai, tur politiškas teises ir 
balsą, mums tų teisių negina. 
Staugti gi gandus svetimos me
džioklės nėr mums laiko, nes 
savų darbų perdaug turim.

Mums yra verčiau ir rimčiau 
pastudijuoti idealus rimtesnių, 
augščiau negu amerikonkos, ku
ltūriškai stovinčių moterų — 
franeuzių, švedžių, šveicarių, vo
kiečių — jie yra mums artyme- 
sni.

Jus Šaugokitės taipgi tokios, 
kuri, gavus scksualę maniją, 
vaikščiodama klejoja: — Euge
nika! Seksualės nelygybės! Ap
sisaugojimas gimties ligų (mor- 
monizme!), — tai mano misi- 
ja!

Parodykite tai misionierei ta
ką į klyniką strėnkauliui sustip
rinti. Už metų, už kitų rimtos 
disciplinos gal ji išeis iš ten 
žmona.

Nesupraskite, ineldžiu, kad aš 
nedasveriu klausimo. Apsvar
sčius esu, integraliai permanius 
viską, ką sakau. Mums netik 
“eugenika” rupi, mums rupi 
džiova, vidurių ligos, aplamai 
sveikata. Studijos gimties ligų, 
kaip ir ligų apskritai, priklau
so medicinai, o ne merginai. 
Medicinos uždavinys yra jas gy
dyt, liaudies — jų saugo ties. 
“Uncija apsisaugojimo — sako 
Benjaminas Franklinas — ver
tesnė daugiau, negu svaras gy
dymo.” Kad apsisaugojus nuo 
vidurių ligų, reikia merginai 
mokyties gerai virti ir išmintin
gai valgyti, o ne “seksualių ne
lygybių.” Kad apsisaugojus 
džiovos, reikia mokyties apsi
švarinti, namus išvėdinti. Kad 
apsisaugojus gimties ligų, rei
kia dorai gyventi.

Musų “eugenika” išsirita tad 
mokinirnęsi virimo, švaros, do-1

ro gyvenimo klausiniu. Dukte
rims musų reikia žinoti, kad jos 
yra merginos, kaip vartoti ban
dužių ir gyvent doroj, kad svei
koms ir linksmoms buvus. Visi 
šie daiktai — meldžiu tėmyt —* 
nėra gatvės paroda, bet tylus, 
sunkus namų darbas.

Dabar mes eisime pas “musų” 
merginą į jos lietuviškuosius na
mus, kurie, sako didis poetas 
Kristijonas Donelaitis, yra “it 
bažnyčia kokia rėdyti.” Peržvel- 
gkite save, meldžiu, perdėm, 
kad tiktumėte juose, ir eikite vi
dun su jausmais ir pasiryžimu 
Juozo Andriušaičio:
Žengiu j Namą jūsų dorą, šventą 
Audromis džiaugsmo veidais užpustais; 
Širdyj ramumo nešu Sakramentą: 
Žodžiais iš lupų aniolų imtais, 
Aš jųsų širdis nuo šiandie gaivinsiu, 
Dorą ir Protą j vainiką pinsiu.

Ir, kaip jis, juos pasveikinki
te:
Sveiki man broliai ! O šis mano žodis 
Iš širdica grynos ir tylios išeina— 
Kitur jiis dugne proto atsirodys— 
Priimkit jįjį, te į širdį eina:
Nes jeigu meilė gauna proto kūną, 
Broliai, ilgiau ji atmintyje buna.

Čia smulkmenos, kaip jis tai 
padarė:

PrieŠkambariuos nusidulkęs 
Antvyžius, makštis nus’ėmęs, 
Čia apleido mintis smulkias 
Tyks seklyčion jų įėjęs.

Dabar, meldžiu, leiskite man 
formaliai supažinti jus su jūsų 
mergina:

Tai — Jis, o čia — Ji. Jūsų 
Mergina, Jos Jaunikaitis: Ji di
rbo, mokinosi, tyrinėjo gyveni
mo klausimus; dabar pasiren
gus tekėti. Jos Jaunikaitis yra 
padorus vaikinas savo apygar
dos, išmokęs gražų amatą ir dir
bantis jame; dabar yra pasiren
gęs vesti.

Meldžiu man atleisti, kad Ju
du čia paliksiu.

Petronėlė Balickienė.

Vieninteliai viena proga Sutaupyti$2.05
Laike Šio Galutino Pratuštinimo Visų

OXFORDU

Visi $6 ver. 
padaryti «vi 

paprastu 
varstotu

Ox f ordai —
$3.45. Viai 
Malti Buck 
Oxford 3.4S

4,00 VALUE

JUS turite pasiskubinti įsigyti sau jx)- 
rą arba dvi rudų, juodų, Gun Metai 
arba patentuotos skuros oxfordus šiuo di

deliu sutaupymu, 
kaip jie greit pa
rduodami. Jie 

bus greit išvalyti

Neat įdėlio
kite per il
gai—jus ge
riau ateikit 
anksti 
dien!

25c šilk, šniūrais, 
nupiginta iki ..19c 

10c Gydym. užtrinų 7c 
50c Maudvnei šliurės, 

nupiginta iki .......... 39c
/ .00 Aulai nupig. iki 50c 
10c vasaros veiloko viduri
niai padai tiktai........... 7c

$1.60Balti Audeklo Oxfordai
Padaryti su “Nu-Tex” Fibre pa

dais ir kurkom. Balto ir Palm 
Beach Audeklo.

1314 S. HALSTED ST., TARP 13-tos IR 14-tos.
24 Sankrovos Chicagoje

Dėdė Šernas
Dėdė Šernas—(liktas vyras, 
Miliardais savo girias,

Sakos tvirtas esąs, 
Daug aukso jis kasąs. 

Produktų daug pagamina, 
Užrubežin išgabena; 
“Namiškius” badu marina; 
Kįla maištas—tuoj malšina. 
Savo bernus apmaskuoja, 
Streiko vadovus linčuoja, 
Pramonie'čius vikriai gaudo, 
Veža puščion, arba šaudo, 
Demokratija prisidengę, 
Darbininkus slegia, engia; 
Jei kuris nenor kariauti, 
Gali džėlon metus gauti; 
Arba “slackeriu” kolioja, 
Jei pagaut jo nevalioja.

A. Jakštas.

Plekatas.

VIDURMIESČIO SAN K RO V OS 
107 W. Madison St.

Tarp Clark ir La Saite.
328 S. State St.,

Tarp Jackson ir Van Buren.
72 W. Van Buren St.,

Tarp Clark ir Dearborn.
106 S. Clark St.,

Arti Monroe St.
12 N. Dearborn St.,

Tarp Washingt. ir Madison. 
NORTH SIDE:

3175 Lincoln Ave.,
Arti Belmont.

3241 N. Clark St., 
Tarp Belmont ir /Vidine.

637 W. North Ave., 
Arti Larrabee.

NORTHWEST SIDE:
1583 Milwaukee Ave., 

Arti Robey St.
2738 W. North Ave., 

Arti California Ave.
2879 Milwaukee Ave., 

(Avondale).

SOUTHWEST SIDE: 
4731 S. Ashland Ave., 

Arti 47-to St. ų
14 S. Halsted St.,

Arti Madison St. 
6317 S. Halsted St.

Tarp 63 ir Elevatoriaus sto. 
1605 W. 63-cias St., 

Arti Ashland Ave.
SOUTH SIDE: 

3866 Cottage Grove Ave., 
Arti 39-to St.

836 E. 63-čias St.,
Blk. E. Cottage Grovė Ave. 

9139 Commercial Ave.,
Tarp 91-o ir 92-ro St. 

11333 Michigan Ave., 
(Roseland).

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

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

Arti Clifton Park Ave.
1221 Milwaukee Ave.,

Arti Ashland Ave.
1647 W. Chicago Ave.,

Tarp Ashland av. ir Paulina
Sankrovos Atdaros Vakarais del Parankumo Pirkėjų.

257 Sankrovos 97 miestuose

“Sverbes Prakalbos Renge Ak- 
rono Parapijonai Letuviai Alsi 
bus Nedieloje 5 Rug. July 1917 
Ant State Bankas Hales Kalbies 
labai garsus kalbietojai. Kalbies 
Kun Juozapas Halaburda... ir 
Kalbies vietinis Akronietis J. J. 
Bagdonas, Koke nauda atnese 
pašalei kristeionibe. Tigi lietu
viai ir lietuviaites nepasilikite 
namie nes bus musų pirmas žig- 
snis kas ling parapijos darba 
ir sutvierima. Inženga 10 Gen
tis.”

Prieš Po
atsilankymo pamatymo

Jąs galite nupiginti pragy
venimo kainas ir galite gauti 
geriausią, negu yra dentistiko- 
je atsilankant pas Dr. Pierce. 
Žiemių-Vakary kampas nuo

Gvarantuota Dentistika 
Apžiūrėjimas Dykai

DR. PIERCE
59-tos ir State Gatvių 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro; 
nedeldieniais: nuo 10 iki 12.

Faunos! Fns!
šiuo pranešu ir patariu lietuviams važiuoti ir pirkti Farinas— 

tikes. Nusipirkę ir apsigyvenę nesigailėsite, todėl kad jys mieste 
gyvendami, ką uždirbate, tai turit ir atiduoti ant pragyvenimo. 
Tokioj brangumo jus bėdavojat, kad brangu, o farmeriai džiaugia
si. Farmeriai brangumo visai neatjaučia. Jie dabartiniu laiku pi

nigus kraujasi. Todėl kurie mėgstate farmas pirkti, tai kreipkitės 
į mane, nes aš turiu puikių Farniy ant pardavimo. Gausite tei
singą patarnavimą ir patarimą.

JOSEPH PALECKIS
BOX 13, -X -:-DOGDEN, N. D.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.” I

škaitykite ir ('platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį 

JA

“Naująją Lietuvą”

Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 
visomis jėgomis remti.savąjį laikraštį.

Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes galė
sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Padė
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata
rimais !

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų 4% rub.

. ADRESAS.

“Naujoji Lietuva”< Podolskaja, 15 Petrograd, Russia



NAUJIENOS, Chicago, m. Pėtnyčia, Rugpjūčio 10,1917

nuoliams nereikės eiti į skerdy-

Jaunuomenes Skyrius ir

mis stovylas ir iš to džiaugties, čiauptos- -tyli? Kodėl jūsų žy- 
nors už kelių balandų saulės- 
spinduliai jųsų>.triūsą sunaiki
na?

Galite ir esate kviečiamos sėti

marškiniuose draskosi ir iš gai- 
lesties alpsta. Kiti ją maldo ir 
glėbyje laiko.

DAUG.

Daug karštųjų širdžių
Plakusių sustos;

Daug gražių stovylų
Nuo trenksmo sugrius;

Daug u kimių dienų
Žmonija turės,

Daug nekalto kraujo
Sriovėmis tekės;

Daug jautrių krūtinių
Kančiose vaitos;

Daug kritusių aukų
Žvėrįs palaidos;

Daug baltųjų kaulų
Juodą žemę klos.

Daug užges gyvybės
Kol taika užstos;

Daug krantų nuo vilnių
Sugriautų dar bus;

Daug brolių vargdienių
Kovoje pražus.

Bet vieniems pražuvus
šimtai kitų stos—

Šventos taikos žmonės 
šauk be paliovos.

—Laimutė.

MERGELĖS SKUNDAS.

mo?

liksią—panaikinti kapitalizmą 
ir visokį išnaudojimą. Kapita
listai, kurių yra tik sau jale, ir 
gi supranta ir jie remiasi vien 
darbininkais. Bet jie kartu ži-

susilauksit geresnių pasekmių,

saulės spindulių ir pasiliks ii-

leistos nuo darbo liuosos valan
dėles. —Senas Svirplys.

DVI KLESOS.

daiktą nesi judindamos žiuri?

tinas tobulumas Mistro rankos! 
Ar jus tikite tam, kad aš myliu

—Patikėt jųsų žodžiams, man

psha jau tarp durnų trokšta.
O vėias švilpia ir plačiai ne

—Tulelis.

Mirties laukuose

reikės susidurti akis į akį su 
mirtimi. Ar jus tikėjotės sula u-

stą. Ne. Jus to nesitikėjote.
Jus buvote jaunais ir sveikais,

ir

Turčiai ir jųsų valdonai dabar

daugiau turto.
aukso,

Ir jus patįs nenoromis klausia
te savęs: “Kame gi yra išėjimas,

su darbininkais 
nka. Jie žino ge- (leidžia taikos darbininkai— 

Klesa žmonių nuskriaustų.

kurias jus reiškiat, aš matau, 
bet galbūt jus jas tik mindot,” 
ji tyliai atsakė jam.—Jųsų žo-

kariauti, kad už juos eis dar 
nesusipratę darbininkai, eis ne Amunicijos, ginklų.

Verkia alkani našlaičiai

būt aš jiems patikėčiau, bet jų
sų siekiniai skiria mane... Jums 
savo Siekinį pasiekus, galbūt jus

laiškų nuo nežinomų jai pasi
gėrėtųjų. IJel yra keli laiškai,

noriai.
O to tai aš

Jaunuoliai.! Mums nereikia 
ginklų ir kraujo liejimo, mums 
reikia tik susipratimo ir vieny-

ir kitus organizuoti. Mes turi
me ir kitiems parodyti kelią ir 
kur yra jų išganymas. Mes tu
rime didinti savo jiegas ir ren-

lizinu. Ir mes turime jį perga
lėti ir užkariauti visą pasaulį, 
nes mums priguli ateitis.

Tik vienykimes! Onutė.

Trustai maisto produktų.
Rauda senos motinėlės

Gėris riebus didžiaturčiai 
Prisipylę pinigų.

Trokšta taikos karės zono 
Išterioto benamiai.

Nes pakilo pliens augštai. 
Trokšta taikos ir kareiviai: 
Jiems įkiro apkasai.

Rupi nauji jam rinkai.
Miršta tūkstančiai kareivių

jau.
Ir vėl nuleido akeles žemyn.
Jisai tankiai žiurėjo į jos vei

dą ir akis, tarytum norėjo iš
skaityti jos širdies mintis... Bet 
ką jis kalbėjo, ji visai netikėjo. 
Jam nesuprantamas šiurpulys

štos meilės svajonių. Galop jis

čiasi, bet, mintįs mano amžiais

stovinčio
kur

tų amžiaus vaikino, 
Kanados mirties tranšėjose, 
nors Francijoj.

taip graudi, kad žodis 
dėtas kito rašytojo išrodo

pri-

ant 
ligonbučio popieros,

Jis rašo, kad jis matęs ją pa
veiksluose užpakalyj tranšėjų. 
“Aš buvau matęs tą pačią fil- 
mąmirmiaus, bet aš galėjau gė- 
rėtie^ ja šimtą sykių matydamas 
joj lošiant jus”. Vaikinas pa
mini, kad jis įsivaizdinąs pane
lę Normand esant apie 19 metų. 
** A X uit*
pie metus. Aš busiu 20 m. se
kantį spalio men.”

Net vokiečių kanuolės negali 
išmušti jaunuolio jaunystės sa- 
pnų.

Paskutinis laiškas buvo su

Ak, atėjo sunkus laikas,
Kad jaunus išvarė,
Ir be meilės juos sugrudo
Į prakeiktą karę.

O su anais vyrais kartu
Ir mano bernelis,
Ir paliko man tik vienos 
Ašaros, vargelis...

Jei negrįši, mano.mielas,
Aš tavęs raudosiu,
Savo mintims dieną, naktį
Aš tavęs j ieškosiu.

Nėra laimės, ak, ir viltis 
Jau mane apleido;
Nebučiuosiu pasiilgus, 
Skaistaus tavo veido.

Neblankysi manęs, mielas, 
Nors aš tavęs lauksiu.
Bet aš tavęs nepamiršiu:
Ir žvaigždelių klausiu...

Aš lankysiu seną vietą,
Kur mudu sėdėjom ,
Kur viens antrą apkabinę 
Meilingai kalbėjom!..

O pažvelgus į tas žvaigždes, 
Kur mums laimę švietė, 
Verksiu, verksiu atsiminus 
Savo dalį kietą’..

—Mažytis.

nigus, - -tu rčių ta rifus,

menes ir visą kaltę verčia ant

šiandie socialistų, tai nebūtų ir 
kraujo praliejimo. Ir tūli jau-

nevers jų į duobes,

Bet neįtikins

li uolių ir didžiuma jų nesiduos 
save suvedžioti. Jie gerai žino, 
kad socialistai ne karių trokšta,

priežasčia karių. Kapitalis- 
su savo tarnais, jų tarpe ir

kunigais,

Ką veikia lietuvaitės?
Su medaliais-—titulais.

Krankia varnas karęs lauke,

ledu nevirs. Tik patikėk mano

tave prie mano vaitojančios kru-

ir
Su “laimėjimais” naujais.

vis jų čia nebūtų, visai apmiru
siomis yra.

vos merginų papročius. Sulau
kus pavasario, gražiausio metų 
laikotarpio, kur tiktai nepažvel
gsi, visur jos stengiasi pirmiau
sia papuošti savo darželius ir

vaisių. Jų pasėtieji žolynai pra
deda skleisti savo akeles ir leis-

žiedus. Kaip
mergaitės savo

ti gražiausius

darbo vaisiais,
gražiu darželiu ir kiekvienas 
praeivis. Ir ji jaučiasi sulauku
si pilno atlyginimo už savo dar
bą, už skaitlingus vakarėlius,

Užmuštųjų nekaltai
Kelia puotas mus valdonai 
Ir lėbauja sau linksmai.

A. Jakštas.

Amžina pasaka
Prietemoje, toje taip puikioje 

valandoje, kada naktįs pradėjo

nijasi jame.

Jis

i įrodė

laukiąs, troškus linksni i n ties ir 
nepralcidžiąs nė lašelio sklidi
nos gyvenimo taurės.

Jis matė erdvėje neapsako
mą permainą. Dangus nuola-

savo
vaitojančios krutinės.

Jis nutilo. Malonus nusišyp
sojimas pasirodė ant jo 
kada jo draugė maloniai 
lomis tarė:

- Taip, gal but kad tas
Gal but, kad jųsų meile neišma-

Pirmas laiškas, 
kariško 
skamba šiaip:

“Brangi panele Normand:—I 
Nesupykite už tai, ką aš tamstos v
prašysiu. Aš labai trokštu, tu
rėti jūsų fotografiją ir bučiau 
labai dėkingas, jeigu ją man pri- 
siųstumėte. Aš esu Kanados 
kareivis ir buvau sunkiai sužei
stas Francijoj. Kuomet buvau 
sužeistas, aš nešiojau jųsų pa
veikslą kišeniuje, ir tikrai aš bu
vau užžavėtas jumis matydamas 
jus per kiek metų kru tarnuose 
paveiksluose. Ar atsiusite sa
vo paveikslėlį? Nesakykite, kad 1 
ne. Nes jųsų paveikslėlis su-

tranšėjose: jis buvo lyg laimini
mas. Persergėjimas mirties 
kuri taip tankiai aplanko ka
reivius kares lauke, ti/rėjo labai 
susijudinti žiūrėdamas į tą jau
ną apgailėtiną vaikiną. Laiške 
rašoma:

“Brangi panele Normand: — 
Meldžiu atleisti man už taip tan
kų jums rašymą. Mes buvome 
nusiųsti j karščiausią dalį lini
jos. Spėju, jus žinote kur tas

Taip, Čia tikrai yra 
frontas. Suprantate 

Mes už dienos ar dvie-manė?
jų eisime per sieną, jeigu tran
šėjas, susidedančias iš sujungtų 
bombų kevalų, abelnai galima 
vadinti siena. Aš norėjau pa
rašyti jums pirm negu mes pra
dėsime tą ataką. Jeigu aš žū
siu, tuomet žinosite, kad aš gė
rėjaus jumis ir mąsčiau apie jus.

“Mes esame, kaip rezervistai, 
trumpame atstume užpakalyj 
tranšėjų. Mes čia gauname kul
kų kiekvienas, bet tai saldainiai,

tiesa.

meiliai. Bet atmink, kad vis
kas kitaip nevirstų, nes apga

Kas tuomet atsitiktų su visais

pimas apleistų tave, o tavo gi
lus jausmai išnyktų.

Tai ištarusi, nei nepasijuto,

mes

Kada žiūriu į jųsų pa

/Visuomet jus gerbiąs...

savo paveikslėlį ir mažą malo
nų laiškelį. Per keletą savaičių

ir nusiųstas at- 
Somme.”
icle Normand,”

Tai buvo puikus at
sakymas, kuriuo jus atsiliepėte į 
mano niekam neverčiausį laišką.

&

Jaunuoliams.
Ką jus, jaunuoliai, dabar su

laukėte? Jus nesulaukėte pa
gerinimo būvio, nesulaukėte sau 
laimės. Sulaukėt tik nelauktos j

tinasi. Jie pradeda 
me. yra išganymas. rio metu, Tada irgi nesėdėda

vo sunėrusios rankų. Kuo ne
smigo toli už miškų,

o naktis
mu žingsniavo linkui namų.

—A. V. Mirijadas.

sios glėbius įvairių
slaptingai žengė, ant dangaus. 
Plaukiau lįs debesįs persimainė į 
tamsiai pilkus apdangus. Mili- Gaisras

Daktarai Vyrams’
Tamsi vėjuota naktis.

an
norėdamos,

Gydome Chroniškas, 
Nervų ir Paslaptin

gas Vyrų Ligas

Pasitarkit su Mumis

APŽIŪRĖJIMAS 
DYKAI

DR. L. T. Burgessdr. j. c;
Gydom TiRtai Vyrus

PAGELBA IR UŽGANĖDINIMAS ANT VISO GYVENIMO, KURIUOS MES 
SUTEIKIAME TIEMS, KUR LIKO IŠGYDYTI ŽEMIAUS MINIMOSE LIGOSE SU 
PAGELBA MUSU METODŲ, PRIVALO BŪTI ŽVAIGŽDE, NURODANČIA VISIEM 
VYRAM, JIEŠKANTIEM GYDYMOSI.

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

ligų. Ji sulaikė mokytus per amžius. Ji yra tokia paslaptis kaip gyvybė ir mirtis.
Musų stebčtinantis arydymas veikia kaipo magikas atsitikime nervų ligos, krau

jo, konstrukcijos, Varicoces, Hydrocele, Žaizdų, Vočių, sutinimų kūno dalių, Visų 
Alapinimosi ir Prostatiskų ligų, Pūslės, Inkstų, Kepenų ir Pilvo, Hemoroidų, Reu
matizmo, ir Kataro.

Užnuodijimas Kraujo ir 
Skuros Ligos Išgydoma 
Vartojame naujausią gydymą pagelb-i 

{čirškimo importuotų vokiškų vaistų: 
Prof. Ehrlich’o “911” Neo-Salvarsan, pa
gerintas “606’’ arba Salvarsan del spe
cialių Kraujo ligų ir skuros vyrų ir mo
terų. Tai yra geriausias ir stebuklin
giausias gydymas panašiose ligose. Jie 
išgydė tuose atsitikimuose kuomet kiti 
vaistai negelbėjo.

Jeigu turite skuros išbėrimus, spuogus, 
votis, plaukai slenka, išbėrimai ant lupų, 
gerklėje arba ant liežuvio, pasinaudokite 
tuo gydymu. Vienas gydymas suteikia 
jums naudą.

Greita pageiba. Tikras Išgydymas 
mus tuojaus, jeigu reikalaujate gydymosi.

Kiekviena liga nemiega.

Ateikite Patirkit Teisybę 
Apie Savo Stovį

Del pasekmingo gydymo kokios nors li
gos turite žinoti būdą ir užsitęsimą jos, 
žinoti jos vardą, būdą, ir jos vaikščioji
mą. Mes negydome vien apsireiškimų; 
vartojame tokias moksliškas gydymo me
todas, kaip bandymą kraujo, mikroskopi 
n| ir chemišką kraujo bandymą, šlapi
me .seilių ir tt. ir tokiu budu persitik
riname tikra priežasČia jųsų negalės. Už 
apžiūrėjimą ir patarimą nieko neimame 
ir nieku toliau nebusite kaltas.

Maža Mokestis. Ateikite pas 
Užsitęsimas pavojingas.

Nedarykit Bandymų, Negaišinkit Laiko ir Pinigų 
Ateikite šiandien!

Gydymo Valandos: (VII 0 fi Nedėldieniais ir
9 ryto iki 4 po piet llrO |j||| Al K11 T Q P R R Šventadieniais nuo
Vakarais nuo 6 iki 8 UI I* W UUlįUUU 10 ryto iki 2 po piet.

422 So. State Gatvė, Chicago, Ill. Prieš Siegel Cooper<

davot ne kam kitam, kaip tiktai 
kad atkreipus atidą kiekvieno 
praeivio, ir pasirodžius, kad e-

j-nge
Štai po va

landėlės mėnulis, ramus ir ty
lus išpalengva iškilo ir prasim ri
šdamas pro medžiu viršūnes,

greitai vakaruos-’ 
Retkarčiais pasi-

lik bėga, lik šniokščia, ir die
vai žino, kur jis nubėgs... Bet

gy vu mas ir

a (plaukdamos Atlantiko ban
goms, kad čia neparodei to savo 
gyvumo?

kitokios aplinkybės ir čia. nėra 
vielų darželiams. Niekas to ne
užginčija-, ir niekas neužtaria 
Lietuvos veikimo ir darželių. 
Bet ar negalima kitokiu budu

riau suvartoti liuosas nuo dar
bo valandas, negu su kokiais

“Nauj ienos

šinėti kaip vaikinai, taip ir mer
ginos eilutes ir straipsnelius. 
Įpelko jųsų čia kaipir nesimato?

Sk., kad dar tebesat gyvos ir 
veiklios ir šioj šalyj? Argi tik

ir tankiai sunkius atdusius siun
tė į augštybių dausas.

Jaunuolis meilėje paskendęs,

slas buvo išreikšti savo paslaptį.
—Maryte, aniuolėli, aš ilgai

nebegaliu, aš ūsu verčiamas ma-į 
no jausmų prisipažinti, jog jus

žiurėjo j ją. Ji akis pakėlus ne
kaltai pažiurėjo į jį, sunkiai atsi-

nuleido akeles žemyn. Atrodė

sė savo kalbą toliau:
—Maryte, aniuolėli, kodėl jus 

veidą niainot; kodėl jųsų raus
vos luputės, per kurias seniau

Vėjas pučia, kaukia, daužosi, 
lyg padūkęs žvėris.

Musų veidus tankiai paliečia 
švelnus, gležnučiai alyvų lapai. 
Jos minkštos rankelės tarp ma

- šukte-

nas. Dangun kuliai kįla, 
čiasi ir vėjo pagauti po i 
išsiblaško.

sro link. Ir daugeli
Jau visas namas

šiai vandenį tik pila, tik lieja.
O vėjas nerimsta, vis smar- 

kiaus ūžia.
Žmogus vienas, kitas, dar

—O brangus mano vaikeli!
—Mano vaikelis lopšyje pali

ko!!
Lietuvoj tegalėjote rėdyti gėle- liejosi linksmi godžiai, dabar su- Jauna moteris, naktiniuose

Šiandie vokiečių aeroplanas po 
atakos vieno iš musų aviatoriaus 
nukrito žemyn ir liepsnoja ne- 

| toli musų. Tai yra čia paprastas 
atsitikimas. Mes sumušam juos 
į ši u pu liūs ore. Taipgi ir musų 
artilerija yra geresnė. Labai 
gražu žiūrėti, kuomet musų ka
nuolės jų tranšėjas drasko.

“Prie progos, aš jau pasistu- 
niėjau iki kapralo. Ar sa-

“Brangi panele Normand:— 
Aš baigsiu, ir linkiu jums kuo- 

Vaikiriaš'1 geriausios kloties ir pasisekimo 
jųsų visų labiausiai blizgančioje 
karjeroje, kuri yra sutrikusi tiek 

! daug linksmų valandų publikai 
ir mums vargšams kareiviams”.

brangiausia dovana dabar ir vi
suomet tokia pasiliks.”

Po šito vaikinas parašė dar 
keletą laišku. Jie buvo naiviš-

>' dangus”,

poilsio po didelės kovos tranšė
jose. “Įsivaizdinkite, 11 mėnesių 
apkasuose, kanuolių duobės ir 
apžėlę paramsčiai. O č i a 
viskas žaliuoja. Medžiai neša 
vaisius. Javai brensta. Visa 
šalis maudosi saulės skaistume.

dančių akių bei širdžių.”

šlapio laiško yra patėmijimas, 
rašytas kita, svetima ranka:

“Brangi panele Normand: — 
Aš radau šį laišką tarp jūsų uo
laus garbintojo popierų, kuo
met jis tapo pavojingai sužeis
tu einant atakon kelios dienos 
atgal. Būdamas jo senu drau
gu, sumaniau pasiųsti jį jums. 
Tikiuosi, jus esate taip-pat lin
ksma, laiminga ir sveika, kaip 
aš esu matęs jus Californijoj. 
Aš esu iusu, eilinis E. II. Glea-

nadian Infantry, France.”
Daugiau laiškų. ^nebeatėjo- 

Jaunuolis žuvo. O jis buvo tik 
20 metu. Vertė—K. Baltas.

qELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 j savaitę.

ĮMONIŲ eipšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
14 trtiotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos* yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, Šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY
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“S°H puikus piknikas!• • ZyllllvzkJ • • i'® —
_____________________ J Z įvyks g

NORTH SIDĘ.

Viešas Knygynas.

šio viešas knygynas jau atida
rytas po num. 1617 N. Robey st., 
ant antrų lubų. Dar kuomet 
knygyno nebuvo, dauguma 
draugų prisižadėjo nukaut kny
gų, todėl nėra abejones, kad tai 
ir padarys.

Seredoj, komiteto susirinki
me, jau apie keli draugai atne
šė knygų; tarp jų yra koniple- 
tai Kovos, Naujosios Gadynės, 
Žarijos, Kardo graži auka is
toriškų raštų.

Butų geistina, kad tie drau
gai, kurie prisižadėjo paaukaut 
arba paskolint knygų, tuojau at
neštų, nes išsykio knygos rei
kalingos.

Knygynas kas vakaras atda
ras.

Rugsėjo 2 d. rengiamas pik
nikas G. M. Chernausko darže, 
Lyons, III. Visas pikniko pelnas 
skiriamas šiam knygynui.

—Ten Buvęs.

BRIGHTON BARK.

Jau seniau čia buvo susitvė
rusi korporacija, pasivadinusi 
“Brighton Park Lithuanian 
Meat Market and Grocery Co.” 
Ji pradėjo organizuoties dar 
pereitais metais lapkričio men. 
Bet atsiradus priešų, kurie jos 
veikimą trukdė, ji ligšiol nega
lėjo tinkamai susiorganizuoti. 
Pirmieji organizatoriai, kuriems 
teko pakęsti daug nesmagumų 
ir vargo, pailso ir nustojo veikę.

Rodės, kad visas pradėtas da
rbas nueis niekais. Bet čia at
sirado vienas gabus žmogus, p. 
Povilas Daubaras, kuris maty
damas, kad darbas eina silpnyn 
ir pripažindamas tokią korpora
ciją naudinga esant, pats pasi
ėmė visa veikimą ir organizavi- 
mą. Ir nežiūrint visu nemato- v v

mūrių ir kliudymų, jis nenusto
jo veikęs. Ir jo darbas davė 
laukiamų vaisių. Korporacija 
susiorganizavo ir jau atidarė 
savo valgomų daiktų sankrovą 
prie 2908 W. Kith st. Korpora
cija rūpinsis viską, kiekgalima, 
pigiausiai pardavinėti ir duoti 
geresnes prekes, nes tai yra pa
čių žmonių sankrova ir t \ 
jiems tarnauja. Jeigu pirkėjas 
turėtų kokių nors skundų aut 
sankrovos, visuomet gali tai pa
daryti kreipdamasis į prez. Po
vilą Daubarą, 2935 W. 39th PI.

Vienas iš šėrininkų.

Pereitą savaitę Chicagoje nuo 
įvairių ligų ir nelaiminguose at
sitikimuose žuvo viso 719 žino-

ARTINASI!
Grand Rapids 

Rakandų Sempelių 
Išpardavimas

Panedėlyj, Rugpjūčio, 
Augst 13 dienų

Skaitykite rytojaus šio 
dienraščio didelius ap

garsinimus.

KLEIN BROSQ
I > Halstad ir 20 gi. U

ii

Nedėlioję, Rugpjūčio Aug. 12,1917
niu. Daugiausia, kaip ir visuo
met, mirė kūdikių, nesulauku
sių nė vienų metų amžiaus.

Pereitais metais tuo pačiu lai
ku mirė 1,286 žmonės.

Tuo pačiu laiku buvo 766 su
sirgimai limpančiomis ligomis. 
Daugiausia vaikų susirgo kok
liušu ir difterija.

S. Racine ave. — $10.00 ir $7.75

Už pardavinėjimą netikusio 
maisto: Julius Brunhill, 1676 El
ston ave., nubaustas $5.00; An
ton Maciejewski, 11749 Michi
gan ave — $5.00 ir $7.75 kaštų; 
Oxley Richter, 176 W. South

Morris Goldstein, 1135 S. 
la st. — $50.00 ir $7.75

va-

Kariuomenėn Paimtieji 
Lietuviai.

Be pirmiau paskelbtųjų dar šie 
lietuviai tapo paimti kariuomenėn 
ir dar nepadavė reikalavimo pa- 
liuosuoti:

DISTRIKTAS 9.
Tony Bakatis 3403 Union av ; 
Albert T Domglowske 446 W 26th st 
John Globis 3159 S Halsted st 
Henry Gedwillc 3348 Lowe av 
Bernard Gnokas 2901 Emerald av 
William Kasilonis 3303 Union av 
Joseph Letvaitis Minden W VA # 
John Lukascwicz 658 W 31 st 
Anthony Matdjou 2603 Princeton av 
Stanley Praninski 3121 Union av 
(įbrist Radulevich 252 W 31 st 
Joseph Schis 3223 Emerald a v 
Martin S Yurkus 3042 S. Union av. 
Joseph Brazauskas 2902 Emerald ay 
Bronius Brackevičius 3211 Union av 
John Dobiąs 3027 Union avė 
Jack Yurka 3143 Princeton avė 
William Zekik 3032 Princeton av 
Anton Zaturskv 2953 Emerald av

DISTRIKTAS 10
Tony Baublis 3347 Auburn av 
John Barnegas 3347 Auburn av 
Michael Kirdulis 3314 Auburn av 
Kazimir Kot id is 3338 Emerald av 
August Mieskus 937 W 33 st 
John Norbuth 833 W 34th st 
John Recewicz 3415 Auburn ay 
Joseph Sokolowski 3142 S Racine av 
Frank J Szvmanski 3030 Yvman st 
Charles Wai is. 941 W 34th st 
Frank Yodianis, 3342 S Union ave 
John Zambos 2889 Archer av 
John Baczewski 3041 Quinn st 
Peter Jaworske 2921 McDęrmott av 
Lewis Kocstranda 2647 Hillock av 
Peter Karkat 2859 Keeley sj 
Paul Pavelionis 3204 S Halsted 
Dominick Petlik 3035 Broad st 
Tony Tomaszewski 2921 Bonfield st 
Michael Tamaszatiskis 933 W 31th st 
Stanley Ticzka 3146 Wall st 
James Stapanowicz 3338 Emerald av

DISTRIKTAS 11
Joseph Bakudaitis 649 W 36th st 
Sahiley Kukiewicz 3400 Ashland av 
Victor Micirs 3616 Ashland av 
John Zarkiewskie 3657 Marshfield a 

DISTRIKTAS 12
A šveikauskis 4410 S Hermitage av 
Andrew Tigis 1644 W 44th st 
Walter Bartkus 3823 S Kedzie av 
Joseph M Masocka 3126 W 41st pl 
Joseph Bingelwski 4212 S Washten. 
Felix Sikulski 4451 S Marshfield av 
Joseph Tamašauskas 3143 W 37 st 
Peter Urbas 4416 S Hermitage av 
John Valavillas 4413 S Taiman st

DISTRIKTAS 22
Zegmont Sabo 1 1843 S Sangamon st | 

DISTRIKTAS 24
John Madaras 1834 Blue Island av 

DISTRIKTAS 2 7
Mike Bouska 2415 S St Louis av 
James Couza 2803 S Central park av 
Anton Rvska 2857 S Homan av 
Edward Sinkula 2215 S Spaulding a 
Frank J Velim 2641 S Turner av 

DISTRIKTAS 28
Leonard Janaekie 2142 S Albanv av 
John Buda 3039 W 19ht st

DISTRIKTAS 29
Anton M Bruchas 2429 W Van Bur. 

DISTRIKTAS 31
David Ablis 1245 Claremont av 
Andrew Adrignola 3340 Division st 

DISTRIKTAS 35
B Koekauski 1020 N Hermitage av 
Michael Kudlos 1134 N Lincoln st 
Steven Mtlewski 1818 Augusta st 

DISTRIKTAS 39
Lucas Kazleski 1622 W Superior st 

DISTRIKTAS 44
Peter Kozakevifch 729 W 13th st 

DISTRIKTAS 48
George Dersenske 1937 Maud av 
Joseph Levetski 1714 Orchard st 

DISTRIKTAS 52
L J Potrykus 2716 Marshfield 
Frank Rosinm 1949 Fletcer st 

l, DISTRIKTAS 63
Alex Kemosa 3300 N Drake av 

DISTRIKTAS 78
T T Kubis 2223 N Kedzie av 

DISTRIKTAS 79
Stanlev Korsis 5436 Addison st 
V. J. La use like 2056 Kario v av 

DISTRIKTAS 81
Georize W Kaosa 1526 S Kedvale av 
Joseph R Kildinti 1533 S Komenskv a 

DISTRIKTAS 86
George Trakas 522 S Cicero av

Nelaimė dirbtuvėje.

Bose

Inland Steel Co. dirbtuvėje 
Hammond, Ind., kreinui nešant

darbininkus. Trįs darbininkai, 
Miculae Dinea, Tom. Golenthei- 
ski ir Flore Prevk žuvo skista- 
me metale. Tris darbininkai

Chicagos apielinkėse ant trau
kiniu žuvo (Ai inžinieriai, o ki-

ant automobiliaus ir 3 žmones 
užmušė.

A u t o mobiliai už m u š ė 
3 žmones.

l žvakar automobiliai 
i’iose vietose užmušė tris žmo
nes.

savo namais

automobiliaus auka.
Chas. Walsh, 311 Wendell st

nų, bet nuo jų nukrito 
dūrė po užpakaliniais

nežiūrint žmonių reikalavimo, 
ir toliau Oak st. maudyklas lai-

Areštavo kalbėtoją.
Martin M. Kamiu, 1651 W. 
mgress st. kalbėjo užvakar

600 žmonių, 
kaliino vienas

apie

kuris 
už tai

Bekalbant 
kareivis, 
Kareivis
Atvykusi poli

cija areštavo Kamin’ą. Bevedant 
prie vežimo, minia buvo užpuo-

kė. Susirėmime dar du areš
tuoti —• Samuel Hoffman, 1216 
W. 12th st. ir Julius Finblatte, 
1236 Miller st.

“The Other Man’s Wife”

LEAFY GROVE, Willow Springs, III
Prasidės nuo ryto ir tęsis iki vėlo vakaro.

šitas piknikas yra rengiamas Chicagos Lietuvių Kuopelės, kuri no
ri ir velija labo visiems Chicagos lietuviams, nes visas pelnas nuo šio 
pikniko eis naudai Lietuvių Tautiškų Kapinių. Todėl, kurie velijate 
kad tikrai lietuviškos įstaigos augtų ir bujotų, tai nepraleiskite Šio pik
niko, nes tai bus jūsų pačių ir kartu visų Chicagos lietuvių piknikas.

PASARGA: Kaštai karų yra tokie pat, kaip buvo ir pirmiau, todėl 
nėra ko bijoties važiuoti.. Kviečia visus KOMITETAS.

kišenes ir nušokę nuo karo. Aš

tikro, šmoto muilo, kurį buvau

bebuvo.
irba,

lo.

Tirams Žinios

CHICAGO,. Rugpjūčio 8, 1917. 
žemiau paduodamos produktams 

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

Valgomieji produktai.
Sviestas, Creamery extra 38¥> 

Prastesnis, sulig rųšics ..
Oleomargarinas, geriausias

Pigiausias .......................
Kiaušiniai, geriausi, tirz. ..

Prasteni, sulig ryšies .. 
Suris Amer., su’ 

šveicariškas . /
Paukščiai:

Kalakutai ....
Vištos ..........
Antįs...............

<39 
32—38
27—28
21— 23
36—37
22— 32j/2

—Chicagietis

Telephone Yards 5194

Registruota Akušerka
Mrs Antonina Shusho

Turiu patyrimą moterų ligose.
Teisingai patarnauju prie gimdyj 

mo. Moters, jeigu norite gero už 
žiurėjinįo ligoje savęs ir savo kū
dikio, atsišaukite į A. Shusho, nes 
mano patarnavimas užganėdins 

kiekvieną moterį. Suteikiu rodą 
dykai kiekvienai. Atsišaukite

3843-45 South Kedzie Avenue 
CHICAGO, ILL.

TURĖKITE'
PINIGU

Nubausti.
Sveikatos departamentas per

sekioja visas valgomų daiktų 
sankrovininkus, kurie nešvariai 
užlaiko ar parduoda netikusį 
maistą. Nekuriuos jų patraukia 
teisman. Pastaruoju laiku tei
smas nubaudė šiuos sankrovini
nkus:

Už nešvarų užlaikymą mais
to: Vac. Bren, 1923 Allport st., 
nubaustas $5.00 ir $7.75 kaštų; 
Steve Jaszazak, 4348 S. Ashland 
ave. — $5.00 ir $7.75 kaštų; 
Mrs. Sarah Mac how, 1245 So. 
Jeffferson st. — $5.00; Chas, ir 
Veto Voci, 7000 S. Wood st. — 
$5.00 ir $7.75 kaštų; Jacob Ha
ndleman, 1727 Hastings st. — 
$2.00 kaštų; Harry Katz, 1352

Tuo vardu žaismė, kurios au
torium yra Victor E. Lambert,

Madison ir Western

da nt nuo nedėlios, rugp. 12.

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį

$25 ...  87!/2C į mėnesį
50 .......  1.75 į mėnesį
75 ...  2.62% j mėnesį

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

3j/2% i mėnesį
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.
Akušerka

Telefonas Canal 3737
i;' 
j

I

I

'Mrs. A. V idikas
BąigusI Akušerijom Kolegiją; Ilgai prak- 
HlkinviiMl Penitiwy Įvarti jog HoBpiialle#w b 
Philadelphljoj. PaHCKmingal patarnua- 
JĮh prie gimdymo. Uždvką duoda role 
vlMokioHe ligoje moterima ir mergl- 
«omw. Kalbu lietuviškai, anglHJbal, r»- 
riŠkal, huAllikal ir

1731 B. HALSTED ST^ CHICAGO^
Ant antr^ lubu.

LOCAL LOAN
COMPANY

4647 So. Halsted Street, 
Kampas 47-tos gtv^ 2-ras augštfta 

Telephone Drover 2116.

i

30—36
Mušti 

22 
19—20 

15—16 
. 12—14 12—15 

12—16 
11—12

No. 3 
.12 
.14 
.13 
.10

8 ¥2

Gyvi 
. 14—18 
... 19—20 
17—19 ¥2

Veršiena, sulig svarumu 
Prasčiausia ......

Jautiena No. 1
: Ribs .............

Loins ............
Rounds ........

; Chucks ........
Plates ............

Bulves, statinė
Daržoves: —

Barščiai, 100 
Kopūstai, gurbas .. 
Morkos, 100 grįščių 
Agurkai, gurbas ... 
Salotos, galv., dėžė

.27

.18 ¥2

.14

.12 ¥2

No. 2
.21
.24
.18
.13 ¥2
.12.

.. $5.00&5.50

grįščią .. 1.25 
..........60
.. 1.25 

.20—.25 

.25—.35 
04—05
30—75 

... 1.00 
.. 1.00

Tomėtės, dėžė ...............
Grieščiai, 100 grįščių ...
Komai, saldieji, 'maišas

Vaisiai, žali: —
Obuoliai, statinė .. 
Apelsinai, dėžė ... 
Citrinai, dėžė .....
Avietes, 16 kvortų 
Vyšnes, 16 kvortų 
Serbentai, 16 kv. . . 
Mėtines, 16 kv.........

Miltai, I
Ruginiai, baltieji .. 

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

Javai
Kviečiai 2.38—2.60; komai 2.34— 

2.41; rugiai 1.85; miežiai 1.35—1.50; 
avižos .68—-.73.

Šienas
Motiejukų 13.00—21.50; dobilų 

16.50—17.50; paprastos rųšics 9.00— 
11.00.

Gyvulių rinka
CHICAGO, Rugpjūčio 9, atgabenta 

galvijų 2,500; veršių 1,200; kiaulių 
16,000; avių 8000. Paduodamos 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig 

9.00—14.15; karves
veršiai 9.00—10.75.

Kiaulės sulig svarumu, 
16.60; paršai 12.00—15.00.

Avįs nuo 9.00—14.00; erai 13.50— 
00.

sakyti klausimai!, ar vyras tu
ri etines teises nepaisyti to do
ros kodekso, kurio pildymo rei
kalaujama iš moters.

“Pasipelnė”

H 
I

3,50—5.00
3.40—3.65

8.50—10.00

1.25—2.25
1.50— 2.25
2.50— 3.25

kvietiniai geriausi . . 14.70
11.50
10.00

X

'REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga J krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

gerumu nuo 
8.00—10.50;

nuo 15.25—

TEISIU
Dienomis ir vakarais teisių klesos. 
Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo
kslišką laipsnį. Dykai oratorika, 3 
metų praktikos kursąs. Gražiausi 
klesos kambariai šiame mieste.
DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- 
ŠTESNftS MOKYKLOS KURSAI

M
O
K

K
O
S _________

Prirengia į Kolegiją, Teisių, Medicinos, Den- 
tistikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiau- 
siu laiku. Reikalaudami kataliogo adre
suokite Chancellor J. J. Tobias, 53 W. Jack- 
son Blvd. Tel. Wab. 550#

NUO $30.00 IKI $50.00 I SA- 
vaitę gali uždirbti, dirbdamas 
musų perstatinėtoji!. Puikus 
užsiėmimas ir gali prasidėti 

su $5. Ateik tuojaus.

WAITCHES & CO.,

1741 W. 47th St., Chicago, III.

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

BURKEBARBERSCHOOL

Seredoje, apie septintą valan
dą vakaro, lipau, valiza nešinas, 
į galvekarį ant 31 ir Halsted 
gat. Nors tik keli žmonės teli- 
poni, bet pasidarė didelis susi
spaudimas tarp durų. Kada pa- 
sistačiau valizą, vienas žmogus W? Madišon'Šu Chicaso, III,

AKINIŲ

AKIŲ SPECIALISTAS
TEMYKIT MANO UŽRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVE.
2-ras augštas.

9 ryto iki 12 diena.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Ncdčliom nuo 

Tel. Canal 5335

Daktaras

dtfcWS1 tikt Utt II |* "XJtj>■ ■w??**>* v WoAtir Į ft#* w S i w I

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimu, 
gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

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

WISSIG
Seno Krajaus

i

!
 PIRMA Nlilili PIRKSI GAUK MUSU KAINAS ' 

Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplerev 
CARR BROS. WRECKING CO.

8. Hoisted CIiirHgo, iii

s
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|)AKBAS
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romaną Darbas, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

“N A U J I E N 0 S”
1840 So. Halsted St., Chicago, HL

I

Didelis Išpardavimas
Siuomi užkviečiu gerbiamais lie

tuviu visuomenę atsilankyti j mu
sų nepaprastai didelį išpardavimu 
kuriame bus išpardavinėdama už la
bai nupigintas kainas visokie tabo
rai, kaip tai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, lakotai ir visoki kitokį auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

Taipgi egzemi- 
nuojam akrs

Kas turit silpnas akis ar trumps re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne- 

i laukite ilgai, net ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksi* 
akinius. Už savo darbą gvarantuo 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

Tel. Canal 58§8 -------
2128 West 22-ra gatvė, Chicagtk.

Tel. Armitage 984

DR. A, J. KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas
2121 N. WESTERN AV.

CHICAGO, ILL.

OR. W. mZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Km tori skaudamas arba silpnas akis, 
yalvoa skaudėjimo, atsilankykite pas

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*.

Telephone Drover

Dr. A. A. Roth
Iii JAS O I.H HUAS o (

BpeclalLataa Moterišką, Vyrii*«„ VaW® 
ir vbi chronUk^ Bo*

Valandoe: 10—11 ryto, 4—6 po pi«t% 1—4 W
kare. Nedčliomu 10—1 po pietą.
3354 S. HALSTED STM arti 14 

CHICAGO. ILL.
Į ij II I fį !■■■■■)»

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirc nhiH vlaienua tinkamu* aklni-j*, 
nuoja ir patarimu* duoda dykai 
7M 8M Milwaukee’ A*'*... arti < Am, A>
luKo. VALANDOS: Nuo 9 išryto fti 
nit N«4Uk>mU nuo 9 išryto iki 1 B*

Tai. Bay market S 4*4

Vyrišky Drapanų Barbenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ik£ 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iU 
18 dolerių.

tų overkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir over

kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $U>0 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir ** 
karais.

* S. G O R D O N
1415 S. Halsted St, Chicafo, I
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NAUJIENDSJ Chicago, UI
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Pėtnyčią, Rugpjūčio 10, ISljį-

Pranešimai Smulkus Skelbimai REIKIA DARBININKŲ
TIK $200 GRYNAl S PINIGAIS

RAKANDAI AUTOMOBILIAI DRAUGIJOS

Visuotinas pusmetinis Naujienų 
Bendrovės Dalininkų 

susirinkimas.
Naujienų Bendrovės dalininkų su

sirinkimas įvyks nedėlioj, rugpjūčio 
12 d. M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 
23rd Place. Pradžia lygiai 10 va
landą ryto. Tarp visų esamųjų 
.svarstymui reikalų yra balsavimas 
Nauji-enų Bendrovės panaujintos 

-konstitucijos projekto. Todėl kiek
vieno Naujienų Bendrovės dalinin- 

-ko atvykimas susirinkiman ir laiku 
kutinai reikalingas. Susirinkiman 
4>hs įleidžiami tiktai pilni Naujienų 
Bendrovės dalininkai, todėl kiekvie
nas privalo pasiimti savo certifika- 
tą registracijai. Dienos tvarka bus 
^paskelbta

Dienos tvarka bus 
ant vietos. —P. čereška, 

Naujienų B-vės Sekr.

Park, III. — LSS. 43 kuo- 
susirinkimas bus pelny

to, 7:30 vai. vakaro, Frank
Melrose 

pos extra 
cioj, rugp. 
ir James svet., 23 avenue ir Lake st. 

•’Bus nominacijos Sąjungos yiršinin- 
.kų. Draugai, malonėkite visi laiku 
-susirinkti. A J. Staškus, Org.

/Ateities Žiedas, vaiką draugijėlė, 
rengia išvažiavimą į Washington 
Parką nedėlioję, rugp. 12 d. Bus 
Įvairus programas, kurį išpildys 
draugijėlės nariai. Todėl prašom 
gerbiamosios publikos atsilankyti. 
Važiuot reikia Cottage Grove iki 56 
gat. ir eiti po dešine ant kalno, neto
li laivelių prieplaukos.—Komitetas.

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

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai , žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 

’ jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas įieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir it., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

TRIPP AVE. LIKUSIUS $15 MĖNE-

SYJ. KAINA $1350.
FREDERICK II. FROEMKE and CO

PAMATYKIT PONA PAWLOWSKI

TURIU paauąaut $165 seklyčios 
setą vėliausios sfailės už <$30, valgo
mojo kambario sf n 1----------- M
$20. Karpetas $10 
sinės lovos, r ‘
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $55.

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

Chicago, Ill.

PARDUODU 2 automobiliu pigiai.
talą1 ir 6 krases ul 1 1917 Jafory, 7 sėdynių, nauji ty- 

<P10. Komodos, bra-Jrai, 2 extra,; kitas — 1914 Hodson, 
paveikslai, _ firankos. 7 sėdynių, nauji tairai, elektros pra-

, dėtuvai. Abudu labai gerame padė
jime. Matykite vakarais po\ 6 vai.

P. Walteraitis, A
2615 W. 47ht St., Chicago, HL

1709 W. 59-ta GATVĖ
TELEF. PROSPECT *1133.

TIK $200 GATAVAIS PINIGAIS

NAMELIS ANT CEMENTO PAMA

TO PO NO. 5048 SO. SEELEY AVE.

LIKUSIUS $20 MĖNESYJE. KAINA
$2500. VERTAS $3100. PERSITIK-

RINKITE PATYS.
FREDERICK II. FROEMKE and CO

PAMATYKIT PONA PAWLOWSKI

1709 W. 59-ta GATVĖ

TELEF. PROSPECT 4133

ANDERSON, INDIANA
ANDERSON GARMENT COMPANY

Roseland, Ill. — LSS. 137 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioję, rugp. 12, 10:30 vai. ryte, 9 wa- 
rdos Socialistų svet., 11009 Michigan 
ave. — Draugai, pasistengkite atsi
lankyti laiku, nes turime daug sva
rbių reikalų apsvarstymui. Taipgi 
tie draugai, kurie norėtų prisirašyti

i man. K. Valys

8:00

k p. mėnesinis 
pėtnyčioj, rugp.

Liuosybės svet., 
Wabansia ave. 
atsilankytumėte

J. LazareviČia

susiri nki-
10 dieną, 

kampas

REIKALAUJAMA KRIAUČIŲ PRIE

MOKESTIS. DARRAS NUOLATINIS.

JONAS BYANSKAS MANAGER. KU-

RIE

.ŠA U

CO.,

FLORO; Iš TEN JUS NUVES ANT

TIKIETUS.

/.)

MOTERIŠKŲ DRAPANŲ. GERA

STOTIES (DYPO) IR • NUPIRKS

NORITE VAŽIUOTI, TAI PRA-

UEITI PAS MORES HIRSCII

ANT 302 MARKET ST., ANT 5

Rockfordiečiy domai. 
k p. mėnesinis susi rinki r 
d. rugpjūčio, 9 vai. ryt

Draugai 
s v ra s'

A. Meldažis,

(>.— Pra nešu

jau gatavi ir jų galima

$1.00.— Barbora V. Jakštienė.

savo pačios, nunuiiuoa 
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 colių augščio, rudų plaukų. 
Kas man praneš jųjų teisingą ad
resą, tam duosiu $25.00 dovanų, o 
jeigu ji pati atsišauktų, viską dova
nočiau ir priimčiau atgal.

•o prie ,|am- 
namą. Alsi-

Masinis susirinkimas. -— Pėtnyčioj, 
rugpjūčio lt), 8 vai. vak. įvyks masi-

inie Mitinga ren-

sves Kiausi 
priešininku

igųjų karės 
Mitingą ves

Mari-

Laurt žinoma
G y veno inie-

PARDAVĖJŲ
Patyrimas nėra reikalingas, betgi 

pageidaujamas. Mos mokame augš- 
liausį komišeną negu kita firma šia
me mieste ir už tai mes pageidauja
me žmonių, norinčių dirbti. Atsi-

74 W. Washington St.
Room 304, Chicago, Ill.

rinkimas
12 vai..

Dr-jos mėnesinis susi 
s nedėlioj. rugį). 12 d.

2811 W. 40th Si.,

worth ave. 
būtinai at 
svarbių rei

Ji gyveno

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, aivomis, cabinet, phono
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigai už 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-mas fialas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

PARDUODU naujus rakandus del 
3-jų kambarių už labai pigią kainą, 
nes esu priverstas apleisti Chicagą. 
Atsišaukite tuojaus:

C. J. Smith, 
1440 Milwaukee ave., Chicago

2 augštas, iš užpakalio.

NAMAI-žEMe

BARGENAI

300 akerių farina geros žemes
200 akerių ariamos, o likusi miš

kas ir ganyklos; 10 akerių sodas, ge
ri namai, 40 galvijų, 5 arkliai, kiau
lės, vištos, visos mašinos, kokios tik 
reikalingos ant farmos. Parduosiu 
arba išmainysiu ant Chicagos namo. 
Tikietas kaštuoja $2.50.

80 akerių farm a, gera žeme, 14 
galvijų, 4 arkliai, kiaules, vištos ir 
visos mašinos už pinigus arba iš
manysiu! ant Chicagos mūrinio na
mo, tikietas kaštuoja 75c.

Taipgi turime daug farmų ant par
davimo ir ant išmainymo nebran
giai arti Chicagos Illinois, Wiscon
sin, Michigan ii- Indiana valstijose. 
Atsilankyk tuoj arba rašyk pas

B. Jasudes,
2015 So. Robey st., Chicago, Ill.

namelis su 
. Pa

puoštas ąžuolu, ąžuolo ir klevo grin
dys, pečiu šildoma, didele attika, ce
mento beizmentas, pastatyta ant lo
to 3314x132 pėdų. Lengvas išmokė
jimas. Pamatykite jį po No. 10036 
Indiana ave., atdara nedėlioję nuo 2

Arthur S. Wislrom,
6036 Eberhart avė. Tel. Midway 9771

PARDUODAMAS parauda vojanių 
kambarių namas, puikus rakandai, 
graži viela, arti Lincoln parko. Ka
mbariai visuomet užimti. Stebėti
nai gera proga 
313 Belden avė. Chicago

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

Tel, Canal 578

LIETUVIŲ MOTERŲ APšVIETOS 
DR-JOS CENTRO VALDYBA 1917m. 
K. Katkevičienė, prezidentė,

2252 W. 22nd St.
M. Dundulienė, susinešimų sekretorė 

1915 So. Halsted St.
P. Balickienė, iždininkė,

3443 S. Union ave., Chicago. 
Kasos globėjos:
K. Paršiukaitė, Chicago, 11.
A. Klimavičiūte, Chicago, Ill.
V. Jurkevičienė, Herrin, Ill.

Siunčiant į centrą mokestis,
noy order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

mo-

AMATŲ MOKYKLOS

. ......... f" i-

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m.
KENSINGTON, ILL.

NAUJIENŲ AGENTŪROS 
vvrr dSboarn, ID.: W RŪypas, ~~ 

720 W. 120 SL 
Harvey, Ill.: Z. Putramentas, 

15725 Finch Av* 
Chicago Heights, HL: M. Remeika* 

1413 Portland Ave* 
HL: A. Jukubausk*** 

516 Cleveland 
K. Valančiunas, 

506 E. 7 
W. Petraitis, 

210 W. Wash 
Livingston, Ill.: K. E. Bertulis, 
E. SL Louis, Ill1.: žičkus,

459 Collinsville Av*. 
Springfield, HL: K. StoČkus,

1530 Sangamon Av< 
E. St. Louis, Hl.: K. žukauskl*

123 St Clair Av<

Spring Valley,

Kewanee, Ill.:
Pana, Ill.: W

St
St

St

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKU* 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for 
mų, siūti naminius daiktus arba ap 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kuri 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankutaio. Ui 
$10 išmokiname jus siut visokia* 
drabužius.

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

1850 Wells gatve.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

A. C. W. A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

Pirmininkas A. Chepaitis, 
4812 W. 15th st., Cicero, Ill. 

Pirm. Pagelb. — P. Shvelnis,
1442 Milwaukee Ave. 

Raštininkas — G. Bložis,
3261 So. Halsted st.

P. Galskis Finansų raštininkas,
ir Business Agentas,
Ofisas 1579 Milwaukee Avenue.

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Ave.

Susirinkimai atsibuna 1-mą pelny
čių kiekvieno menesio unijos salėje. 
1579 Milwaukee Ave., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno menesio, Ra- 
shinskio salėje, 18lh SI., netoli Hal
sted St., 7:30 vai. vakare.

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

B. Liubinas^ pirmsėdis,
2229 W. 22nd SI.

Jonas Petrauskas, pirmsčdžio pag., 
664 W. 18th St.

Antanas Tamkevičia, nutar. rašt.,
1948 String St.

Pranas Mikliunas, furtų rašt.,
1906 So. Union Ave.

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. Wcntwort Ave.

+■

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 107th Str.
J. M. Varckojis, pirmininko pageli)., 

72 E 102nd St.
P. F. Grybas, prot. raštininkas,

123 E 104th Place
A. Narbutas, fin raštininkas,

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington ave.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pėtnyčią kiekvieno menesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington ave.

355 E. Kensington Ave. 
Juozapas Shimkus, vice-prezidentas, 

10707 Wabash Ave. 
Frank Yurkus, prot. raštininkas,

355 E. Kensington ave. 
Antanas Bcrtašius, fln. raštininkas, 

349 E. 115 St.
Antanas Enzbigelis, kasierius, 

352 E. Kensington ave.
Mitingai atsibuna kas pirmą pėt

nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington ave. Įstojimas pagal Dr-stės 
nutarimą: 30 metų amžiaus senumo 
$1.00: nuo 30 iki 35 metų — $2.00; 
nuo 35 iki 40 metų — $4.00. Tas į- 
stojimas tiktai bėgiu 1917 metų.

Montello, Mass.: B. P. Miškinis,
35 Arthur St-

Worcester, Mass.: M. Paltanavičių**
15 Millbury St-

Montello, Mass.: P. Kurptus,
175 Ames St I

Montello, Mass.: A. PuodŽiunas,
135 Ames St-

Low ell, Mass.: J. Bounril,
50 Charles St 

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas*
101 OakSL

Montello, Mass.: P. Stiga,
5 Arthur SL

NEW JERSEY VALSTIJOJ:
LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
V1ŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

. VALDYBA I917m.
A. MisČikaiticnė, organizatorė, 

3500 So. Emerald
P. Balickienė, nut. raštininkė, 

3443 So. Union 
Paberelytė, finansų raštininkė, 

1315 Girard 
Girdvainienė, iždininkė, 

3255 So. Halsted 
Dundulienė, kasos globėja, 

1915 So. Halsted 
Kubutienė, kasos globoja.
— ........ I ................. -į

avc.

K.

D.

M.

Avė.

St.

St.

St.

Elizabeth, N. J.: D. BoČkus,
211 First St-

Paterson, N. J.: A. Atkind,
273 River St

Harrison,?NJ.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Ave*

Newark, N.J.: P. LukŠis,
314 Walnut St-

Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg,
13 W. 23rd SL

Cliffside, N. J.: K. Steponaviče,
Box 17.

NEW YORK VALSTIJOJ:

L. M. APšVIETOS DRAUGIJOS 
Imos KUOPOS

A. MisČikaiticnė,
3500

M. Radzevičiūte,

VALDYBA 1917m.
pirmininkė,
So. Emerald Ave. 
nut. raštininkė, 
8363 Kerfoot Ave.

E. Ulkiutė, finaiisų raštininkė, 
2137 W. 21 Place.

E. Šatkauskienė, iždininke, 
3423 So. Halsted St.

Dobrovolskienė ir
Pabarškicnė, — kasos globėjos.

0.
A.

Yonkers, N. Y. H L: Weiss,
102 Riverdale Ave. 

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,
184 Grand Str.

Albany, N.Y.: M. Lazarko,
196 N. Boulev*r0

Amsterdam, N.Y.: Mr. Males,
145 E. Main SL

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis,
451 Hudson Ave.

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,
235 E. Main SL

MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore, Md.: J. Aleknevicz, 
650 

Md.: J.
StW. Lombard 

Filipovicz, 
437 S. Paca

J. Lažauskas, 
637 Lombard

Baltimore,LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA, SHEBOYGAN, WIS.
J. Rimkus, pirmininkas, 

1133 Indiana Ave.
Manelis, pirmininko pagelb..

Baltiniore Md.: F.
St

P.

J.
SI. IOWA VALSTIJOJ:

St

S. Dambrauskas, protokolų rašt.
1227 S. 8th

G. Mikelaitis, finansų rašt.,
1128 N. 8th

J. Makarcvičia, kasos globėjas, 
1723 S. 9th

J. Rutkauskas, kasos globėjas
1013 Clara Ave.

A. Salsius, maršalka,
R. 3, Box 180 Sheboygan, Wis. 

Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 
1-mą pėtnyčią.

St.

St.

St.
Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 

2510 Correctionville RA

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

'LIKTAI $500 NEBRASKA VALSTIJOJ
rib

REIKIA DARBININKŲ
B.

St.
OHIO VALSTIJOJ

fu visk a i A.
. K o m i t et as.

korystę.

3400 So.
PENNSYLVANIA VALSTIJOJ J

RANDAI NAUJIENŲ AGENTŪROS

Jų.

CHICAGO, ILL.

St.

St.

MICHIGAN VALSTIJOJ
VI.

St.

$400 INMOKĖJUS

RANKVEDIS
ANGLIŠKOS

KALBOS PARDAVIMUI ILLINOIS VALSTIJOJ:
WISCONSIN VALSTIJOJ

$500 INMOKĖJUS

CONNECTICUT VALSTIJOJ!

CHICAGO St.

St.
str.

90.

St.

rug 
1)0-

Kuopos urivalo būtinai da
nes yra daug svarbiu reika- 

—S. Kvietkauskas.

n—e

Racine, Wis.: John Margis.
1005 Gideon O

REIKALINGA mergina virš 16 me
tų prie štoro darbo. Jokis patyri
mas nėra reikalingas.

Wm. Dambrauskas, 
3407 Wallace St., Chicago, III.

Tarringion, Conn.: V. Kelmelis, 
62 Lewi* 0L

Waterbury, Conn.: J. Pruselaitii*

So. Omaha, Nebr.: W. Waskei,
3223 O 0L

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis,

STREET, 
KAINA

LIBERTY LAND AND 
MENT CO., 

4616 S. WESTERN AVE.

PARDUODAMA—PIGIAI 2 aukštų 
mūrinis namas. Randa $36 mėnesy
je. 1828 S. Peoria St. Chicago.

Agentai, užžiurintįa platinimą “N- 
ny” aavo miestuose arba diatriktiio- 
ae. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniai* numeriai*.

Fabijonas Striška, 
Adams st., Chicago, Ill.

Henry Buck ,Sekr.

Roseland, HI. SLA. 139 kp. mėne
sinis susirinkimas 
12 d., 2:00 
Brolių svet

Išvažiavimas.—9 wardo socialistų 
išvažiavimas ivyks nedėlioi, rugp. 
12 d. West Pullman giriose (ten kur

W....«' »....>.. .......-9......-j..... ■■>

New Haven. Conn.: J. VaitkevivhNb
286 Wallac* 0L

TRUMPOS VALANDOS, DIDELIS 
>ELNAS. GREITAI ATSIŠAUKITE.

LNVEST-

SLA. H apskričio k nonoms.—(ker
biamos kuopos SLA. H apskričio 
nrią 1 o nekito prisiųsti 
rinkimą, kuris 
pjučio 12 d.., 1!

Kalbės drgg Sevmour

REIKALINGAS atsakantis bučeris, 
mokestis gera, darbas ant visados. 
Atsišaukite tuojaus.
1810 S. Peoria st. Chicago, 111.

: . lift

įvvks rugpjūčio 
vai. po pietų, Strumilų 
158 E. 107 str. Būtinai 

atvykite susirinkiman, 
nes turim svarbiu dalyku apsvar
stymui. —K. Kalnietis, rašt.

LSJL. 1-mos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks subatoj, rugpjūčio 
11 dieną, 8 vai. vak. Mark White 
Square svet..—Visi nariai atsilanky
kite ir atsiveskite draugų prisirašy
ti kuopom —Valdyba.

Praktiškas Budas Išsi
mokinimui angly kalbos 
pačiam per save, be pa- 

gelbos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų

Administracijoje,
1840 So. Halsted Street, 

Chicago, Ill

REIKALAUJAME KARPENTERIŲ 
PRIE KARŲ, IR KARŲ TAISYTOJŲ 
PRIE TAVORINIŲ KARŲ. GERA 
MOKESTIS, NUO ŠMOTŲ DARRAS 
IR PASTOVUS DARBAS VISIEMS 
METAMS. TAIPGI LEIBERIŲ (VY
RŲ IR MOTERŲ), KILNOJIMUI 
MATERIJOLŲ KARŲ YARDE, 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, 
ILL.

REIKALAUJAM jauno vyro prie 
aptiekus. Gera proga išmokti aptie- 

Turi būti lankantis arba 
užbaigęs augštą mokslainę.

Carl F. Worm, 
Halsted st. Chicago, Ill.

ČIA YRA DIDELIS PINIGU 
PELNYMAS.

Atiduodama randon pageidaujama 
vieta, paranki del suvežimo automi- 
bilių, agentūros, ir sandėlio stoties. 
Klauskite savininko.
732 W. 31 gat., kampas Emerald avė.

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. nedėlia'i ir augščiau. Yra visos 
vigados: vanos, telefonas etc. Atda
ra dieną ir naktį.

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

- ............................ .. ........  -
REIKALAUJAME patyrusių mote

rų prie sortavimo skudurių. Taip
gi vyro prie skudurų virinimo.

N. TURAK
156 N. Sangamon St., Chicago, Ill.
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PASIRANDAVOJA ofisas labai ge
roj vietoj ir puikiai ištaisytas. Yra 
tinkamas del visokio biznio, nes 
randasi ant labai biznevos gatves. 
Kas nori gauti atsakančią vietą del 
atidarymo ofisor kreipkitės:

A. Kosmowfski, 
1741-43 W. 47th St., Chicago.

PARDUODAMA fotografo įrankiai 
geriausiam padėjime, vertės $125, už 
labai mažą kainą. Parduodu iš prie
žasties ėmimo į kariuomenę. Atsi
šaukite tuojau s.

Vincentas Balčiūnas, 
3309 Union avė., Chicago, Ill.

PASINAUDOKITE PROGA
Parduodu pigiai puikų restoraną. 

Biznis išdirbtas nuo seno laiko. Lie
tuvių apgyventa vieta. Priežastis 
pardavimo — savininkas apleidžia 
Chicagą.
1619 So. Halsted st. Chicago

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

NUP1RKSI 6 KAMBARIŲ NAMELI 
SU EXTRA LOTU, 50x125 PĖDŲ, 
ANT KAMPO 57-tos GATVĖS IR S. 
SEELEY AVE. ELEKTROS ŠVIE
SA, MAUDYNĖ, CEMENTINIS BEI
ZMENTAS IR VISI PAGERINIMAI 
VIDUJ. GREITAI PARDUODANT, 
KAINA $2650. VERTAS $3800. PA
SITEIRAUKITE SULIG TO. TURI 
BUT PARDUOTAS IN 5 DIENAS. 
FREDERICK H. FROEMKE & CO. 
1709 W. 59th st. Tel. PROSPECT 4133

SAVININKAS
TURI PARDUOTI IN 10 DIENU 

SMAGUS NAMELIS PO NO. 6020 S. 
WOOD ST. UŽ $2800. ŠI NUOSA
VYBĖ VERTA YRA $3500. JUMS 
APSIMOKĖS PASITEIRAUTI SULIG 
ŠIOS NUOSAVYBĖS.
FREDERICK H. FROEMKE & CO. 
1709 W. 591h st. Tel. PROSPECT 4133

NUPIRKSI PUIKIA 7 KAMBARIU 
MURINĘ ReZIDENCIJA ANT PAU
LINA ARTI 59-tos GATVĖS. KARŠ
TU VANDENIU APŠILDOMA, ELE
KTROS ŠVIESA, GESAS, MAUDY
NĖ IR NUDIRBTA KIETMEDŽIU. 
LIKUSIUS TAP-PAT KAIP RENDA. 
PASITEIRAUKITE APIE ši PUIKŲ 
NAMA. KAINA $4000.
FREDERICK H. FROEMKE & CO. 
1709 W. 59th st. Tel. PROSPECT 4133

--------------- X

NUPIRKSI MURINI NAMELI SU 
KARŠTU VANDENIU APŠILDOMA 
PO NO. 6026 S. WOOD t 
LIKUSIUS KAIP RENDA\ 
$3800. ]
FREDERICK JT. FROEMKE & CO. 
1709 W. 59tb st. Tel. PROSPECT 4133

SKAITYK IR PLATINK 
NAUJIENAS.”

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pins Dubickas, pirmininkas,
2129 W. 21st Str.

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz str.

Pranas A. Druktainis, turtų sekr.
1604 North avė.

Kazimieras Čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

August Moldenhauer, daktaras, 
1554 W. Chicago, Ave.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, WIS.

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward St.

Juozas Sakelis, vice pirmininkas, 
1806 Center St., Racine, Wis. 

T. Varanavičius, prot. raštininkas, 
202 N. Hawland Ave. 

Kaz. Brazevičius, fin. raštininkas 
402 Lincoln 

Kaz. Brazevičius, iždininkas, 
402 Lincoln 

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden St.

S. J. Balčaitis, Org. pagelbininkas, 
29 Rice Ave. 

Bielskis, iždo globėjas 
566 Grand ave 

Zclcckas, iždo globėjas, 
462 Jenne St.

Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narys, 

202 N. Hawland Ave. 
F. Basčius, nuk. nuo karės k-o narys 

50 S. Hawland, Ave. 
F. Basčius, slaptas ligonių lankyt., 

50 S. Hawland Ave. 
J. N. Palt, S.L.A. 212 kp daktaras, 

158 Main St.
* .. * j’1-* .....»'■<!» -I

DR-STCS “LIETUVOS BALSAS” 
VALDYBA^ KENOSHA, WIS. 

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

Juoz. Macnorius, vice-pirmininkas, 
321 Middle St. 

Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 
Bronson St., R. F. D. 36. 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne St. 

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne St 
Bar. Gaušaitė, iždo globėją,

173 Milwaukee ave. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne 
Ant. Bubelis, teisėjas,

313 Quinče 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis,

152 Main 
Petras Milauskas, vėlaunešis, 

R. 35 Box 
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Market

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

Liubinas, pirmininkas, 
2129 W. 21

Petrauskas, pirmininko pagelbin. 
664 W. 18th Street. 

Tamkevičia, nutar. raštininkas, 
1948 String St. 

Pran. Mikliunas, turtų raštininkas, 
1906 So. Union Ave.

L. Kasper, iždininkas, 
3117 So. Wentworth ave.

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley, 
633 W. 181h St. 

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St 
North Side Skyrius: P. Pučkorius,

1579 Milwaukee Ave., 2-ros lubos 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

3346 S. Halsted st. 
Englewood Skyrius: B. Masiunas,

8127 S. Normai Ave. 
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood «v. 

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
F. Saudargas, 5649 S. Shields av.
J. Ridikauskas, 6033rd State Str.

Kensingtono, Roselando ir Burnsi
de*.
Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
West Side Skyr.: A. AmbrozeviČius, 

2337 S. Leavitt St. 
Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 

4601 Hermitage ave., Chicago.

Cicero, III. J. Matulis, 
1437 S. 49th Ct., Cicero, III.

St. Charles, Ill.: W. Grabauskas,
19 W. 2nd St.

Melrose Park, 111.: Chas Kochones, 
2005 W. Lake St.

Springfield, Hl.: K. Lagunas, 
1716 Matheny Ave. 

DeKalb, 111.: Mike Taruti, 
1148 Market St.

Divernoon, HL: W. A. Žilinskas, 
Box 210. 

Rockdale, HL: via Joliet, D. Lukša, 
140 Moen Ave.

Westville, Ill.: St. Mazremas, 
Barber Shop, State St. 

Waukegan, 111. J. Miloszeviče,
801 —■ 8th SL

So. Chicago, Ill.: Max Feldman, 
8904 S. Houston Av*. 

Rockford. Ill.: St. Petrauskas ir
Račkeviče, 1012 S. Main SL

Cleveland, Ohio.: F. Januška,
1411 E. 51 BL 

Cleveland, O.: A. Valenton,
2120 St. Clair AvĮL

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis,
P O Box 4B7- 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt News C<Jm 

Liberty Ave and Grant 0L 
Kulpmont, Pa.: Jos. Burauska*, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski*

2809 Penn AV0» 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

2204 Forbea 0L 
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,

2228 Tustin 00
Duquesne, Pa.: K. Lideka,

306 Hamilton av* 
Scranton, Pa.: J. Teleysh.

1726-28 Jackson 0L

Grand Rapids, Mich.: J. žilini
452 W. Leonard ■ 

Saginaw, Mich.: S. Joškeviče,
2707 Washington Av*.

INDIANA VALSTIJOJ:
E. Chicago, Ind.: A. Chiakniute,

5013 Tad ave.
Indiana Harbor, Ind.: Bol. BolotoW

3814 Deodor SL
Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,

Box 122 Tolleston StatMl
Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis,

P. O. Box SM
Gary, Ind.: D. Bassin,

1214 Broadwajh

Kenosha Wis,: K. Paukštis, 
809 Park. 0h

Racine, Wis.: Tony Vegcla,

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ*

re




